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1 APRESENTAÇÃO 

 

Com muito empenho de todos os envolvidos, apresentamos a seguir o relatório final do 

projeto “Inteligência Esportiva”, desenvolvido entre os anos de 2013 e 2018. Durante todo esse 

período, conseguimos atingir os objetivos propostos, bem como alcançar as metas pactuadas 

entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria Nacional de Esporte de Alto 

Rendimento (SNEAR), do Ministério do Esporte. 

Entre as inúmeras atividades desenvolvidas no projeto “Inteligência Esportiva”, este 

relatório vem detalhar a estrutura do maior Banco de Dados sobre o esporte já realizado no 

Brasil. Nesse sentido, apresenta a constituição e os dados dos programas Bolsa-Atleta e Bolsa 

Atleta Pódio; caracteriza a Rede Nacional de Treinamento, por meio dos atletas e das mais de 

6.000 instituições inseridas no sistema; mostra a criteriosa recuperação dos dados de mais de 

50.000 atletas que participaram dos Jogos Escolares Brasileiros; traz o levantamento da História 

dos Esportes Olímpicos e Paralímpicos e a Memória do Esporte; explicita o mapeamento, com 

mais de 4.000 produções científicas dos programas de pós-graduação em Educação Física, 

relativas ao Esporte; aponta o levantamento dos grupos de pesquisa sobre esporte cadastrados 

no CNPq; destaca o desenvolvimento da gestão da informação; retrata a pesquisa de dados 

sobre o esporte (financiamento, Lei do incentivo ao esporte, legislação e geoprocessamento); 

retrata a definição e pesquisa sobre governança no Esporte Brasileiro; indica os convênios e 

parcerias  nacionais e internacionais realizados; destaca a realização dos eventos e ações 

realizadas; e, por fim, apresenta toda a produção científica realizada a partir dos dados coletados 

na pesquisa.  

Com a publicação deste relatório e a divulgação das informações inseridas no maior 

Banco de Dados de atletas, modalidades e de gestão esportivas que o Brasil já sistematizou, 

temos certeza de que, não só cumprimos com a formalidade da parceria, mas, principalmente, 

poderemos, a partir de agora, auxiliar ainda mais no desenvolvimento da gestão pública e 

privada do esporte brasileiro. 
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2 BANCO DE DADOS 
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Esp. Pedro Angelo Alves Junior 

 

INTRODUÇÃO 

 O projeto “Inteligência Esportiva” foi desenvolvido pelo Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com o objetivo de analisar o esporte de alto 

rendimento no Brasil a fim de melhor compreender sua eficiência, organização e planejamento. 

Sobre o objeto de estudo, esporte de alto rendimento no Brasil, dois aspectos principais foram 

analisados: atletas e entidades esportivas (confederações, clubes, associações, academias).  

 Na fase inicial do projeto “Inteligência Esportiva” o levantamento dos dados foi 

organizado em planilhas do programa Microsoft Excel1. Entretanto, a organização dos 

pesquisadores e a metodologia adotada resultou num progresso exponencial da quantidade de 

dados produzidos, atingindo aproximadamente 50 mil registros de atletas e 5 mil entidades. 

Este foi resultado do trabalho de levantamento e tabulação realizado pelos diversos grupos de 

pesquisa sobre esporte de alto rendimento desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Esporte, 

Lazer e Sociedade (CEPELS), vinculado à Universidade Federal do Paraná. 

 O volume de dados conduziu à necessidade da busca por outras ferramentas com 

características de eficiência e capacidades potenciais superiores às planilhas. Neste sentido, o 

                                                 

1 Editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
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desenvolvimento de um banco de dados eletrônico se tornou indispensável para que o projeto 

pudesse ter continuidade, com melhor desempenho em termos de levantamento, organização e 

segurança da informação, bem como para a aplicação de técnicas científicas de análise e 

interpretação dos dados. 

 O banco de dados relacional foi desenvolvido com o propósito de unificar em um só 

local (virtual) os dados referentes ao projeto “Inteligência Esportiva”, permitindo consulta 

remota e cruzamento de dados. A estrutura do banco de dados foi planejada em linguagens de 

programação de larga aceitação pela comunidade científica, e dentro das normas requeridas 

pela comunidade internacional no que se refere às especificações técnicas e orientações 

definidas para garantir a qualidade do trabalho. 

 Além do uso como ferramenta de pesquisa e suporte para a produção científica, o banco 

de dados desenvolvido neste projeto permanece como um legado desta universidade (UFPR) 

em parceria com o Ministério do Esporte para a sociedade brasileira, pois permite o registro 

histórico desta atividade no país, bem como serve de poderosa ferramenta de gestão dos 

recursos públicos e transparência de investimentos. 

 A tecnologia desenvolvida também trouxe mudanças no aspecto metodológico dos 

estudos produzidos pela Universidade Federal do Paraná, em particular no conceito de 

amostragem e no seu contra-efeito de margem de erro, pois, a partir desta, as análises passaram 

a ser realizadas sobre 100% dos dados levantados. 

 O volume dos dados produzidos aumenta em ritmo exponencial, mas dados brutos não 

são úteis até que se gere inteligência a partir destes. 

 A tecnologia big data traz oportunidades para o sistema de esporte nos aspectos de 

competição, organização e gestão quando passa a reger as decisões baseadas em dados, pois 

atletas e técnicos podem elaborar métodos eficientes para basear os processos de estratégia e 

treinamento. De modo oposto, equipes sem acesso aos níveis elevados de ciência e tecnologia 

tendem a ser menos competitivas. Esta questão motiva a publicação dos dados para acesso 

equitativo de todos os agentes do esporte no país (SILVA; MALACARNE, 2014). 

 

FASES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 O desenvolvimento do banco de dados foi inicialmente planejado em três fases, 

consoante com o progresso do projeto “Inteligência Esportiva” e às necessidades dos gestores 

públicos. 

 A primeira fase envolveu à definição das variáveis cadastradas, antecipando o tipo de 

informação que se desejava produzir nos relatórios referentes ao cruzamento dos dados 



 

 

 

8 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

levantados. Entre estas, optou-se por informações relacionadas ao estado social-demográfico 

dos atletas, desempenho esportivo, valores e tipos de bolsas concedidas, identificação das 

instituições de treinamento e identificação das respectivas equipes técnicas. Tomando por base 

tais variáveis, o sistema de entrada de dados do banco foi desenvolvido, utilizando como 

ferramenta de pesquisa os formulários eletrônicos para captura e arquivamento dos registros 

referentes aos atletas, instituições e bolsas. 

 A segunda etapa foi a transferência dos dados previamente classificados nas planilhas 

excel, para a base de dados. Nesta etapa procedeu-se a consolidação (união de informações 

contidas em planilhas distintas, de modo a serem agrupadas em tabelas otimizadas no banco de 

dados), com verificação eletrônica e manual da fidelidade das informações, gerando uma base 

consistente e funcional de consulta para pesquisadores e gestores. A terceira fase diz respeito à 

recuperação e cruzamento das informações, gerando os relatórios para análise técnica, 

financeira e administrativa sobre o esporte de alto rendimento no Brasil. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 O banco de dados (big data) do tipo relacional foi desenvolvido sobre as melhores bases 

tecnológicas disponíveis e seguindo a recomendação das entidades internacionais para 

desenvolvimento e programação de sistemas informatizados. O sistema de estrutura, estilo e 

lógica utiliza as linguagens PHP 5.3, HTML5, CSS3 e/ou Javascript, consoante com as 

melhores práticas recomendadas pelo World Wide Web Consortium (W3C) e pelo Web 

Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG). O Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD) utiliza a tecnologia MySQL 5 (Structured Query Language - SQL). 

 Pensando na versatilidade do trabalho de pesquisa de campo, a plataforma independente, 

online, é acessível em diferentes dispositivos fixos e móveis (PC, tablet, smartphone), 

facilitando o levantamento de dados em campo e em qualquer local do planeta, com capacidade 

inicial para cadastro superior a 800 mil registros. 

 O modelo big data desenvolvido permite levantar, organizar e analisar grandes 

quantidades de informações de modo a gerar resultados estratégicos devido a três características 

conhecidas como os 3Vs: 

 

• Volume – os dados podem ser coletados em grande volume e de uma ampla variedade de 

fontes; 

• Velocidade - os dados podem ser transmitidos em alta velocidade, bem como  tratados e 

consultados em tempo real; 
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• Variedade - os dados podem ser gerados em todos os tipos de formatos (texto, numérico, e-

mail, vídeo, áudio). 

  

A possibilidade de cruzamento de informações e a perspectiva da construção de 

estimativas e cenários também credencia a ferramenta para o uso de gestores públicos com a 

intenção de elevar a eficiência do processo de administração e planejamento do esporte de alto 

rendimento, bem como para a prestação de contas e transparência à sociedade. 

 Para oferecer uma visão aproximada da estrutura interna da estrutura do banco de dados, 

o Modelo Entidade Relacionamento (MER) define a organização e as relações dos diversos 

registros armazenados. 

 

FIGURA 1 - MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO DO BANCO DE DADOS (MER-JANEIRO/2017) 

 

  

 Entretanto, o trabalho de inteligência não se resume apenas ao desenvolvimento da 

tecnologia, mas principalmente pela atenção dispensada na metodologia de levantamento de 

dados e no tratamento destes para que apresentem validade ao representar o fenômeno estudado 

(esporte de alto rendimento).  

 

TRATAMENTO DOS DADOS 
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 Consolidação é entendida neste contexto como uma evidência documentada, que 

fornece com alto grau de certeza que um determinado processo irá gerar de modo consistente 

um resultado de acordo com especificações pré-determinadas e atributos de qualidade. 

No aspecto metodológico a consolidação dos dados procurou ir além do simples 

cumprimento das exigências técnicas e regulatórias, mas foi estudado e avaliado qual o seu 

impacto no processo científico do projeto “Inteligência Esportiva” como um todo. Por este 

motivo os dados levantados pelos pesquisadores foram submetidos a três variáveis definidas 

para validação destes, ora aceitas: confiabilidade, perenidade e qualidade. 

 

Confiabilidade 

 A utilidade do banco de dados para o gestor ou pesquisador está lastreada no quanto os 

dados armazenados são confiáveis, haja vista, então, valorizar a obtenção e a manutenção da 

qualidade dos dados é de grande importância. Ocorre que, nenhum sistema de grande porte, 

característica que o banco de dados do projeto “Inteligência Esportiva” ora assume, tem 

confiabilidade de 100%; logo a principal questão não foi garantir que esta característica seja 

absoluta, mas que alcance precisão suficiente para representar a realidade e às necessidades dos 

usuários (gestores e pesquisadores). Neste contexto metodológico surge a questão, como 

operacionalizar a confiança? 

 

FIGURA 2 - RELACIONAMENTO DAS VARIÁVEIS ‘NÚMERO DE ATLETAS’ E ‘CATEGORIA DE 

BOLSAS’ 

 

 

 Qual a confiabilidade dos dados relacionados? 
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 A confiabilidade foi validada em primeira instância por meio da aplicação de 

ferramentas estatísticas para estimar o grau de certeza dos dados. O resultado, informado à 

SNEAR, foi confrontado com a base de dados do Ministério do Esporte com plena fidelidade. 

No laboratório da Universidade Federal do Paraná a validação foi repetida, utilizando o 

Programa Metaphone para correlacionar palavras-chave e localizar duplicidades de dados 

(nome de atletas cadastrados). As técnicas confirmaram a confiabilidade média aproximada do 

banco de dados de 95%, considerando as amostras avaliadas. O desvio padrão resultou variação 

entre 92,5% e 97,2%. 

    

Perenidade 

 Todo sistema que armazena dados (menor elemento da informação que tomado de modo 

isolado não transmite nenhum conhecimento) e gera informações pode ser definido de modo 

genérico como um sistema de informação (qualquer dado tratado e útil num sistema lógico para 

aquele que o utiliza). 

 O propósito maior do projeto “Inteligência Esportiva” é que o conjunto de dados e as 

informações venham a produzir conhecimento sensível (informações tratadas por pessoas e 

recursos computacionais gerando cenários, simulações e hipóteses). Neste sentido o grande 

volume de dados perfaz ampla fonte de consulta histórica, entretanto o problema se apresenta 

com a atualização dos dados, para que o banco se mantenha perene, exigindo um planejamento 

estratégico. 

 Considerando que os dados armazenados são estáticos, mas o mundo real é dinâmico, 

logo, em pouco tempo a base poderá apresentar defasagem. Neste sentido, o planejamento 

voltou-se para o desenvolvimento de um sistema de cadastro, validado por usuário e senha 

(encriptada) contra uma tabela no banco de dados e armazenando os dados na sessão. O sistema 

de login disponibiliza cinco níveis de acesso para os usuários: (1) Administrador, Atleta (2), 

Confederação (3), Gestor (4) e Pesquisador (5). Antecipando a necessidade futura de expansão 

da classe do usuário, a possibilidade de novos cadastros de acesso pelo administrador do sistema 

é permitida. 



 

 

 

12 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

FIGURA 3 - PAINEL ADMINISTRATIVO DO SISTEMA DE CADASTRO (LOGIN) DE USUÁRIOS 

 

O sistema de cadastro (login) para acesso ao banco de dados tem a intenção de permitir 

que outros agentes do esporte, além dos pesquisadores e gestores, tais como atletas e 

confederações possam se beneficiar da ferramenta eletrônica para administrar seus respectivos 

níveis de atuação, proporcionando a possibilidade de atualização ativa dos registros a partir dos 

níveis primários de produção dos dados. 

 

Qualidade 

 Qualidade está associada a um conjunto de critérios ou condições que, quando atendido, 

qualifica um objeto (banco de dados) quanto à conformidade das suas especificações e à sua 

utilização. Entretanto, qualidade de dados é um conceito complexo, pois pressupõe a qualidade 

do dado, do sistema de informação (gerenciável por uma pessoa de fora do grupo original do 

projeto) e do ambiente computacional.  

Para cumprir este requisito, o projeto “Inteligência Esportiva” adotou práticas de gestão 

de dados para que estes sejam bem definidos, íntegros no seu significado, consistentes, 

confiáveis, seguros e compartilhados; permitindo que a avaliação dos dados possa ser expressa 

quantitativa e qualitativamente. 

 O estabelecimento e o acompanhamento das métricas quantitativas passaram a ser 

requerimento de utilidade do sistema. Este atributo do objeto permite o desenvolvimento de 

ferramentas necessárias para definir prazos de atualização e disponibilização de recursos, com 

a intenção de analisar o quanto o banco de dados atende às demandas de informação de áreas 
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específicas (atletas, pesquisadores e gestores). As métricas qualitativas irão requerer a definição 

de critérios sobre o seu significado, pois dados indefinidos ou sem utilidade afetarão a qualidade 

dos metadados produzidos nos relatórios. 

 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

INTERFACE DO USUÁRIO 

 A interface do usuário (pesquisador, gestor, atleta) foi concebida para acesso amigável 

e intuitivo (Figura 04). É composta por um “menu de navegação” horizontal (barra escura) que 

oferece ao usuário as opções de páginas para gerenciamento do sistema. Quando selecionada 

uma das opções do “menu de navegação”, a página específica com os formulários para entrada 

de dados é apresentada. 

 

FIGURA 4 - BARRA DE NAVEGAÇÃO. MENU QUE OFERECE ACESSO ÀS PÁGINAS 

ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CADASTRAMENTO DE DADOS DOS ATLETAS, 

EVENTOS, INSTITUIÇÕES, BEM COMO Á PÁGINA DE EMISSÃO DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS E 

CRUZAMENTO DE DADOS 

 

  

As páginas para cadastramento de dados (input) são apresentadas por meio do 

acionamento das opções do ‘menu’ da barra de navegação. Estas páginas contém os formulários 

de entrada de dados para o banco de dados. A figura abaixo ilustra a página de entrada dos 

dados gerais dos atletas. 

 

FIGURA 5 - FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS ATLETAS. O ACIONAMENTO DA ABA ‘ATLETAS’ 

(ALARANJADO)  OFERECE ACESSO À PÁGINA DE CADASTRAMENTO (ENTRADA DE DADOS) 
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COMO: NOME, SEXO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, CIDADE NATAL, TELEFONE, E-MAIL E TIPO 

DE ESPORTE 

 

  

Na mesma página de entrada de dados do atleta é possível observar que o sistema 

oferece acesso à um segundo menu de opções (nova barra de navegação) com as  opções para 

cadastramento das modalidades praticadas pelo atleta, bolsas recebidas, histórico de 

competições, entidades de treinamento, equipe técnica e biometria do atleta.  

 A mesma lógica foi aplicada no desenvolvimento do sistema para a entrada de dados 

sobre “eventos” e “instituições”. Atualmente o banco de dados conta com mais de 5.000 

entidades esportivas cadastradas, que necessariamente estão vinculadas a pelo menos um atleta. 

Nestes campos são cadastradas informações do tipo: quais modalidades são praticadas pelo 

atleta, qual o tipo de bolsa e valor recebido do governo federal, histórico de participação em 

competições, desempenho, quais entidades o atleta está e esteve vinculado, identificação da 

equipe de treinamento e informações biométricas. 

As consultas e cruzamento de dados são elaboradas pelo próprio sistema eletrônico na 

forma de tabelas e gráficos, por meio do acionamento da aba “relatórios”. 
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FIGURA 6 - PAGINA DE CONSULTA. TABELA APRESENTANDO A RELAÇÃO ENTRE O VALOR 

INVESTIDO POR CATEGORIA DE BOLSA 

 

  

 Além da forma tabular, a pictórica também é gerada para facilitar a interpretação dos 

dados por parte dos usuários. 

 

 

FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO PICTÓRICA SOBRE A MODALIDADE ‘JUDÔ’. IDENTIFICAÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES QUE ALBERGAM A MODALIDADE E A CATEGORIZAÇÃO 
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DESTAS SEGUNDO O VALOR RECEBIDO POR MEIO DE BOLSAS CONCEDIDAS PELO GOVERNO 

FEDERAL 

 

 

 A possibilidade de relacionamento (cruzamento) de dados e a apresentação em diversos 

formatos (tabular e pictórica) facilita aos usuários o acesso e interpretação das informações, 

bem como o avanço no tratamento destas para a formulação de hipóteses passíveis de 

tratamento científico e para a elaboração de cenários voltados ao uso do planejamento 

estratégico no campo da gestão esportiva. 

 Para tornar dinâmico o levantamento de dados e personalizar o cruzamento destes de 

acordo com as necessidades dos pesquisadores e gestores, o sistema também conta com um 

formulário para gerar relatórios de acordo com as características selecionadas pelos usuários. 

 

FIGURA 8 - TELA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PARA GERAÇÃO DO RELATÓRIO DINÂMICO, 

QUAL PERMITE O CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS PARA PRODUZIR DIFERENTES TIPOS DE 
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INFORMAÇÕES PICTÓRICAS SOBRE O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO NO BRASIL EM TEMPO 

REAL 

 

 

GEOREFERENCIAMENTO  

 No ano de 2018 o projeto “Inteligência Esportiva” (UFPR) concluiu sua primeira fase 

com o desenvolvimento de um banco de dados (big data) com mais de 50 mil atletas e 

aproximadamente 5 mil instituições cadastradas, perfazendo mais de 3 milhões de dados, 

oferecendo uma visão plena do esporte de alto rendimento no país por meio do cruzamento de 

dados e emissão de relatórios e mapas em diversos formatos. 
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FIGURA 9 - MAPA GERADO PELO SISTEMA “INTELIGÊNCIA ESPORTIVA” APRESENTANDO A 

DISTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS NO TERRITÓRIO NACIONAL 

 

 

TRANSPARÊNCIA 

 Considerando que o projeto “Inteligência Esportiva” só foi possível pela integração dos 

esforços entre Universidade Federal do Paraná e Ministério do Esporte, oferecer transparência 

sobre o uso dos recursos no desenvolvimento deste trabalho se faz essencial. Neste sentido, para 

que o projeto “Inteligência Esportiva” pudesse alcançar a sociedade, foi desenvolvido uma 

página na rede mundial de computadores (www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site/) de acesso 

irrestrito, com a publicação da produção científica dos integrantes do projeto e uma ferramenta 

de pesquisa para acesso ao banco de dados “Inteligência Esportiva”. 
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FIGURA 10 - PÁGINA DISPONÍVEL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.INTELIGENCIAESPORTIVA.UFPR.BR/SITE/) PARA LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE E 

PESQUISADORES AO BANCO DE DADOS DO PROJETO “INTELIGÊNCIA ESPORTIVA” 

 

 

 Ainda no sentido de oferecer à sociedade a transparência no uso dos recursos, o projeto 

“Inteligência Esportiva” integrou ao sistema um módulo de governança das entidades 

esportivas, pois parte-se do entendimento que o modelo de estrutura (configuração 

administrativa) e organização (políticas para gestão dos recursos) são fatores contribuintes para 

o desenvolvimento do esporte de elite do país, além da preparação técnica e de treinamento 

específica (TRUYENS; BOSSCHER, 2016).  

 

GOVERNANÇA 

 Com base no entendimento do Banco Mundial, “Governança é o modo pelo qual o poder 

é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos, visando o desenvolvimento e a 

capacidade dos administradores em planejar políticas e cumprir funções”.  

A infraestrutura do novo sistema computacional para quantificação da governança 

baseia-se na avaliação de cinco dimensões: transparência, equidade, contas, integridade e 

modernização. Para cada dimensão diversos itens são auditados, gerando o cálculo da eficiência 

de cada entidade esportiva (clubes, confederações) na gestão dos recursos. 
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FIGURA 11 - PÁGINA DE ENTRADA DE DADOS PARA ANÁLISE DA GOVERNANÇA DAS 

INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS 

 

  

 Os dados coletados no processo de auditoria são armazenados no banco de dados do 

projeto “Inteligência Esportiva” (big data), permitindo recuperação e consulta por gestores e 

interessados. 

 

FIGURA 12 - ESTRUTURA SIMPLIFICADA DO MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) DO 

BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE GOVERNANÇA 
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 Com o processo de estruturação dos dados, este passou a ser mais um ativo 

organizacional para os gestores do esporte, proporcionado pelo projeto “Inteligência 

Esportiva”. A qualidade dos dados é assegurada pelo processo de auditoria, qual envolve a 

inspeção de documentos num processo de amostragem. 

 Considerando que o desempenho esportivo no atual cenário competitivo resulta do 

trabalho multidisciplinar e do emprego da ciência e tecnologia (modelos matemáticos, 

estatística,  computação), a infraestrutura tecnológica do projeto “Inteligência Esportiva” está 

adequada à inclusão de futuras linhas de pesquisa considerando o fenômeno de datificação do 

esporte (registro eletrônico dos eventos em grande escala), pois permite que indicadores físicos 

ou biológicos sejam armazenados e recuperados para análise. 

 Sendo o esporte um sistema complexo, dinâmico e indefinido (um sistema com grande 

número de variáveis no qual não se conhece necessariamente a inter-relação destas devido à 

emergência de novos comportamentos não triviais no tempo), as técnicas computacionais 

permitem identificar padrões em grandes quantidades de dados, além da capacidade humana, 

revelando comportamentos de cooperação e competitividade entre atletas.  

 A fronteira atual da ciência e tecnologia aplicada ao esporte de alto rendimento é dar 

suporte para a tomada de decisões dos agentes esportivos (técnicos, gestores e atletas) por meio 

da utilização de dados espaço-temporais em larga escala, para a individualização de estratégias 

de  treinamento de atletas e equipes, aperfeiçoar estratégias de treino e oferecer organização e 

transparência às organizações (MORGAN, 2016; SILVA; MALACARNE,  2014). 

 

DATIFICAÇÃO DO ESPORTE 

 A ciência de dados aplicada ao projeto “Inteligência Esportiva” tem proporcionado 

sensíveis mudanças no ambiente acadêmico e de gestão do esporte. O método científico 

associado à tecnologia da informação torna possível a análise de grandes quantidades de dados 

com escala em tempo real. O conhecimento gerado por estas técnicas permite aprimorar as 

tomadas de decisões e estimar tendências muito além da simples interpretação de números 

estatísticos. 

 Sob o ponto de vista da tecnologia, o registro eletrônico dos dados referentes aos atletas 

instituições e ao esporte de alto rendimento no Brasil para posterior reprodução e análise é 

denominado datificação. 

 A datificação é um paradigma científico e social, definido por Mayer-Schoenberger e 

Cukier (2013), como a transformação da ação social em dados digitais quantificados que 

permitem o monitoramento em tempo real e a análise preditiva. No caso do projeto “Inteligência 
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Esportiva” a datificação contribui para o melhor entendimento da sociologia do esporte ou seu 

aspecto social numa abordagem mais ampla. 

 É possível observar que além do levantamento ativo de dados realizado pelos 

pesquisadores do projeto (“Inteligência Esportiva”), o desenvolvimento de uma nova página 

interativa (webpage – Rede Nacional de Treinamento) para uso de atletas, confederações e da 

sociedade permitirá a quantificação das interações sociais dos agentes relacionados ao esporte 

por meio dos seus metadados (sport for all). Em outras palavras, trata-se da transformação 

digital da sociabilidade relacionada ao esporte no Brasil por meio da conversão destas relações 

em interpretações algorítmicas. Isto decorre da possibilidade de o conjunto de metadados ser 

utilizado para interpretar tendências de o comportamento social em relação ao esporte. 

 Consoante com o pesquisador John Cheney-Lippold (2011), dados são objetos culturais 

“incorporados e integrados dentro de um sistema social cuja lógica, regras e trabalho explícito 

de funcionamento determinam as novas condições e possibilidade de vida dos usuários”. 

 Outro aspecto interessante relacionado ao projeto “Inteligência Esportiva” considera 

que a grande quantidade de dados desordenados pode substituir as pequenas amostras em 

estudos científicos, modificando o conceito de amostragem. Não obstante para muitos 

fenômenos a composição da amostra aleatória seja eficiente, para outros será possível que os 

pesquisadores realizem análises sobre 100% dos dados disponíveis, eliminado, deste modo, a 

margem de erro estatístico. 

 Compreender os padrões ocultos nas grandes quantidades de dados gerados pelo projeto 

“Inteligência Esportiva” requer a avaliação crítica realizada pelos pesquisadores sob o 

paradigma das ciências sociais e humanas, propondo questões apropriadas para evitar a 

representação de perfis a partir de estereótipos. Quais informações interessam e com qual 

objetivo? Logo, para o ambiente científico da Universidade Federal do Paraná isso representa 

uma vantagem para a quantidade e qualidade das publicações. De igual modo para o Ministério 

do Esporte, os processos de gestão se tornam mais eficientes no tocante à aplicação dos recursos 

públicos e dos resultados relacionados ao desempenho dos atletas brasileiros. 

 O contexto descrito responde a uma das questões conhecida pela ciência da datificação 

como ‘conhecimento útil’, qual posiciona como problema central a questão: ‘útil para quem?’. 

Neste sentido, a resposta de um projeto (“Inteligência Esportiva”) desenvolvido com recursos 

públicos deve ser que o conhecimento gerado terá seu vetor apontado para a utilidade do 

esporte, da gestão do Estado e, sobretudo, para oferecer transparência e bem-estar à sociedade. 

Cabe então compreender o aspecto técnico de como a informação está sendo gerada, e em que 

nível, considerando esta, como ativo estratégico para o desenvolvimento da sociedade. 
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NÍVEIS DE EVIDÊNCIA APLICADOS AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 Partindo do conceito geral de que evidente é aquilo que está claro para todos, este sugere 

que nem sempre decorre de comprovação ou demonstração. Entretanto, para o cientista, a 

evidência deve ter sua origem no tratamento do fenômeno pelo método científico, e, de acordo 

com o rigor metodológico adotado, as evidências podem ser organizadas numa escala de 

relevância (SILVA, 2009). 

 As evidências que embasam as decisões no esporte de alto rendimento podem apresentar 

diferentes graus de certeza, dependendo do delineamento metodológico dos estudos 

desenvolvidos. Os graus de certeza são, então, relacionados ao nível da evidência (NE) e 

associados ao grau de recomendação (GR) para aplicação das intervenções na prática do esporte 

(SILVA, 2009). 

 

QUADRO 1 - APRESENTAÇÃO DOS NÍVEIS DE EVIDÊNCIAS E SEUS RESPECTIVOS GRAUS DE 

RECOMENDAÇÃO 

Nível Descrição Grau Recomendação 

Nível I 

de Evidência 

Estudos experimentais   

randomizados com magnitude do 

efeito significante, poder 

estatístico e mínimo erro alfa ou 

revisão sistemática destes estudos. 

Grau A 

de Recomendação 

Estudo que oferece evidência 

conclusiva. Neste caso é 

sugerida a aplicação da prática 

pesquisada salvo 

contraindicação específica. 

Nível II 

de Evidência 

Estudos experimentais 

randomizados que não preenche 

os critérios do Nível I ou revisões 

sistemáticas destes estudos ou 

inferiores 

Grau B 

de recomendação 

Situações em que as evidências 

são conflitantes sobre a 

utilidade ou eficácia de certa 

prática. Esta provavelmente 

será útil, porém com menor 

eficiência. 

Nível III 

de Evidência 

Estudo caso-controle selecionados 

de modo aleatório   ou coorte com 

delineamento prospectivo. 

Grau C 

de Recomendação 
 

 

 

A força da evidência é 

favorável a utilidade/eficácia da 

prática investigada, entretanto 

sua fundamentação é frágil. 

Recomenda-se prudência na 

indicação desta. 

Nível IV 

de Evidência 

Estudo de coorte com 

delineamento retrospectivo 

(histórico) 

Grau C 

de Recomendação 

Nível V 

de Evidência 

Estudos transversais de casos e 

controles ou estudos de 

prevalência. 

Grau C 

de Recomendação 

Nível VI 

de Evidência 

Estudos de caso, revisões não-

sistemáticas da literatura, série de 

casos, argumentos de autoridade 

ou consulta à especialistas. 

Grau D 

de Recomendação 

Condições para as quais não 

existem evidências ou consenso 

de que a prática investigada é 

útil ou efetiva, Cautela na 

conduta. 

Fonte: Adaptado de Silva (2009). 
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 A associação de evidências de alto nível com o poder do raciocínio probabilístico 

permitir tomar decisões racionais mesmo quando não existem informações suficientes para 

sustentar qualquer hipótese. Se o raciocínio lógico-dedutivo obtém conclusões a partir da base 

ponderada do conhecimento prévio a respeito do problema, então este apresenta vulnerabilidade 

ao trabalhar com a incerteza (COPPIN, 2012). Nestes casos, o raciocínio probabilístico é 

adequado para situações onde não se conhece, à princípio, todo o escopo do problema, o que 

caracteriza grande parte das decisões relacionadas ao campo do esporte. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Atualmente o sistema computacional do projeto “Inteligência Esportiva” processa mais 

de 2 milhões e meio de registros referentes aos atletas e instituições esportivas no país (Brasil). 

Esta tecnologia vem somar-se ao campo da sociologia do esporte, onde o pensamento abstrato 

é requerido para a interpretação das informações. Deste modo, a associação das melhores 

técnicas computacionais com as mais refinadas habilidades humanas explica grande parte do 

desempenho do projeto “Inteligência Esportiva” no tocante a produção científica em nível 

internacional. 

 O pensamento divergente, uma componente fundamental da inteligência, corresponde a 

uma capacidade cognitiva comum de “gerar informação a partir de informação” em variedade 

e quantidade, possivelmente envolvendo transferência de ideias entre domínios diferentes. 

 A aplicação das ferramentas tecnológicas associadas ao método científico posiciona o 

projeto “Inteligência Esportiva” entre os de mais alto nível quando comparado com outros 

estudos de gestão do esporte de alto rendimento em países desenvolvidos. 

 O benefício acadêmico da aplicação desta tecnologia permite o uso dos dados e seu 

cruzamento para gerar novo conhecimento sobre gestão do esporte, bem como a  análise das 

políticas públicas. A produção científica está sendo publicada em periódicos nacionais, 

internacionais, teses e dissertações, de modo a divulgar o conhecimento para outros 

pesquisadores. 

 No campo da gestão do esporte, a consolidação dos dados está permitindo ao gestor 

público o acesso à informação em tempo real, ampliando o controle administrativo e elevando 

a eficiência na concessão de investimentos, logo no trato do dinheiro público. 

 A intenção do projeto é avançar para que o compartilhamento das informações possa 

alcançar as Confederações, atletas e demais entidades esportivas, de modo a contribuir para a 
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estruturação de uma rede nacional voltada ao estudo e gestão do esporte de alto rendimento no 

Brasil. 
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3 BOLSA-ATLETA 

 

Coordenador do sub-projeto 

Dr. Fernando Marinho Mezzadri – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Dr. Marcelo Moraes e Silva – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Equipe 

Ms. Philipe Rocha de Camargo– Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Ms. Rafael Estevam Reis – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Ms. Sabrina Coelho dos Santos – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Ms. Eliza Lins Donha – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Ms. Carla Cristina Tagliari – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Fernanda Jantsch Reis – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Faena Gabriela Ehlers da Silva – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Durante o ano de 2017 foram realizadas duas diferentes ações pela equipe de trabalho 

do Bolsa-Atleta. A primeira delas, realizada entre janeiro e março, foi referente à análise e 

verificação dos dados de identificação e valores pagos aos atletas beneficiados entre 2005 e 

2016. A segunda ação, realizada a partir de março, esteve relacionada a inserção dos 5.830 

bolsas conferidas à atletas pelo pleito 2017.  

 As atividades realizadas pela equipe, durante o ano, possibilitaram que fossem 

catalogadas, ao todo, 57.271 bolsas que entre 2013 e 2017 foram concedidas a 22.759 atletas. 

Além disso, esses dados permitiram que fossem realizadas algumas correções em dados de 

identificação dos atletas já anteriormente inseridos na plataforma. 

 Os dados estão em constante atualização e revisão pela equipe de trabalho, uma vez que 

ainda se faz necessária a verificação dos valores de pagamentos realizados aos atletas 

beneficiados pelo pleito 2017. Além disso, o grupo de trabalho está atualmente realizando um 

processo de revisão no atual número de bolsas referentes aos pleitos 2016 e 2017, já que, de 

acordo com as informações do Ministério do Esporte, é possível que cerca de 50 atletas, 

contemplados após a revisão de recurso, ainda não estejam inseridos na plataforma. O número 

de bolsas concedidas após recursos a esses atletas é equivalente a <0.1% do total de bolsas 

concedidas pelo programa.  
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 Os dados disponibilizados pelo Ministério do Esporte, acerca dos atletas que 

beneficiados entre 2005 e 2017 estão disponíveis para acesso no Banco de Dados (domínio 

online- http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site/index.php/relatorios/). 

 Além da catalogação e da consolidação dos dados na plataforma de pesquisa, o grupo 

de trabalho também tem realizado análises e tratamentos estatísticos dessas informações, 

semelhante ao realizado e apresentado nos relatórios anteriores. Para isso, as informações foram 

estruturadas em um documento matricial, possibilitando a tradução em dados percentuais e 

estatísticos. Na matriz, utilizamos os seguintes elementos: (1) modalidade esportiva; (2) nome 

do atleta; (3) nível da bolsa pertencente; (4) cidade; (5) unidade federativa; (6) sexo do atleta; 

(7) a região; (8) ano de concessão; (9) valores para cada bolsa; (10) instituição no qual o atleta 

está vinculado 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Durante os 13 anos, as 57.271 bolsas distribuídas pelo programa Bolsa-Atleta estiveram 

divididas as diversas categorias de esportes: olímpicos, paralímpicos, não-olímpicos, não-

paralímpicos e de inverno. Como apresenta a tabela abaixo. 

 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR TIPO DE MODALIDADE 

ANO BOLSAS 

2005 930 

2006 840 

2007 2.158 

2008 3.256 

2009 2.898 

2010 3.623 

2011 4.805 

2012 5.517 

2013 6.197 

2014 7.140 

2015 7.041 

2016 7.036 

2017 5.830 

Total 57.271 

 

Verificamos um aumento gradual do número de bolsas destinadas aos atletas, mesmo 

com algumas variações, como é o caso de 2005 para 2006 e de 2008 para 2009. Essa diferença 

pode ser melhor visualida ao compararmos os números dos anos de 2005, início do programa 

quando foram concedidas 930 bolsas, e 2015, quando foram concedidas 7.041 bolsas. A 

http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site/index.php/relatorios/
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diferença entre esses anos corresponde a um aumento de mais de 770%. Cabe ressaltar que, a 

partir de 2015, houve uma redução dos números totais de bolsas concedidas, com maior índice 

de redução para o ano de 2017. 

Durante os 12 anos de programa Bolsa- Atleta, foram distribuídas 57.271 bolsas. Esse 

número foi divido entre esportes olímpicos, paralímpicos, não olímpicos e olímpicos de 

inverno. 

 

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR TIPOS DE ESPORTE 

ESPORTE TOTAL DE BOLSAS % DE BOLSAS 

Olímpico 36.185 63,18% 

Paralímpico 11.747 20,51% 

Não Olímpico 8.208 14,33% 

Não Paralímpico 663 1,16% 

Olímpico de Inverno 463 0,81% 

Paralímpico de Inverno 5 0,01% 

 

Como pode ser visto na acima, os esportes olímpicos receberam a maior parte dos 

benefícios distribuídos, sendo 36.185 bolsas durante o período. Isso corresponde a 63,18% do 

total. Em seguida, aparecem os esportes paralímpicos, com 11.747 bolsas (20,51%). Com 

números bem inferiores, aparecem os esportes não olímpicos, os olímpicos de inverno, os não 

paralímpicos e os paralímpicos de inverno que receberam, respectivamente, 8.208 (14,33%), 

663 (1,16%), 463 (0,81%) e cinco (0,01%) das bolsas distribuídas. 

No que se refere às modalidades olímpicas, contabiliza-se um número de 39 

modalidades que receberam bolsas do programa. Das modalidades olímpicas contempladas 

pelo programa, destacam-se: atletismo (3.961), handebol (2.575), judô (2.281) e natação 

(2.225), que podem ser consideradas modalidades tradicionais. A única exceção é a canoagem, 

que não é um esporte de tradição no Brasil e apresenta um grande número de benefícios. 

Contudo, nos últimos anos, começou a se destacar nas competições internacionais, culminado 

com a conquista de três medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, com os atletas Izaquias Queiroz 

e Erlon de Souza. Na outra ponta do gráfico, surgem as modalidades com o menor número de 

bolsas: maratona aquática (128), canoagem slalom (111) e luta greco-romana (71). 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS ENTRE OS ESPORTES OLÍMPICOS DE VERÃO 

 

Em relação ao esporte paralímpico, são 22 as modalidades em que os atletas receberam 

concessões do programa.  

 

 

Os esportes paralímpicos que mais obtiveram apoio financeiro, por meio do Bolsa-

Atleta, foram: atletismo, com 3.478 bolsas distribuídas; natação (2.326); tênis de mesa (1.075); 

basquetebol em cadeira de rodas (784); e voleibol sentado (635). Estas também são modalidades 

mais tradicionais do esporte paralímpico brasileiro. Com o menor número de bolsas, aparecem 

as modalidades de paratriatlon (30), parabadminton (24) e tênis em cadeira de rodas (11). 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS ENTRE OS ESPORTES PARALÍMPICOS DE VERÃO 
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A seguir, apresentam-se as modalidades beneficiadas pelo programa, mas que, 

atualmente, não constam no quadro de modalidades olímpicas. Nesse tipo de modalidade, 

aparecem 93 esportes que obtiveram bolsas, durante o período de 2005 a 2017. No Gráfico 

abaixo, estão representadas algumas dessas modalidades. 

 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS ENTRE OS ESPORTES NÃO OLÍMPICOS 

 

 

No quadro de modalidades não olímpicas, aparecem as seguintes modalidades em 

destaque, com o maior número de bolsas recebidas por meio do programa: beisebol e softbol 

(1.631); karatê (895); punhobol (401). A primeira colocação do beisebol e softbol não é de 

estranhar, visto que a modalidade fez parte do quadro dos esportes olímpicos até os Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008, e retornará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O caso 

do karatê se dá pelo fato de ser uma modalidade estabelecida – em termos de resultados – no 
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país, apresentando um grande número de conquistas nos Jogos Pan-Americanos, Campeonatos 

Mundiais e também estará presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. 

Com o menor número de bolsas, aparecem sete modalidades que conseguiram apenas 

uma bolsa durante o período. São elas: sumô; atletismo não olímpico; luta livre; automobilismo; 

balonismo; e capoeira. 

Outros esportes que receberam apoio por meio do programa foram as modalidades de 

inverno. 

 

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS ENTRE OS ESPORTES DE INVERNO 

 
 

No âmbito do Bolsa-Atleta, essas modalidades paralímpicas de inverno são recentes e 

tiveram seu beneficiamento iniciado no ano de 2016. 

 

GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS NOS ESPORTES PARALÍMPICOS DE INVERNO 

 

 

Por fim, tem-se as modalidades não paralímpicas, conforme pode ser visualizado no 

gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS NOS ESPORTES NÃO PARALÍMPICOS 

 

 

Entre as modalidades não paralímpicas, destaque para o futebol de 7 (340), que acaba 

de sair do programa paralímpico e apresenta números relevantemente superiores às demais 

modalidades. Aparecem, ainda, a ginástica para deficientes intelectuais (75), o basquete para 

deficientes intelectuais (72) e o futsal para surdos (68). Com apenas uma bolsa, aparece dança 

em cadeira de rodas e a corrida de rua para surdos. 

As bolsas distribuídas pelo programa estão divididas em seis categorias distintas, de 

acordo com o nível de performance em que o atleta se encontra – sendo elas Nacional, 

Internacional, Olímpica/Paraolímpica, Estudantil, Base e Pódio. 
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GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA DE BOLSA 

 

 

Como aponta o gráfico acima, a categoria que distribuiu o maior número de bolsas foi 

a Nacional, com 35.599 (61,84%) benefícios. O nível Internacional contabilizou 14.205 

(24,41%). Com 5,18% concessões, aparecem a Estudantil, seguida pelas 

Olímpicas/Paraolímpicas e Base, com 2.844 (4,89%) e 1.607 (2,76%) bolsas distribuídas, 

respectivamente. Fechando a lista, a categoria pódio ofertou 932 (1,60%) benefícios. Nota-se 

que o programa vem privilegiando os níveis intermediários de desempenho, deixando os níveis 

de formação e os mais elevados com um menor número de concessões. 

No que tange a distribuição de bolsas por sexo, observa-se uma tendência para o sexo 

masculino. Dos 57.271 benefícios concedidos pelo programa, 60,26% foram destinados a 

atletas do sexo masculino. Já o sexo feminino recebeu 39,74%. Tais números mostram que o 

esporte no Brasil ainda é um território masculinizado. 
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GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR SEXO 

 

 

A literatura que versa sobre as relações entre esporte e sexo ainda aponta a existência 

de uma margem de apropriação desigual entre mulheres e homens, em especial em modalidades 

coletivas (HARTMANN-TEWS; PFISTER, 2003). Isso acaba por se refletir nas competições 

de alta performance, observadas sobretudo nas características de distribuição entre os sexos nos 

Jogos Olímpicos de Verão (CAPRANICA et al., 2013). 

Ao detalhar a distribuição das bolsas por sexo, com base nas modalidades contempladas 

pelas bolsas, observa-se que os atletas do sexo masculino receberam um maior número de 

bolsas em todas as categorias. 

 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS POR TIPO DE ESPORTE E POR SEXO 

Esporte % Homens % Mulheres 

Olímpico 56,86% 43,14% 

Paralímpico 66,84% 33,16% 

Não Olímpico 62,69% 37,31% 

Não Paralímpico 86,86% 13,14% 

Olímpico de Inverno 76,89% 23,11% 

Paralímpico de Inverno 100,00% 0,00% 

 

A maior disparidade entre os sexos é encontrada nas modalidades paralímpicas de 

inverno, em que só houve atletas homens contemplados, e nas não paralímpicas, em que 86,86% 
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das bolsas foram destinadas a atletas homens, enquanto 13,14% foram concedidas às atletas do 

sexo feminino. As bolsas do esporte paralímpico foram distribuídas em 66,84% e 33,16% em 

prol do esporte masculino.  A menor disparidade na proporção de bolsas entre os sexos foi nas 

modalidades olímpicas, em que 56,86% bolsas foram distribuídas para os homens e 43,14 % 

para as mulheres. 

Embora tenha sido observada uma margem superior de apropriação do programa por 

parte dos atletas do sexo masculino, quando observados apenas os valores recebidos entre os 

grupos (homens versus mulheres) essa diferença foi descartada. Ainda que em menor número 

no programa, após realizarmos testes de comparação estatística entre atletas das modalidades 

olímpicas e paralímpicas, os dados [F(4, 16195)=676.92 (p<0.5)] demonstraram que as bolsas 

e os valores recebidos pelas mulheres são superiores às dos homens. Em média, o valor das 

bolsas recebidos pelas mulheres, no período, foi 50% maior do que o recebido pelos homens 

(CAMARGO et al, 2018). 

Nesse mesmo recorte dos dados, com atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas, 

abordando questões relativas à idade dos atletas beneficiados, foi possível identificar as médias 

de idade para cada categoria do programa. 

 

TABELA 4 - MÉDIA ETÁRIA POR NÍVEL DE BOLSA 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção de algumas modalidades como as ginásticas, a natação e os saltos 

ornamentais, em que o pico da idade de performance esportiva pode ocorrer a partir dos 14 

(LONGO et al., 2016), nas demais modalidades isso se inicia aos 17 anos. No contexto do 

programa Bolsa-Atleta, ao considerar como atletas de alta performance aqueles inseridos nas 

categorias de bolsa Internacional e Olímpica, a idade mínima para início do pico de 

performance foi de 17 anos na categoria Olímpica/Paraolímpica e de 14 anos na categoria 

Internacional. 

Em relação à idade máxima de performance, excluindo-se a ginástica rítmica e o 

ciclismo BMX – em que estudos apontaram que a idade máxima de pico de performance entre 

Categoria Min. Méd. Máx. 

Base 14 16 20 

Estudantil 14 17 41 

Internacional 14 25 71 

Nacional 14 26 73 

Olímpica 17 31 65 
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atletas olímpicos não ultrapassou os 26 anos –, nas demais modalidades, as idades máximas 

variaram entre os 30 e os 50 anos (LONGO et al., 2016). No contexto do Bolsa-Atleta, a idade 

máxima de performance identificada para atletas beneficiados pelas categorias, que envolvem 

competições internacionais – Olímpica e Internacional –, foi de 65 e 85 anos, respectivamente. 

A partir da correlação entre as médias de idade (=16 anos) de beneficiamento nas 

categorias de formação – categoria Base e Estudantil –, com as médias de idade de 

beneficiamento dos atletas nas categorias de alta performance – Internacional e Olímpica –, 

identificou-se o resultado médio correspondente ao período de 10 anos. Esse valor, em anos, 

foi concordante com os dados de Tilinger et al. (2005) e Longo et al. (2016), em que apontaram 

o período de 10 anos como o tempo médio de treinamento/especialização necessário para 

alcançar o sucesso esportivo. 

Ainda no que se refere à discussão referente às características etárias dos atletas, ao 

dividi-los em categorias de idade (categoria 1 -15 a 25; categoria 2 – 26 a 35; categoria 3 – 36 

a 45; e categoria 4 – acima de 45), foi possível identificar que, embora o maior número de 

atletas beneficiados esteja concentrado na categoria entre 15 e 25 anos, o maior número de 

recursos financeiros foi direcionado, de forma estatisticamente semelhante, aos grupos de 

atletas inseridos nas categorias 2 (entre 26 e 35) e 3 (36 a 45). 

Além das características referentes ao sexo e a idade, os dados apontaram a existência 

de diferenças entre os valores recebidos pelos atletas entre as regiões do país. 

 

GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 

 

 

 



 

 

 

37 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

A região Sudeste teve o maior número de atletas beneficiados e, consequentemente, os 

atletas dessa região receberam o maior volume de recursos do programa. Os números de atletas 

beneficiados na região podem estar diretamente relacionados com a quantidade de clubes e 

entidades de administração do esporte nelas distribuídos. 

Buscamos também identificar a distribuição de bolsas e financiamento entre atletas 

naturais de cidades de maior ou menor porte. Para isso, categorizamos as cidades brasileiras em 

6 categorias: categoria 1 (< 50.000), categoria 2 (50.001 – 199.999), categoria 3 (200.000 – 

499.999), categoria 4 (500.000 – 799.999), categoria 5 (800.000 – 999.999) e categoria 6 

(>1.000.000). 

 

GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DE ATLETAS ENTRE CIDADES DE DIFERENTES PORTES 

POPULACIONAIS 

 

 

Os dados apontaram que parcela majoritária dos atletas é natural de cidades com mais 

de um milhão de habitantes. Os valores recebidos por esses atletas também foram maiores. 

Os resultados diferiram de outros estudos realizados em outros estudos Lidor et al. 

(2014), já que a literatura aponta para o fato de que nascer em cidades de até 500 mil habitantes 

pode ser potencialmente vantajoso para que os atletas se enquadrem no esporte de elite. Para 

Hancock et al. (2017) e MacDonald et al. (2009), as cidades com as menores taxas de densidade 

demográfica tendem a possibilitar maiores facilidades de acesso às estruturas esportivas, 

consideradas necessárias para o desenvolvimento de atletas em determinadas modalidades. 

Contudo, o lugar de nascimento, por si, não deve ser considerado uma variável que 

determine a experiência esportiva do indivíduo. O local de nascimento precisaria ser 

considerado como um macro ambiente que tende a propiciar diversos outros tipos de 
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microambientes de desenvolvimento e de compartilhamento de experiências e oportunidades 

(MACDONALD et al., 2009). Assim, embora ambientes físicos mais urbanizados (maiores) 

possam a oferecer possibilidades limitadas de mobilidade e segurança, por outro lado eles 

poderiam oferecer possibilidades de acesso a espaços esportivos mais modernos e 

diversificados. Todos esses fatores podem interferir no processo de desenvolvimento das 

capacidades motoras e psicossociais, (MACDONALD et al., 2009), refletindo diretamente no 

processo de desenvolvimento da performance esportiva. 

Com o objetivo de compreender a influência do programa em estimular a permanência 

dos atletas no esporte competitivo, bem como a melhoria dos resultados esportivos, buscamos 

identificar percentual de atletas que, entre 2012 e 2015, se mantiveram ou que progrediram no 

programa.  

Nesse período, um total de 6951 atletas foram beneficiados por mais de uma bolsa do 

programa. A esses atletas foram concedidas, no período, 18901 bolsas, organizadas 

quantitativamente nas seguintes categorias: 11926 na categoria Nacional; 4952 na categoria 

Internacional; 1047 na categoria Olímpica; 513 na categoria Base; e 463 na categoria Estudantil. 

De modo a possibilitar uma compreensão clarificada dos resultados de cada bolsista, foi 

realizada uma análise estatística ano a ano, a partir do ano base da primeira bolsa recebida pelo 

atleta. Dessa forma, apresenta-se: 

 

BENEFICIADOS A PARTIR DO ANO DE 2012 - (2012-2015) 

Dos atletas que obtiveram o benefício a partir do ano de 2012 (n=4059), 2660 deles 

(65.53%) foram categorizados como ‘atletas sem progressão’, pois não apresentaram 

progressão de categoria de bolsa, tendo como base sua categoria inicial, mantendo os níveis 

iniciais durante todo o período. 

253 atletas (6.23%) foram categorizados como ‘atletas em recuperação’ – decaíram de 

categoria, mas recuperaram nos anos subsequentes; ou apresentaram progressão tardia, tendo 

elevado suas categorias nos anos finais do período pesquisado. 

Dos 4059 atletas que iniciaram suas bolsas em 2012, apenas 1108 atletas (27.30%) 

foram categorizados como ‘atletas de elite’ – terminologia adotada para descrever os atletas 

que se enquadram aos aspectos contemporâneos do esporte (de espetacularização e 

mercantilização), em que o forte nível de competitividade pela busca do sucesso esportivo a 

nível mundial tende a ser imperante. Convém destacar que, os atletas nunca obtiveram bolsas 

inferiores às categorias Internacional e/ou Olímpica foram contabilizados a esse número. Se 

desconsiderados esses atletas, apenas 299 (7.37%) poderiam sem considerados, de fato, ‘atletas 
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em progressão’, por obterem evolução na categoria de bolsa, consequência da melhora dos seus 

resultados nas competições em suas modalidades. 38 atletas (0.94%) receberam bolsas apenas 

nas categorias Base e Estudantil. 

 

BENEFICIADOS A PARTIR DO ANO DE 2013 - (2013-2015) 

No ano de 2013 o programa Bolsa-Atleta deu início ao beneficiamento de 1689 bolsas 

à atletas que viriam a ser beneficiados novamente nos anos de 2014 e/ou 2015. Desse total, 

66.61% (n=1125) estão contabilizados ao grupo ‘atletas sem progressão’, e compõem o rol dos 

atletas que regrediram de categoria, ou mantiveram, durante o período, a mesma categoria 

inicial. 

159 atletas (9.41%) foram categorizados ao grupo dos ‘atletas em recuperação’ – 

decaíram de categoria, mas recuperaram nos anos subsequentes; ou apresentaram progressão 

tardia, tendo elevado suas categorias nos anos finais do período pesquisado. 

355 atletas (21.02%) compõem o rol de ‘atletas de elite’, tendo apresentado progressão 

nas categorias de bolsas ou sendo atletas que, durante o período, receberam bolsas nas principais 

categorias do programa. Excluindo os atletas que receberam apenas bolsas das categorias 

principais, apenas 158 atletas (9.35%) podem ser considerados ‘atletas em progressão’. 

2.96% do total de benefícios iniciados em 2013 (n=50) são atletas que receberam o 

benefício nas categorias Base e Estudantil. 

 

BENEFICIADOS A PARTIR DO ANO DE 2014 - (2014-2015) 

No ano de 2014 o programa Bolsa-Atleta deu início ao beneficiamento de 1203 bolsas 

à atletas que viriam a ser beneficiados novamente em 2015. Desse total, 68.74% (n=827) estão 

contabilizados ao grupo ‘atletas sem progressão’, por apresentarem regressão em sua categoria 

inicial, ou terem apresentado a manutenção do benefício anterior, sem progressão de categoria. 

Devido ao período de análise (2012 a 2015) não existem ‘atletas em recuperação’ entre 

2014 e 2015. 288 atletas (23.94%) foram agrupados à categoria ‘atletas de elite’, apresentando 

progressão na categoria de bolsa inicial ou tendo recebido bolsas nas principais categorias do 

programa. Se excluídos esses atletas, elenca-se um total de 108 atletas (8.98%) considerados 

‘atletas em progressão’. 88 atletas beneficiados entre 2014 e 2015 (7.32%), receberam o 

benefício apenas nas categorias Base e Estudantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao concluir esta análise, indica-se que o Bolsa-Atleta significa um avanço inegável ao 

esporte brasileiro, pois foi a primeira política federal a beneficiar financeiramente o atleta de 

maneira direta, e não somente as instituições que organizam e/ou controlam as modalidades. 

Outro ponto importante é que o programa cresceu de forma considerável, ao longo destes 12 

anos de existência, incorporando a cada ano um número maior de atletas. 

Como pode ser visto, o esporte paralímpico (em menor escala), os esportes de inverno 

e as modalidades não olímpicas/paralímpicas, não possuem o mesmo número de bolsas do 

olímpico. Tal fato destaca a centralidade do programa nos atletas que competem em 

modalidades olímpicas e paralímpicas, demonstrando que o governo federal tem centrado suas 

ações políticas na melhoria do desempenho nos esportes que compõem o quadro dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. 

Esta análise ratifica uma abrangência majorada do Bolsa-Atleta em modalidades 

tradicionais com um grande número de provas, como o atletismo, canoagem e judô, no esporte 

olímpico; atletismo, natação, tênis de mesa e basquetebol de cadeira de rodas, no esporte 

paralímpico; futebol de 7, beisebol e softbol e karatê, nos esportes não-olímpicos; e hóquei no 

gelo, nas modalidades de inverno. 

O programa também acaba beneficiando as categorias intermediárias de bolsas, 

asseverando o foco do programa nos níveis medianos de rendimento (leia-se categorias 

Nacional e Internacional) e prioridade em investir em atletas que vêm apresentando resultados 

satisfatórios no cenário nacional e internacional. Embora o investimento na formação esteja 

sendo realizado em menor escala, é preciso destacar que, nos termos da lei (BRASIL, 2011), 

está prevista a prioridade de beneficiamento em atletas que competem no alto rendimento. 

É necessário apontar, ainda, que os dados ratificam a existência de uma margem 

relevantemente desigual na apropriação feminina no esporte, como já apontado pela literatura 

(CAPRANICA et al., 2013). Ainda que nas modalidades olímpicas essa disparidade percentual 

seja menor, a diferença de apropriação é asseverada pelo alto índice percentual de superioridade 

de homens bolsistas em relação às mulheres nos demais esportes. Entre as modalidades 

olímpicas, os dados percentuais de distribuição por sexo apontaram similaridade com os dados 

publicados pelo Comitê Olímpico Internacional (IOC, 2016), que apontaram uma média 

percentual de participação feminina de 44,35% entre as edições olimpíadas de 2004 e 2016, 

indicando um crescimento gradativo ao longo das edições. Esse valor também se aproxima dos 

dados publicados no relatório nacional realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2015, apontando que o percentual de participação feminina no esporte 

brasileiro é de 46,1% (IBGE, 2017). 
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No que se refere às questões de idade dos atletas beneficiados pelo programa Bolsa-

Atleta, os dados destes correspondem aos padrões previstos pela ciência do esporte, tanto no 

que diz respeito às idades mínimas de beneficiamento, quanto às médias de pico de idade de 

performance, ratificando, assim, a importância do programa como política de financiamento no 

cenário esportivo nacional. 

Identificou-se que a parcela majoritária de atletas inseridos no programa é proveniente 

das maiores e, consequentemente, mais ricas regiões do país. Não apenas isso, a maior parcela 

dos atletas é natural das maiores cidades nessas regiões. Esses dados demonstram que, embora 

a literatura considere as menores cidades como as que poderiam oferecer melhores 

possibilidades de acesso as facilidades esportivas, devido às questões de segurança e 

mobilidade, no Brasil, o maior número de atletas é natural das cidades com maior densidade 

populacional e que, por consequência, podem oferecer um número diversificado de espaços e 

atividades esportivas. 
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INTRODUÇÃO 

O programa Bolsa-Atleta foi instituído pela lei nº 10.891 de 9 de julho de 2004. Algumas 

alterações, principalmente, relacionadas as normas legais, produziram efeitos no formato do 

programa, possuindo destaques as ocorridas a partir de 2011, após promulgação da Lei nº 

12.395, de 16 de março de 2011 (conversão da Medida Provisória nº 502, de 20 de setembro de 

2010) que alterou a Lei da Bolsa-Atleta. Consequentemente, o Decreto nº 7.802 de setembro de 

2012 (BRASIL, 2012) foi instituído para complementar a regulamentação da Bolsa-Atleta, 

especialmente abarcando as novas modificações. Esta Lei pôs fim a restrição a patrocínios ou 

salários aos bolsistas, criando-se à época a Bolsa Atleta Pódio (BRASIL, 2011). 

A Bolsa Atleta Pódio dentro do Programa Bolsa-Atleta, assumiu, considerando o total 

de financimento, o lugar de maior programa nacional de incentivo direto a esportistas. Para o 

recebimento de recurso na categoria Atleta Pódio, obrigatoriamente, os atletas precisam estar 

vinculados à uma política pública específica chamada Programa Atleta Pódio, que possui o 

objetivo de melhorar o resultado esportivo por meio de parcerias com as Confederações, Comitê 

Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com vistas a viabilização 

de equipe técnica multidisciplinar para planejamento e treinamento dos atletas selecionados; 

realização de treinamentos; participação em intercâmbios e competições internacionais; e 

fornecimento de equipamentos e materiais esportivos de alta performance. Para ingresso no 

Programa Atleta Pódio os atletas devem ser indicados pelas Confederações, em conjunto com 

COB, CPB e Ministério do Esporte.  

Na Portaria nº 67, de 4 de abril de 2013, o Ministério do Esporte (BRASIL, 2013), 

passou a estabelecer procedimentos para seleção e permanência de atletas no Programa Atleta 

Pódio, assim como estabeleceu critérios gerais para apresentação de Planos Esportivos que são 

cumpridos anualmente pelos selecionados. Este dispositivo também possibilitou a criação de 

Grupos de Trabalho (GTs) composto por servidores do Ministério do Esporte e representantes 
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do COB (para modalidades olímpicas), CPB (para modalidades paralímpicas) e empresas 

estatais, quando for o caso, (BRASIL, 2013), que avaliam e aprovam o plano esportivo de 

atletas indicados.  

A partir dessas determinações legais, o atleta que cumprir os critérios para seleção pode 

concorrer anualmente ao edital público. Para ser contemplado, o atleta deverá atender os 

critérios de entrada ou de manutenção específicos, conforme descrito na figura abaixo, para 

cada grupo de valor de bolsa: 

 

FIGURA 13 - CRITÉRIOS DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DO VALOR DA BOLSA PROGRAMA 

ATLETA PÓDIO 

 

Fonte: Ministério do Esporte (2018). 

 

As solicitações dos atletas que pleiteiam o Bolsa-Atleta são avaliadas por representantes 

do governo, das próprias confederações e do Comitê Olímpico/Paralímpico.  

Após atender aos critérios e ter indicação da confederação esportiva da sua modalidade 

esportiva, em conjunto com o COB e/ou pelo CPB, o atleta deverá enviar o seu plano esportivo 

para análise dos membros do COB ou CPB, da Confederação e do Ministério do Esporte. Após 

aprovação em todas as etapas, o contemplado tem seu nome publicado no Diário Oficial da 
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União. Uma vez que o atleta é aprovado, passa a ter direito ao benefício por 12 meses e só ao 

fim desse prazo é feita a reavaliação de sua permanência. 

 

O BANCO DE DADOS DO PROJETO “INTELIGÊNCIA ESPORTIVA” 

A base documental utilizada para o cadastramento dos atletas contemplados no Banco 

de Dados do projeto “Inteligência Esportiva” é composta pelos relatórios e planos esportivos 

disponibilizados pelo Ministério do Esporte, bem como as portarias com a listagem dos atletas 

e respectivas modalidades, publicadas no Diário Oficial da União.  

Os dados e informações disponibilizados pelo atleta no Plano Esportivo são 

transportados para um Banco de Dados do projeto “Inteligência Esportiva”. O cadastramento 

no Banco de Dados do projeto “Inteligência Esportiva” utiliza campos específicos para a 

disponibilização de dados e informações que estão assim dispostos: 

 

ATLETAS: o campo atleta é composto pelos seguintes sub-campos: 

▪ DADOS GERAIS: são inseridas as informações pessoais do atleta beneficiado: 

nome do atleta; modalidade; data de nascimento; CPF; e-mail e telefone; sexo; altura; 

peso; cidade natal; estado; região; tipo de bolsa (olímpica/paraolímpica/outra). 

▪ MODALIDADES: nesse campo é descrita a modalidade a qual o atleta pertence; 

▪ BOLSA: são inseridas todas as informações relativas às bolsas já concedidas ao 

atleta até a presente data: tipo de bolsa, valor mensal e valor anual recebido pelo atleta 

beneficiado. 

▪ HISTÓRICO: são inseridas todas as informações referentes às competições de que 

o atleta participou, desde o ano de 2010 até a presente data. As informações referem-

se ao tipo de competição, prova em que o atleta participou e resultado obtido. 

▪ ENTIDADES: o próximo passo no cadastramento das informações será inserir os 

dados relativos ao pertencimento à instituição, seja pública ou privada, bem como a 

situação do atleta perante a confederação de sua modalidade. 

▪ APOIO: esse é um sub-campo do campo das “Entidades” onde são descritas as 

fontes de financiamentos externas ao Programa Atleta Pódio. 

▪ RECURSOS HUMANOS: nesse campo estão listados os especialistas que 

compõem a equipe multidisciplinar do atleta; 

▪ BIOMETRIA: são disponibilizadas as informações relativas a altura e peso. 
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Após a inserção dos dados e informações pode-se utilizer um grupo de outros campos 

que possibilitam gerar inúmeros relatórios para a visualização de gráficos com informações 

sobre: valor investido e bolsa por modalidade; atletas e valor investido por categoria de bolsa; 

participação das instituições esportivas por estado e região; valor do investimento por atleta; 

valor do investimento por categoria de bolsa; valor investido por categoria de bolsa e 

modalidade e participação por modalidade e bolsa na olimpíada do Rio 2016. 

Na sequência serão apresentados alguns gráficos que possibilitar visualizar alguns 

graficos produzidos com base nos dados e informações disponíveis no Banco de Dados do 

projeto “Inteligência Esportiva”.  

 

MAPEAMENTO DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO BANCO DE DADOS DO 

PROJETO “INTELIGÊNCIA ESPORTIVA” 

Considerando que a portaria n. 67, de 4 de abril de 2013, estabelece procedimentos para 

seleção de atletas para a Bolsa Atleta Pódio e, a portaria n. 83, de 24 de abril de 2013 “Institui 

o Plano Brasil Medalhas 2016” destinado às seleções e aos atletas com possibilidades de 

disputar medalhas nos Jogos Olímpicos e no Jogos Paraolímpicos Rio 2016, os gráficos a seguir 

apresentam a distribuição por atletas contemplados em cada modalidade olímpica e 

paralímpica. 

Relativo ao ano de 2013 estão distribuídas as bolsas por modalidade olímpica, 

beneficiados pelas seguintes portarias:  Portaria nº 237, de 9 de setembro de 2013; Portaria nº 

263, de 22 de outubro de 2013; Portaria nº 275, de 7 de novembro de 2013; Portaria nº 293, de 

29 de novembro de 2013; Portaria nº 315, de 19 de dezembro de 2013 e Portaria nº 320, de 19 

de dezembro de 2013. 
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GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2013 

 

 

No gráfico acima pode-se constatar que os esportes com mais representantes são o judô 

com 27 atletas beneficiados, o atletismo com 19, o vôlei de praia com 15, a vela e natação com 

9 contemplados. 

Do total de 99 concedidas no ano de 2013 para os esportes olímpicos, o maior número 

foi para o Judô. Na sequência temos o Atletismo e o Volei de Praia. As três modalidades juntas 

obtiveram o maior percentual de atletas contemplados no Programa Bolsa Atleta Pódio. Vale 

ressaltar o número de atletas contemplados não significa que foi o maior percentual investido, 

uma vez que, o valor da bolsa é que determina o percentual de investimento.  

Relativo as bolsas concedidas em 2013 para atletas das modalidades esportivas 

paralímpicas, foram utilizadas as informações das seguintes portarias publicadas no DOU: 

Portaria n° 230, de 29 de agosto de 2013; Portaria n° 255, de 3 de outubro de 2013 e Portaria 

nº 315, de 19 de dezembro de 2013.  
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GRÁFICO 12 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2013 

 

 

Diferentemente das modalidades olímpicas, no esporte paralímpico, percebe-se que 

mais de 40% do total pertencem a modalidade de Atletismo Paralímpico.  

Em ambas as tabelas relativas a 2013, pode-se constatar, que as demais modalidades 

que foram contempladas com até 4 bolsas, quando somado o número total de bolsas concedidas, 

esse resultado é inferior ao número de bolsas concedidas as modalidades com maior número de 

contemplados, no Judô no conjunto das modalidades olímpicas e Atletismo dentre as 

modalidades paralímpicas.  

Os dados disponibilizados no Banco do “Inteligência Esportiva” e disponibilizados no 

gráfico abaixo utilizam como referênica a Portaria nº 85, de 23 de abril de 2014; Portaria nº 

130, de 4 de junho de 2014; Portaria nº 158, de 22 de junho de 2014; Portaria nº 281, de 21 de 

novembro de 2014 e Portaria nº 302, de 30 de dezembro de 2014.   
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GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2014 

 

 

No gráfico acima, ao comparamos o número de bolsas por modalidade esportiva 

olímpica concedido no ano de 2013 e 2014, pode-se perceber que houve um incremento de 36% 

quando considerada a totalidade de bolsas. Porém, o Judô, modalidade com maior número de 

bolsas em 2013, teve um acréscimo significativo de 7 bolsas quando comparado as demais 

modalidades. Ainda no ano de 2014, novas modalidades como o Levantamento de Peso, Lutas 

Associadas, Tiro com Arco e Tiro Esportivo passaram a integrar o quadro de modalidades a 

serem contempladas pelo Programa Bolsa Pódio.  

No total essas modalidades tiveram 9 atletas incorporados, os quais atenderam os 

critérios para ter direito a concessão da bolsa.  

Os dados apresentados no Gráfico 14 relativo as bolsas concedidas em 2014 para atletas 

das modalidades esportivas paralímpicas foram capturados das seguintes portarias: Portaria nº 

117, de 22 de maio de 2014; Portaria nº 130, de 4 de junho de 2014 e Portaria nº 280, de 21 de 

novembro de 2014. 
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GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2014 

 

 

Em relação a concessão de bolsas para as modalidades esportivas paralímpicas no ano 

de 2014 apresentadas no gráfico acima, pode-se observar que somente a modalidade de Tiro 

Esportivo foi incorporada as demais. A modalidade que obteve o maior incremento, quando 

comparada a totalidade de bolsas por modalidade foi o Atletismo, com um aumento de 46%, 

seguido da Natação, com um aumento de 35%.  

Em relação ao número total de bolsas, constatou-se que houve uma elevação de mais de 

40 %. Esse dado demonstra que o Brasil conseguiu ter um número maior de atletas ocupando 

as 20 primeiras posições no ranking mundial das modalidades contempladas.  

Relativo as bolsas concedidas em 2015 para atletas das modalidades esportivas 

olímpicas, foram utilizadas as informações das seguintes portarias publicadas no DOU: Portaria 

nº 14, de 4 de fevereiro de 2015; Portaria nº 52, de 10 de março de 2015; Portaria 132, de 8 de 

maio de 2015; Portaria nº 184, de 30 de junho de 2015; Portaria nº 185, de 30 de junho de 2015; 

Portaria nº 203, de 8 de julho de 2015; Portaria nº 210, de 16 de julho de 2015; Portaria nº 223, 

de 24 de julho de 2015; Portaria nº 226, de 28 de julho de 2015; Portaria nº 266, de 21 de 

setembro de 2015; Portaria nº 267 de 21 de setembro de 2015; Portaria nº 291, de 5 de novembro 

de 2015; Portaria nº 292, de 5 de novembro de 2015; Portaria nº 313, de 4 de dezembro de 2015 

e Portaria nº 337, de 22 de dezembro de 2015. 
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GRÁFICO 15 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2015 

 

 

Quando são comparados os dados com o ano de 2014, constata-se que, somente as 

modalidades esportivas olímpicas de Atletismo, Ginástica Artística, Natação, Taekwondo, 

Vela, Volei de Praia e Tiro Esportivo conseguiram ter elevação no número de bolsas 

concedidas, uma vez que, essas modalidades apresentam um número maior de atletas ocupando 

as primeiras posições no ranking mundial, assim como, atenderam os critérios do Programa 

Atleta Pódio. As demais modalidades, mantiveram ou diminuíram o número de bolsas 

concedidas, conforme apresentado no gráfico acima. 

Outro dado significativo diz respeito ao número total de bolsas. Em relação ao ano 

anterior, obseva-se que somente houve um aumento de 3%. 

Relativo as bolsas concedidas em 2015 para atletas das modalidades esportivas 

paralímpicas, foram utilizadas as informações das seguintes portarias publicadas no DOU: 

Portaria nº 10, de 2 de fevereiro de 2015; Portaria 51, de 10 de março de 2015; Portaria 115, de 

24 de abril de 2015; Portaria nº 222 de 24 de julho de 2015 e Portaria 323, de 15 de dezembro 

de 2015. 
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GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2015 

 

 

Em relação a concessão de bolsas para as modalidades esportivas paralímpicas no ano 

de 2014 apresentadas no gráfico acima, pode-se observar que foi incorporado o Triatlon, o qual 

recebeu a concessão de uma bolsa.  

Repetindo o ocorrido em 2014, no ano de 2015, as modalidades que obtiveram o maior 

número de bolsas concedidas foram Atletismo e Natação, respectivamente com 40 e 24 atletas 

contemplados.  

Em relação ao número total de bolsas concedidas, na primeira edição do Programa 

Atleta Pódio, constatou-se que houve uma elevação de mais de 65 % em relação ao ano de 

2013. Esse dado demonstra que um número maior de atletas das modalidades paralímpicas 

conseguiram ocupar as 20 primeiras posições no ranking mundial das modalidades 

contempladas. 

Em 2016, observa-se que em decorrência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados no Rio 

de Janeiro, o Ministério do Esporte, prorrogou os prazos descritos no Edital nº 1, de 11 de fevereiro 2015, 

para a seleção pública de atletas a serem beneficiados pelo Programa Atleta Pódio, no âmbito do Plano 

Brasil Medalhas 2016, até o dia 07 de setembro de 2016.  

Considerando a prorrogação do edital e a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano 

de 2016, o Ministério do Esporte, publicou 17 portarias com nomes de atletas que foram contemplados 

nas modalidades olímpicas e paralímpicas. Nesse conjunto de portarias, foram utilizadas: Portaria nº 55, 
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de 4 de março de 2016; Portaria nº 56, de 4 de março de 2016; Portaria nº 142, de 25 de abril de 2016; 

Portaria nº 191, de 16 de junho de 2016; Portaria nº 192, de 16 ce junho de 2016; Portaria nº 207, de 28 

de junho de 2016; Portaria nº 144, de 25 de abril de 2016; Portaria nº 233, de 8 de julho de 2016; Portaria 

nº 252 e Portaria nº 253, de 21 de julho de 2016 e Portaria nº 289, de 8 de agosto de 2016.  

 

GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2016 

 

 

Pode-se observar que do total de 17 modalidades olímpicas contempladas no ano de 

realização da Olímpiada no Rio, somente 4 modalidades elevaram o número de bolsas 

concedidas. Desse total, outras 2 mantiveram o mesmo número de bolsas concedidas em 2015 

e 11 modalidades esportivas olímpicas tiveram uma redução significativa no número de ateltas 

que atenderam os critérios para concessão de bolsas do Programa Atleta Pódio. Conclui-se, 

portanto, que num ano de realização de Jogos Olímpicos, a manutenção de um atleta dentro das 

primeiras posições no ranking mundial, torna-se mais difícil, uma vez que são realizadas 

inúmeras competições que pontuam para a definição do posicionamento no ranking de cada 

modalidade esportiva.  

Como mencionado acima, o referido edital diz respeito também as modalidades 

esportivas paralímpicas. E, nesse sentido, elevou a quantidade de portarias publicas com atletas 

das modalidades esportivas paralímpicas contemplados em 2016, dispostos no Gráfico 18, as 

quais aqui são elencadas: Portaria nº 59, de março de 2016; Portaria nº 153, de 2 de maio de 
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2016; Portaria nº 165, de 11 de maio de 2016; Portaria nº 208, de 29 de junho de 2016; Portaria 

nº 251, de 21 de julho de 2016; Portaria nº 253, de 21 de julho de 2016 e Portaria nº 284, de 5 

de agosto de 2016. 

 

 

GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2016 

 

 

Quando analisamos os dados dos esportes paralímpicos, pode-se perceber que as duas 

modalidades, Atletismo e Natação, com maior número de atletas contemplados com uma bolsa 

do Programa Atleta Pódio desde a sua primeira edição em 2013, foram as modalidades que 

sofreram a maior redução na totalidade de bolsas concedidas. Assim, também nas modalidades 

esportivas paralímpicas, houve uma redução significativa na totalidade de bolsas concedidas no 

ano da realização da Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016.  

Em 2017 iniciou-se um novo ciclo olímpico e o Ministério do Esporte através da Portaria 

nº 157, de 25 de maio de 2017 contemplou 91 atletas de modalidades olímpicas e 92 atletas de 

modalidades paraolímpicas; Portaria nº 181, de 9 de junho de 2017 contemplou 18 atletas de 

modalidades olímpicas e 38 atletas de modalidades paraolímpicas; Portaria nº 280, de 5 de 

outubro de 2017 contemplou 25 atletas de modalidades olímpicas e 27 atletas de modalidades 

paraolímpicas e Portaria n. 345, de 19 de dezembro de 2017 contemplou 6 atletas de 

modalidades olímpicas e 6 atletas de modalidades paraolímpicas totalizando 303 atletas sendo 

140 olímpicos e 163 paraolímpicos. 

2
4

5

1 1

0

4

1
2

3 3

1

2

5

0 0

1

PARAOLÍMPICAS



 

 

 

55 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de bolsas por atletas/modalidades 

esportivas olímpicas e paraolímpicas em 2017. 

 

GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2017 

 

 

GRÁFICO 20 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2017 

 

 

Os gráficos acima apresentam as 35 modalidades contempladas em 2017 e, pela 

primeira vez temos uma atleta do snowboard, modalidade integrante dos Jogos Olímpicos de 

Inverno. Temos também duas modalidades que não entraram na Olimpíada Rio 2016, o hipismo 
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paralímpico e o tênis em cadeira de rodas que, somente após a realização dos Jogos 

Paralímpicos do Rio 2016, tiveram atletas em condições de receber a bolsa do Programa Atleta 

Pódio.  

Importante destacar que um estudo da série histórica poderá trazer informações 

detalhadas ano a ano, porém, observa-se que, no período de 2013 a 2017 não houveram 

alterações significativas em relação a categoria Gênero, especificamente aos atletas que 

pertencem a categoria da Bolsa Pódio.  

Para fins de ilustração de futuros estudos apresentamos nos primeiros gráficos a 

categoria gênero, calculado com base no número de bolsas concedidas em 2017 dentro do 

Programa Atleta Pódio: 

 

GRÁFICO 21 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO DAS MODALIDADES OLÍMPICAS POR 

GÊNERO – 2017 E 2018 

 

 

GRÁFICO 22 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO DAS MODALIDADES PARAOLÍMPICAS 

POR GÊNERO - 2017 

 

 

Pode-se observar que em ambos os gráficos, quando consideradas as bolsas dispostas 

por modalidades Olímpicas e Paraolímpicas na categoria gênero, que a maior concentração de 

atletas que atendem os critérios para entrada e manutenção do benefício, concentram-se no 
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gênero masculino. Assim como em outras áreas de atuação, o gênero feminino ainda ocupa um 

menor espaço de destaque na prática de esporte de alto rendimento.  

A seguir, apresentam-se um pequeno estudo dentro da série histórica, contemplando de 

2013 a 2017 quanto a distribuição da Bolsa Atleta Pódio por atletas/modalidades esportivas 

olímpicas: 

 

GRÁFICO 23 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS DE 2013 A 2017 

 

 

 Pode-se constatar que nas modalidades olímpicas, a maioria das bolsas foram destinadas 

para o judô, atletismo, vôlei de praia e a natação.  
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GRÁFICO 24 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS DE 2013 A 2017 

 

 

Quando considerada a distribuição de bolsas para as modalidades esportivas 

paraolímpicas temos o atletismo, a natação e o judô com o maior número de bolsas concedidas.  

No início do ano de 2017 incluímos no Banco de Dados do projeto “Inteligência 

Esportiva” as informações relativas a outras fontes de financiamento recebida pelos atletas. 

Além das informações relativas a patrocínios e apoio financeiro, a atualização do Banco de 

Dados priorizou a conferência dos dados pessoais, dados biométricos, dados do clube de 

pertencimento e incorporação de todos os especialistas que compõem a equipe multidisciplinar 

de cada atleta, ou seja: Técnico, Auxiliar Técnico, Coordenador Técnico, Preparador Físico, 

Médico, Nutricionista, Fisioterapeuta, Massoterapeuta, Administrativo, Atleta Guia, Psicólogo, 

Massagista, Fisiologista, Estrategista, Gestor de Alto Rendimento, Superintendente Técnico, 

Mestre de Esgrima, Mecânico entre outros.  

A partir da publicação em Diário Oficial da União da primeira relação de atletas 

contemplados com a Bolsa Atleta Pódio no dia 26 de maio de 2017, demos início a inclusão 

dos mesmos no banco de dados do “Inteligência Esportiva”. Sendo assim, finalizamos mais 

uma etapa de atualização de dados e ressaltamos que o programa Bolsa Atleta Pódio começa 

um novo ciclo visando a Olímpiada de Tóquio em 2020.  

 Em 2018, o Ministério do Esporte aprovou novos planos esportivos, através da portaria 

n. 250, de 9 de agosto de 2018, 127 atletas de modalidades olímpicas foram contemplados e, 

Portaria n. 278, de 11 de setembro de 2018, 143 atletas paraolímpicos foram aprovados.  
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O Comitê Olímpico Internacional (COI) - anunciou a entrada do surfe, skate, escalada, 

beisebol/softbol e caratê para os Jogos Olímpicos do Japão, em 2020, com o objetivo de atrair 

jovens e uma nova geração. "É um pacote histórico” disse Thomas Bach, presidente do COI. A 

lista tinha 18 modalidades e o pacote de esportes foi aprovado por unanimidade. “Esses esportes 

terão um apelo aos jovens”, afirmou Toshiro Muto, diretor técnico dos Jogos Olímpicos de 

2020, em Tóquio. O COI percebeu que os jovens não se interessam pelas “provas nobres”, como 

o atletismo, e que a média de idade da audiência dos jogos está aumentado, de 46,9 anos de 

idade em 2008 – Pequim - para 48,2 em 2012 - Londres. Então, uma das estratégias foi buscar 

as modalidades preferidas pelos jovens, além de apostar em canais digitais e investir mais na 

internet. O COI espera que, por meio do surfe, a nova audiência também gere maior receita de 

televisão e de patrocinadores (CHADE, 2016).  

 Nos gráficos abaixo, pode-se observar que imediatamente à inclusão das novas 

modalidades olímpicas, 4 atletas do Caratê e 11 do skate e, um atleta de ski paraolímpico 

tiveram bolsas concedidas, pois os mesmos atendiam aos critérios estabelecidos.  

 

 

GRÁFICO 25 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS OLÍMPICAS EM 2018 
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GRÁFICO 26 - DISTRIBUIÇÃO DA BOLSA ATLETA PÓDIO POR ATLETAS/MODALIDADES 

ESPORTIVAS PARAOLÍMPICAS EM 2018 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo do governo federal, com a criação do Programa Atleta Pódio, foi 

garantir o desenvolvimento máximo dos aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos dos 

atletas e, representou um novo patamar de investimentos no esporte, visando à preparação dos 

atletas olímpicos e paraolímpicos para os Jogos Rio 2016.  

 

O impacto da Bolsa-Atleta foi medido nos Jogos Rio 2016. Nos Jogos Olímpicos, 77% 

dos 465 atletas convocados para defender o Brasil são bolsistas. Das 19 medalhas 

conquistadas pelos brasileiros – a maior conquista da história –, apenas o ouro do 

futebol masculino não contou com atletas bolsistas. Já nos Jogos Paralímpicos, o Brasil 

teve a maior delegação da história, com 286 atletas, sendo 90,9% bolsistas. Foram 72 

medalhas conquistadas, em 13 esportes diferentes: 14 de ouro, 29 pratas e 29 bronzes, 

além de 99 finais disputadas. Todas as medalhas brasileiras foram conquistadas por 

atletas que recebem o apoio financeiro do programa Bolsa-Atleta do Ministério do 

Esporte. (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2016). 

 

Ressaltamos que o programa Bolsa Atleta Pódio começou no ano de 2017 um novo ciclo 

visando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio em 2020. Sendo assim, ano a ano, são 

publicados novos editais e para que os atletas possam se candidatar ao programa e, portanto, o 

Banco de Dados do “Inteligência Esportiva” no que tange o Programa Bolsa Pódio tem seus 

dados e informações revisados e atualizados.  
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LEGISLAÇÃO 

Resolução n° 38 de 31 de Julho de 2014 - Aprova critérios para a concessão de bolsa- atleta aos 

atletas das modalidades que não fazem parte dos Programas Olímpico e Paraolímpico. 

 

Portaria n° 29 de 14 de Fevereiro de 2013   - Instituir a Chamada Pública para seleção de atletas 

de modalidades que não fazem parte dos Programas Olímpico e Paraolímpico para fins de 

concessão da Bolsa- Atleta, exercício de 2012. 

 

Resolução n° 35 de 06 de Dezembro de 2012 - Aprova critérios para a concessão de bolsa-atleta 

aos atletas das modalidades não-olímpicas e não- paraolímpicas. 

 

Portaria n° 248 de 18 de Outubro de 2012 - Instituir a Chamada Pública para seleção de atletas 

de modalidades do Programa Olímpico e Paralímpico, para fins de concessão de Bolsa-Atleta, 

exercício de 2012. 

 

Resolução 32/2011 - Aprova critérios para a concessão de bolsa-atleta aos atletas das 

modalidades não-olímpicas e não- paraolímpicas. 

 

Portaria nº 164, de 06 de outubro de 2011 - Estabelece as fases do pleito, os procedimentos de 

inscrição, os critérios para indicação de eventos esportivos e os critérios objetivos para 

concessão da Bolsa-Atleta e dá outras providências. 

 

Medida Provisória 502, de 20 de setembro de 2010 - Altera a Lei 10.891/2004 que institui o 

Bolsa-Atleta. 

 

Decreto nº 5.342, de 14 de janeiro de 2005 - Regulamenta a Lei no 10.891, de 9 de julho de 

2004, que institui a Bolsa-Atleta.  

 

Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004 - Institui a Bolsa-Atleta. 
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INTRODUÇÃO 

 Com o objetivo de identificar e produzir análise sobre as ações, programas e projetos do 

Ministério do Esporte, foi construída a proposta para o subprojeto “Rede Nacional de 

Treinamento” (RNT) de estudar, inicialmente, os Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) 

criados pelo Ministério do Esporte. 

 Como proposta, concebemos um projeto de estudo que partiu do diagnóstico da 

realidade empírica, revisão bibliográfica sobre o tema, planejamento estratégico para as ações 

científicas de estudo, coleta de dados, discussão e análise das informações obtidas. 

 Em 2013, buscamos informações no site do Ministério do Esporte e de pessoas 

envolvidas na gestão pública dos Centros de Iniciação Esportivas. Nesta etapa do trabalho 

diagnosticamos a existência, ainda que incipiente, de projetos para a construção de tais 

estruturas destinadas ao desenvolvimento da iniciação esportiva. Entretanto, muitos destes 

centros de treinamento ainda estavam em processo de construção e organização, o que nos levou 

a reconstruir a metodologia e o objetivo do estudo. 

 Durante o projeto realizamos uma extensa revisão bibliográfica acerca dos modelos de 

gestão de políticas públicas destinada ao esporte em diferentes países (GREEN e OAKLEY, 

2001; HOULIHAN; GREEN, 2008; DE BOSSCHER et al. 2010; TRUYENS et al. 2014) – 



 

 

 

64 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

mencionada em relatórios anteriores. Após a busca e análise de modelos de redes de 

treinamento de países, como: Austrália, França, Canadá, Estados Unidos da América, Portugal, 

entendemos que seria equivocado assumir um único modelo ou mesmo a mescla deles, para 

propor ao governo brasileiro na esfera federal uma rede de treinamento. A literatura apontava 

para a necessidade inicial de construir um banco de dados, antes de apresentar qualquer tipo de 

proposta. 

 A equipe do projeto “Inteligência Esportiva” decidiu que no Brasil, o subprojeto “Rede 

Nacional de Treinamento”, deveria centrar seus esforços no desenvolvimento de uma 

metodologia própria para a busca dos dados mínimos das principais instituições esportivas do 

Brasil e informações decorrentes como, por exemplo, a localização das instituições, principais 

atletas, trajetória esportiva, pessoal de apoio especializado e formas de financiamento que 

implicam no dia a dia das entidades que promovem o esporte. 

 Desta forma o projeto passou a apresentar como objetivo o panorama geral de 

concentração de modalidades e atletas das principais instituições esportivas do Brasil, 

discutindo a perspectiva atual da construção da chamada “Rede Nacional de Treinamento”, 

programa sob a responsabilidade do Ministério do Esporte e criado pela lei federal nº 12.395, 

de março de 2011, exposto no Art. 16 e Art. 17 (BRASIL, 2011).  

 

METODOLOGIA 

 Com o auxílio da revisão bibliográfica identificamos as variáveis que envolvem o 

processo de formação de uma Rede Nacional de Treinamento, como por exemplo: investimento 

financeiro, estrutura física, atletas, especialistas, entre outras. Com o intuito de coletar o maior 

número de informações que nos esclarecesse a existência da Rede Nacional de Treinamento, a 

metodologia inicia a partir da figura do atleta, ou seja, partimos da perspectiva de que o atleta 

é a figura central na Rede Nacional de Treinamento, e que ao diagnosticar o local do atleta no 

campo esportivo é possível identificar sua trajetória (temática apresentada no relatório de 2017), 

assim como, de outras variáveis que afetam este processo. 

Para coleta de dados, definimos o ranking nacional brasileiro como o principal 

documento que forneceria as informações para análise. Estas informações permitiram um 

diagnóstico das instituições as quais os atletas mantinham vínculo de treinamento. A partir 

destes indicativos foi possível realizar um mapeamento das principais regiões (cidade e estado) 

que investem no esporte por meio de entidades esportivas. Assim, identificamos as estruturas 

físicas que descobrem, fomentam e refinam os atletas para o cenário esportivo competitivo de 

diferentes modalidades. 
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 Esta pesquisa iniciou com um projeto piloto com as modalidades de atletismo, tênis e 

judô. Deste modo, percebemos que cada modalidade tem suas especificidades de 

funcionamento e que não seria possível utilizar a mesma metodologia com todos os esportes. 

 Ao longo desse processo, identificamos que parte das federações esportivas não 

disponibilizam os rankings nacionais dos atletas, o que dificultou o acesso às informações 

necessárias para este estudo. Na tentativa de sanar esta lacuna realizamos contato via email com 

algumas federações, que infelizmente, não deram retorno. Considerando tais elementos como 

impeditivos para continuidade do estudo, estabelecemos como critério excludente os esportes 

que não dispunham do ranking atualizado pela respectiva federação. As modalidades de boxe, 

ciclismo, levantamento de peso, taekwondo e tiro olímpico constavam no projeto inicial, sendo 

posteriormente excluídas. 

 Sendo assim, definimos como escopo deste estudo os esportes individuais olímpicos, 

que nas federações apresentassem os rankings nacionais, anualmente, desde o ano de 2013 até 

ano de 2017. Os esportes que entraram no critério de inclusão foram: atletismo, badminton, 

canoagem - modalidade slalom, esgrima, ginástica artística, ginástica  rítmica, ginástica de 

trampolim, hipismo, judô, nado sincronizado, natação, pentatlo moderno, saltos ornamentais, 

tênis de mesa e tiro com arco. 

 As informações sobre os atletas de destaque no cenário nacional, foram inseridas nas 

planilhas de excel, organizadas com diversas variáveis: classificação do atleta conforme sua 

modalidade, categoria ou prova;  nome completo do atletas; data de nascimento; instituição 

de vínculo; tipo da instituição (por exemplo: associação, prefeitura, instituto, clube); cidade; 

e estado da instituição. 

 

FIGURA 14 - EXEMPLO DO RECORTE DO RANKING DE JUDÔ 

 

 

 No decorrer da pesquisa houve a necessidade de entendermos a trajetória esportiva dos 

atletas apontados no ranking nacional e que se caracterizam como destaques no cenário 

nacional. Assim, definimos a proposta de identificar os principais atletas dos esportes 
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analisados e apontar suas principais instituições – da formação ao alto rendimento2, uma vez 

que foi analisado as categorias de atletas mirins (cerca de 8 anos) até adulto. 

 Além deste mapeamento e visando aprofundar a pesquisa, realizamos um estudo piloto 

com a modalidade de atletismo comparando os resultados do ranking nacioal com os atletas 

que classificavam para o ranking mundial3, buscando identificar as instituições onde treinavam 

e se possuíam financiamento do governo federal por meio de alguma política pública, para 

compreender os fatores que levavam o atleta brasileiro ao topo na modalidade. 

 Cabe destacar que todas as informações coletadas a partir dos atletas, entre os anos de 

2013 a 2017, foram armazenadas em um Banco de Dados do projeto “Inteligência Esportiva”4 

e, assim, foi possível cruzá-las e gerar os gráficos apresentados nos resultados deste estudo. 

Foram cadastrados no Banco de Dados o total de 6377 Instituições (de diferentes modalidades 

olímpicas e não olímpicas), com informações adicionais como região da entidade e atleta 

vinculado.  

 Todos estes procedimentos nos permitiram identificar as principais instituições 

esportivas de destaque no Brasil – destacadas nos resultados do presente relatório. Entidades 

com atletas que se encontram no ranking nacional brasileiro e se destacam devido ao elevado 

número de atletas com resultados significativos nos campeonatos nacionais. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

RANKING POR MODALIDADE INVESTIGADA, ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2017 

 

                                                 

2 Informações disponíveis no relatório de 2016. 

3 Informações disponíveis no relatório de 2017. 

4 Um dos objetivos específicos do projeto é definir indicadores necessários à construção de um banco de dados 

informacional sobre o esporte de alto rendimento no Brasil (domínio online – < 

http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/sistema/admin >). 
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GRÁFICO 27 - 20 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE ATLETISMO DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 

2013-2017 

 

  

As três instituições com mais atletas somam 856 do total (31%), uma fatia considerável 

de todas as principais entidades representadas em todo o Brasil. Com 2753 atletas, Orcampi, 

Pinheiros e Vasco da Gama são as maiores representates, no entanto da 6ª a 14ª a diferença no 

número de atletas não varia muito. 
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GRÁFICO 28 - 17 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE BADMINTON DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 

2013-2017 

 

  

Com 899 atletas representando 17 instituições diferentes, 41,7% deles estão 

concentrados em apenas 4 instituições: Associação Miratus, Iati, Ação Social São Vicente de 

Paulo e Associação Badminton do Grande Dirceu. Seguindo a tendência de muitas modalidades 

esportivas, o badminton acompanha o rítmo de representantes advindos de clubes e associações 

sociais e esportivas em sua grande maioria. 
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GRÁFICO 29 - 18 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE CANOAGEM SLALOM DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

Percebe-se que o Instituto Meninos do Lago se destaca por representar sozinha 29% dos 

303 atletas totais encontrados, seguida pela Associação Pirajuense de esportes (17,8%) e 

Associação Trescoroense de Canoagem (11,2%). Mais da metade das entidades possui um 

número irrisório de atletas, 5 delas com apenas 1. 

  

88

54

34
30

27

13 12 10
7 7 6 5 4

1 1 1 1 1

Canoagem



 

 

 

70 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

GRÁFICO 30 - 19 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE ESGRIMA DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 

2013-2017 

 

  

Destaque para a instituição Esporte Clube Pinheiros com 175 atletas de esgrima, 

representado a fatia de 19,1% dos 916 atletas totais. A segunda entidade mais representada, 

Club Athletico Paulistano, com 40% a menos de atletas (11%) é seguida por instituições que 

decrescem em representação por atletas, sendo seguida pelo Clube Náutico União em terceiro 

lugar. 
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GRÁFICO 31 - 14 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

A ginástica artística, assim como esgrima e atletismo, é expressivamente representada 

pelo Clube de Regatas do Flamengo com 169 atletas (15,6%) de um total na modalidade de 

1084 atletas, seguida pela Sociedade Esportiva Recreativa Cultural (12,3%) e Minas Tênis 

Clube (11,6%), a modalidade possui uma representação de atletas dentre as 14 principais 

instituições do Brasil. 
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GRÁFICO 32 - 19 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE GINÁSTICA RÍTMICA DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

Com 418 atletas totais a ginástica rítmica desponta com a Associação Esportiva e 

Recreativa Sadia, entidade que não disputa espaço com outras modalidades de expressão como 

atletismo, natação e judô, por exemplo, tendo 12,2% dos atletas. Seguida pelo Clube Paineiras 

do Morumby e Associação Ginástica Rítmica de Blumenau, a modalidade em equipe, além de 

contar com um número pequeno de atletas, ainda se divide, pois, os atletas em conjunto 

representam uma equipe, diminuindo ainda mais a difusão e prática da modalidade. 
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GRÁFICO 33 - 19 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM DO BRASIL COM 

MAIS ATLETAS: 2013-2017 

 

  

Uma das modalidades com menos atletas dentre as treze analisadas neste projeto, a 

ginástica de trampolim conta com 403 indivíduos, no seu total, tendo com precursoras a 

Fundação Aleijadinho (20,5%), Prefeitura Municipal de Contagem (11,4%) e Minas Tênis 

Clube (8,4%). Pela sua grande especificidade a ginástica de trampolim exige muita técnica e 

local de treinamento adequado, características que atraem poucos atletas. 
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GRÁFICO 34 - 20 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE HIPISMO DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 2013-

2017 

 

  

O hipismo demonstra um grande representante da modalidade no estado de São Paulo 

por sua própria federação que é representada por 30% dos 2964 atletas totais, seguida por um 

grande número de atletas que não relataram as instituições que representam (21,2%) e com uma 

grande diferença para a terceira colocada, Federação Equestre do Rio de Janeiro, que conta com 

6,4%. Os cerca de 43% restante dos atletas de dividem entre outras 15 entidades representativas 

pelo Brasil.  
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GRÁFICO 35 - 16 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE JUDÔ DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 2013-

2017 

 

  

Tendo como entidades na linha de frente do judô instituições defensoras e promotoras 

do esporte, o Minas Tênis Clube aponta mais uma vez dentre elas com 12,2% dos 702 atletas 

totais, seguida muito de perto pelo Instituto Reação (11,5%) e Esporte Clube Pinheiros (10,1%). 

A modalidade que mais consquistou medalhas na Olimpíada Rio 2016 concentra as três 

principais instituições e o maior número de atletas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo, tendo quase a totalidades das instituições representadas por clubes esportivos ou 

sociais. O número pequeno de atletas identificados frente ao grande número de medalhas 

possíveis de serem conquistas em uma Olimpíada, ainda pode ser muito desenvolvido e 

incentivado. 
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GRÁFICO 36 - 18 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE NADO SINCRONIZADO DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

Sendo a segunda modalidade menos representada por atletas dentre as pesquisadas neste 

projeto, o nado sincronizado apresenta duas entidades que lideram a massa de atletas, Clube 

Paineiras do Morumbi (12,6%) de 412 atletas totais e Clube de Regatas do Flamengo (11,4%), 

as mesmas instituições promotoras e incentivadoras da ginástica artística e rítmica, dentre 

outras modalidades. Assim como aquelas, o nado sincronizado é uma modalidade que se 

desenvolve em equipe, exige muita técnica e possui um número pequeno de equipes no Brasil. 
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GRÁFICO 37 - 19 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE NATAÇÃO DO BRASIL COM MAIS ATLETAS: 

2013-2017 

 

  

Sendo a modalidade com o maior número de atletas identificados, a natação conta com 

5602 atletas totais dentre as várias provas e categorias de idade que a Confederação Brasileira 

de Desportos Aquáticos possui. Com 10,7% do total o SESI lidera o ranking das instituições 

mais representadas, seguida pelo Fluminense Football Club (9,1%) e Minas Tenis Clube 

(8,5%). A natação conta com as entidades mais representadas nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, todas na região sudeste do Brasil. 
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GRÁFICO 38 - 17 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE PENTATLO MODERNO DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

O pentatlo moderno é a modalidade esportiva mais diversificada dentre as pesquisadas 

neste projeto, sendo composta por hipismo, natação, corrida, tiro e esgrima, as localidades e 

especificidades de cada prova dificultam o acesso e concentração para que os atletas possam 

treinar. Com 441 atletas totais o Círculo Militar da Vila Militar é a entidade mais representada 

por atletas com 22% deles, seguida Federação Carioca (21,5%) e 12,9% dos atletas não 

identificados por suas identidades. O Rio de Janeiro possui o centro de treinamento mais 

completo no Brasil, manutenção realizada e difundidade pelas forças armadas, seguida pelo 

Círculo Militar de Curitiba que conta com a estrutura do Colégio Militar de Curitiba para 

realizar os treinamentos. 
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GRÁFICO 39 - 17 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE SALTOS ORNAMENTAIS DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

Com 442 atletas totais a modalidade de saltos ornamentais acompanha modalidades 

como natação, nado sincronizado e ginásticas nas entidades mais representadas. Com 10,4% o 

Esporte Clube Pinheiros aparece mais uma vez como destaque, seguida pelo Clube Paineiras 

do Morumby (9,7%) e Fluminense Football Club (9,2%). 
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GRÁFICO 40 - 20 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE TÊNIS DE MESA DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

A modaldiade de tiro com arco apresenta duas entidades em destaque com grande 

número de atletas que as representam dentre os 782 atletas totais, Arqueiros da Iris (13,5%) e 

Pampulha Iate Clube (12,9%), seguidas pelo Clube Espera já com 8,1% dos atletas. 
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GRÁFICO 41 - 20 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DE TIRO COM ARCO DO BRASIL COM MAIS 

ATLETAS: 2013-2017 

 

  

A modalidade de tiro com arco apresenta duas entidades em destaque com grande 

número de atletas que as representam dentre os 782 atletas totais, Arqueiros da Iris (13,5%) e 

Pampulha Iate Clube (12,9%), seguidas pelo Clube Espera já com 8,1% dos atletas. 

 

MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO BRASIL, A 

PARTIR DE UMA ANÁLISE EM 15 MODALIDADES OLÍMPICAS ENTRE OS ANOS DE 

2013 A 2017 

 O presente tópico, tem como objetivo principal, apresentar as principais instituições 

esportivas do Brasil com relação a localização e distribuição de atletas pelo país e número de 

atletas durante o período investigado de 2013 a 2017. Das 15 modalidades olímpicas 

pesquisadas (atletismo, badminton, canoagem modalidade slalom, esgrima, ginástica artística, 

ginástica de trampolim, ginástica rítmica, hipismo, judô, natação, nado sincronizado, saltos 

ornamentais, pentatlo moderno, tênis de mesa e tiro com arco) foi retirado do ranking, 
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aproximadamente, os 20 principais atletas de cada prova destas modalidades, suas respectivas 

instituições de prática dos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como, a cidade e a unidade 

federativa delas. No total, fizeram parte deste levantamento 18.826 atletas totais, distribuídos 

entre 240 instituições esportivas, as quais foram caracterizadas como: clubes, academias, 

associações, prefeituras, institutos, federações e estabelecimento de ensino. O gráfico abaixo 

apresenta as 20 principais instituições esportivas do Brasil com relação ao número de atletas, 

durante o período supracitado. 

 

GRÁFICO 42 - 20 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO BRASIL COM MAIS ATLETAS ENVOLVENDO 

TODAS AS MODALIDADES 

 

 

 Essas 20 principais equipes possuem atletas em diversas categorias e modalidades do 

esporte competitivo e, obtiveram, um total de 8326 atletas. Cabe destacar, portanto, que elas 

concentram 44.22% do total de atletas, quando se contabiliza às 240 instituições identificadas 

na análise geral das instituições. 

 Conforme gráfico acima, os três clubes com mais atletas no ranking de diversas 

modalidades, entre os anos de 2013 à 2017, são: Esporte Clube Pinheiros da cidade de São 

Paulo, com 1077 atletas (12.93%); Serviço Social da Indústria (SESI)5, com 895 (10.74%); e 

Minas Tênis Clube da cidade de Belo Horizonte, com 745 atletas (8.94%). 

                                                 

5 O SESI é instituição presente em diversas cidades e regiões do país e, consequentemente, diversos atletas do 

SESI participam do esporte competitivo. Assim, optou-se – neste estudo – em não especificar a localização das 

equipes “SESI”, sem diferenciar a cidade pela qual o SESI pertence (por exemplo: cidades como Bauru, 

Osasco/SP, Uberlândia/MG e Natal possuem SESI), e sim, foi realizada a junção de todos os atletas para uma só 

instituição, no caso o SESI. Essa mesma lógica foi repetida para a instituição: Associação Atlética do Banco do 
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 Seis, dos vinte clubes apresentados no gráfico acima, são do estado de São Paulo: 

Esporte Clube Pinheiros; Organização Funilense de Atletismo (ORCAMPI) de Campinas; 

Sport Club Corinthians Paulista e Paineiras do Morumby, ambos da cidade de São Paulo; Clube 

B3 Atletismo da cidade de São Caetano do Sul; e ASA de São Bernardo do Campo. Tais equipes 

do estado de São Paulo, são responsáveis por 2502 atletas, isto é, representam 30.05% dos 

atletas das 20 equipes desta análise. 

 Outras seis equipes são do estado e cidade do Rio de Janeiro:  Clube de Regatas 

Flamengo, Fluminense Football Club, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo de Futebol 

e Regatas Tijuca Tênis Clube e Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, concentrando 

um total de 2353 (28.26%) atletas. 

 Assim – com base no gráfico acima –, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, possuem 

mais da metade dos atletas e, além disso, as capitais destes dois estados, a cidade de São Paulo 

(com 1753 atletas) e a cidade do Rio de Janeiro (com 2353 atletas), possuem 49.31 % do total 

de atletas entre as 20 equipes com mais atletas do Brasil. 

 Na sequência, o estado de Porto Alegre, com 2 equipes: Sociedade de Ginástica Porto 

Alegre (SOGIPA) e Clube Grêmio Náutico União, ambas da cidade de Porto Alegre, 

totalizando 650 atletas (7.80%). Minas Gerais, Paraná, Ceará e Pernambuco, com uma equipe 

cada, entre as 20 melhores, respectivamente: Minas Tênis Clube da cidade de Belo Horizonte, 

com 745 atletas (8.94%); Clube Curitibano da cidade de Curitiba, com 405 atletas (4.86%); 

BNB Clube de Fortaleza, com 201 atletas (2.45%); e Sport Club do Recife, com 186 atletas 

(2.23%). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As instituições de prática esportiva no Brasil, são responsáveis por ensinar, desenvolver, 

aprimorar o esporte e possibilitar que o atleta o pratique, por exemplo, sob um viés competitivo. 

 A partir dos dados levantados, observamos que alguns clubes de destaque do esporte 

nacional possuem excelentes atletas e resultados no esporte competitivo, nas diversas 

modalidades que fizeram parte deste estudo. Por exemplo, o Clube Pinheiros é destaque 

nacional nas modalidades de atletismo, esgrima, judô e natação; o Minas Tênis Clube no judô, 

natação, ginástica artística e de trampolim; o Clube Curitibano, na natação, badminton e 

esgrima; e, por fim, o Flamengo na natação, ginástica artística e nado sincronizado. 

                                                 

Brasil (AABB), a qual – assim como o SESI – possui atletas competindo em diversas modalidades e cidades do 

Brasil. 
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 Por outro lado, foi possível notar que, algumas instituições identificadas neste relatório 

desenvolvem uma única modalidade, como nos casos das equipes B3 Atletismo, ORCAMPI e 

Federação Equestre do Rio de Janeiro. Isso acontece, uma vez que algumas modalidades, por 

exemplo, o atletismo, possui muitas provas (corridas de velocidade, revezamentos, meio fundo 

e fundo, saltos, lançamentos e arremesso), logo, muitos atletas podem compor uma determinada 

equipe de alto rendimento desta modalidade e, desta forma, tal equipe contabilizou um número 

considerável de atletas nesta análise. 

 Sobre a Rede Nacional de Treinamento que buscamos identificar, observamos que ela 

se faz presente de forma não organizada e escrita, mas ao visualizarmos a trajetória de alguns 

atletas verificamos que acabavam seguindo caminhos parecidos, saindo de intituições e cidades 

de pequeno porte para instituições e cidades de maior porte. Assim a maior parte dos atletas e 

instituições apresentadas estão localizadas em grandes centros urbanos e nas regiões sul e 

sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

 Além das localidades pudemos verificar que instituições de ensino representam uma 

parcela irrisória dentro das instituições identificadas, não fazendo parte, a partir da metodologia 

estabelecida nesta pesquisa, de uma Rede Nacional de Treinamento, informação confrontada 

com modelos de outros países que as colocam no sistema de desenvolvimento do esporte e 

atleta. 

 Quando estabelecemos o comparativo entre os atletas que estavam no ranking nacional 

e federal pudemos observar que advinham, também, das instituições localizadas nos grandes 

centros urbanos do Brasil, além de os atletas serem, em grande parte, financiados por políticas 

públicas do governo federal. 

 O fato de que quase metade dos atletas estão em 20 instituições das 240 identificadas 

nesta pequisa demonstra que, na perspectiva de estabelecer uma Rede Nacional de Treinamento, 

ainda que informal, existem instituições que promovem e desenvolvem o esporte e seus 

respectivos atletas no Brasil, podendo ser no futuro alvo pioneiro desta Rede que se pretende 

tornar formal. No entanto, este dado tornar-se preocupante, também, por esclarecermos que em 

um país como o Brasil o esporte precisa alcançar muitas regiões e instituições ainda, a exemplo 

do Acre que na natação foi identificada apenas uma. 

 A importância do método de análise, apresentado neste estudo, tornou possível saber, 

efetivamente, quais instituições são consistentes e estão entre as principais do esporte brasileiro. 

Ainda, as equipes melhor posicionadas, com base nos dados levantados, possuem visibilidade, 

bons resultados e, consequentemente, conseguem fornecer para os atletas competitivos 
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condições básicas de treinamento para que os mesmos consigam competir no esporte de alto 

rendimento.  

 Frente ao objetivo principal desta pesquisa de estabelecer um panorama geral de 

concentração de modalidades e atletas das principais instituições esportivas do Brasil, 

discutindo a perspectiva atual da construção da chamada “Rede Nacional de Treinamento”, 

percebemos que existem inúmeras instituições que trabalham para o esporte; que as federações 

esportivas precisam estabelecer padrões quanto as informações de seus atletas e competições 

para auxiliar na construção de uma Rede Nacional de Treinamento; que ações por meio de 

políticas públicas de incentivo ao esporte estão sendo importantes para conquistas de resultados 

esportivos; e que, conhecendo as instituições promotoras do esporte e onde estão localizadas, é 

possível avançarmos para propostas condizentes com a realidade brasileiro ao tentar estabelecer 

uma Rede Nacional de Treinamento viável e efetiva para o Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a oitava etapa do relatório de coleta de dados referentes 

à investigação sobre os Jogos Escolares Brasileiros6 (JEBs), que responde à demanda do projeto 

de pesquisa intitulado “Inteligência Esportiva”, o qual foi concretizado por meio de uma 

parceria entre Ministério do Esporte e a Universidade Federal do Paraná. 

Como já apresentado anteriormente, o estudo proposto pelo projeto “Inteligência 

Esportiva” tem como objetivo mapear projetos esportivos do Ministério do Esporte vinculados 

à Secretaria Nacional de Alto Rendimento (SNEAR), buscando avaliar as ações desenvolvidas 

pelo Governo Federal para a promoção do esporte de rendimento. Além dos JEBs, são 

investigados os projetos Bolsa-Atleta e Centro de Iniciação ao Esporte, assim também outras 

pesquisas, como as que estão sendo desenvolvidas em relação à história dos esportes olímpicos 

e o levantamento da produção científica na área dos esportes olímpicos. 

Dados do relatório anterior: 

• Quadros com as modalidades disputadas e cidades-sedes de 2005 a 2016; 

• Atualização dos pódios alcançados por todos os estados e regiões brasileiras no período 

de 2015 (apenas na categoria de 15 a 17 anos) e 2016 (em ambas as categorias), bem 

como de equipes internacionais (Grã-Bretanha); 

• Pódios alcançados por escolas públicas e privadas de todos os estados da Federação 

desde 2005 até 2016 (2015, apenas 15 a 17 anos); 

                                                 

6 Para fins desse projeto utilizaremos a expressão genérica “Jogos Escolares Brasileiros” (JEBs), considerando 

que também abrange os eventos com denominações diferentes, como: Jogos Escolares da Juventude (a partir de 

2013) e Olimpíadas Escolares (entre 2005-2012). 
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• Dados sobre Legislação, Diretrizes/Metas, Financiamento, Planejamento, Recursos 

humanos, Estrutura, Implementação, Acompanhamento, Avaliação, Produção do 

Conhecimento e Divulgação, relacionados aos JEBs e coletados por meio de entrevista 

e documentos. 

Além dos dados mencionados acima, esse relatório inclui: 

• Quadros com as modalidades disputadas e cidades-sedes de 2017; 

• Atualização dos pódios alcançados por todos os estados e regiões brasileiras no período 

de 2015 a 2017 (em ambas as categorias), bem como de equipes internacionais (Grã-

Bretanha, Argentina e Japão); 

• Pódios alcançados por escolas públicas e privadas de todos os estados da Federação 

desde 2005 até 2017 (ambas as categorias); 

• Atualização dos dados sobre a Produção do Conhecimento relacionada aos JEBs; 

• Relação do número de participantes no período de 2015 a 2017, bem como o perfil dos 

dirigentes. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Os JEBs são o maior evento esportivo brasileiro voltado para estudantes do ensino 

fundamental e médio da rede pública e particular de ensino. Atualmente, os JEBs reúnem 

aproximadamente 4.000 adolescentes e jovens, os quais disputam em modalidades esportivas 

individuais e coletivas em duas categorias distintas: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. As edições 

dos JEBs são anuais e a seleção das equipes que representarão os estados brasileiros para 

participar da fase nacional acontece por meio de competições escolares em etapa estadual. 

Os JEBs surgiram no ano de 1969 como “Jogos Estudantis Brasileiros” a partir da 

promulgação da Portaria de 22 de maio, e foram promovidos pela antiga Divisão de Educação 

Física do Ministério de Educação e Cultura. Até aquele momento, a integração interestadual 

por meio do esporte entre a juventude secundarista brasileira não existia, apenas competições 

intercolegiais em alguns estados e algumas outras atividades isoladas (BORGES; 

BUONICORE, 2007). Embora tenham surgido no final da década de 1960, competições 

escolares já existiam antes da década de 1940, e “um evento marca, de maneira indelével, a 

relação esporte e escola no Brasil: os Jogos da Primavera, realizados no Rio de Janeiro, sob a 

coordenação de Mário Filho e seu ‘Jornal dos Sports’, de 1949 a 1972” (DANTAS JUNIOR, 

2010, p. 158). 
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A trajetória histórica dos JEBs mostra que desde 1969 esses eventos já receberam 

inúmeras denominações: Jogos Estudantis Brasileiros; Jogos Escolares Brasileiros; 

Campeonatos Escolares Brasileiros; Jogos da Juventude; Olimpíada Colegial Esperança; 

Olimpíadas Escolares; e, atualmente, Jogos Escolares da Juventude. E a cada etapa tiveram 

diferentes instituições organizadoras à frente. 

A partir do ano de 2005 os JEBs passaram a ser organizados pelo Comitê Olímpico do 

Brasil (COB), em parceria com o Ministério do Esporte e com as Organizações Globo. Em uma 

análise feita sobre as mudanças dos objetivos dos Jogos Escolares a partir do século XXI, 

Tubino (2010) salienta que as práticas esportivas a partir desse período marcam uma revisão 

nos seus objetivos, as quais além de terem fins educativos e sociais permitem a identificação 

dos talentos esportivos. “Numa análise crítica das inovações, pode-se afirmar que ocorreu uma 

modernização em termos de Esporte Escolar” (TUBINO, 2010, p. 138). 

As razões pelas quais o COB passa a ocupar uma posição central no desenvolvimento 

dos JEBs e o Ministério do Esporte7 assume uma posição coadjuvante ainda carece de maiores 

investigações. No entanto, a partir da declaração de Tubino (2002, p. 272) é possível iniciar as 

primeiras reflexões sobre o assunto, pois segundo o autor a aprovação da lei Agnelo-Piva (Lei 

n. 10.264/2001) “recebeu o apoio da comunidade esportiva em praticamente todos os seus 

segmentos, tendo o presidente do COB, Carlos Nuzman, à frente”. Graças a essa lei o COB 

recebeu entre os anos de 2001 e 2013 aproximadamente R$1,3 bilhão8. Embora o COB tenha 

se tornado o principal organizador dos JEBs apenas em 2005, a lei Agnelo-Piva já previa o 

repasse desde o segundo semestre de 2001. Tendo como ponto de partida o ano de 2005, o 

quadro abaixo apresenta as modalidades disputadas durante os JEBs até o ano de 2017. 

 

 

 

 

QUADRO 2 - MODALIDADES ESPORTIVAS DISPUTADAS DURANTE OS JEBS ENTRE OS ANOS DE 

2005 E 2017 
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7 A criação do Ministério do Esporte se deu mediante a Medida Provisória n. 103 de 1º de janeiro de 2003, 

posteriormente convertida na Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003. 

8 Estimativa realizada com base nas informações disponíveis no site da Caixa Econômica Federal 

(http://www1.caixa.gov.br/loterias/repasses_sociais/rep_esportes.asp#comiteolimpico) e no Portal Oficial do 

Governo Federal sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 (http://www.brasil2016.gov.br/pt-

br/olimpiadas/investimentos/lei-agnelo-piva). 
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a
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Atletismo x x x x x x x x x x x x x 

Badminton       x1 x1 x1 x1 x1 x1 x 

Ciclismo      x x x x x x x x 

Ginástica 

Rítmica 
     x x x x x x x 

x 

Judô x x x x x x x x x x x x x 

Luta Olímpica        x1 x x x x x 

Natação x x x x x x x x x x x x x 

Taekwondo      x2 x2 x2      

Tênis de Mesa  x x x x x x x x x x x x 

Xadrez x x x x x x x x x x x x x 

C
o

le
ti

v
a

s 

Basquetebol x x x x x x x x x x x x x 

Futsal x x x x x x x x x x x x x 

Handebol x x x x x x x x x x x x x 

Voleibol x x x x x x x x x x x x x 

Vôlei de praia        x2 x2 x2 x2 x2 x2 

FONTE: elaborado pelos autores, com base em: Regulamento Geral (2006; 2007; 2008; 2010; 2011a; 2011b; 

2012a; 2012b; 2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2016a; 2016b; 2017a; 2017b); Boletim oficial (2005; 

2009). 

NOTA: 1Apenas para a categoria de 12 a 14 anos; 2Apenas para a categoria de 15 a 17 anos. 

 

As modalidades atletismo, natação, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol 

estiveram presentes em todas as edições. Outras modalidades foram implantadas recentemente, 

como badminton, ciclismo, ginástica rítmica, luta olímpica e vôlei de praia. O taekwondo esteve 

apenas em três edições (2010, 2011 e 2012). Quanto às cidades-sede, segue abaixo um quadro 

resumo que apresenta os locais de disputas dos jogos que ocorreram entre os anos de 2005 a 

2017, por categoria. 

 

QUADRO 3 - CIDADES-SEDES DOS JEBS NO PERÍODO DE 2005 A 2016 

Ano 
Categoria 

12 a 14 anos 15 a 17 anos 

2005 Brasília/DF Brasília/DF 

2006 Poços de Caldas/MG Brasília/DF 

2007 Poços de Caldas/MG João Pessoa/PB 

2008 Poços de Caldas/MG João Pessoa/PB 

2009 Poços de Caldas/MG Maringá/PR e Londrina/PR 

2010 Fortaleza/CE Goiânia/GO 

2011 João Pessoa/PB Curitiba/PR 

2012 Poços de Caldas/MG Cuiabá/MT 

2013 Natal/RN Belém/PA 

2014 Londrina/PR João Pessoa/PB 

2015 João Pessoa/PB João Pessoa/PB 

2016 João Pessoa/PB João Pessoa/PB 

2017 Curitiba/PR Brasília/DF 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

METODOLOGIA 
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De caráter descrita e de natureza quali-quantitativa, os dados dessa pesquisa foram 

coletados a partir de dois eixos norteadores que visam atender ao escopo geral do projeto 

“Inteligência Esportiva”, sendo eles: a) Medidores de Esforços: Legislação; Diretrizes e Metas; 

Financiamento; Planejamento; e Recursos Humanos; e b) Medidores de Realização: Estrutura; 

Implementação; Acompanhamento; Avaliação; Divulgação; Especificidade; e Produção do 

Conhecimento. O item “Especificidade” foi definido posteriormente a partir das peculiaridades 

de cada projeto. Para a coleta, estabeleceu-se como recorte temporal o período de 2005 a 2017, 

sendo que a data de início foi estabelecida tendo como critério a entrada do COB como principal 

organizador dos JEBs, e a data final, o período de vigência do projeto “Inteligência Esportiva”. 

No quadro abaixo, descrevemos a natureza da pesquisa, instrumentos e fontes de coleta de 

dados para cada item dos medidores de esforços e de realização. 

 

QUADRO 4 – INSTRUMENTOS E FONTE DE DADOS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

MEDIDORES DE ESFORÇO E DE REALIZADAÇÃO REFERENTE AOS JEBS 

MEDIDORES DE ESFORÇOS 

Item Instrumento ou natureza da coleta Agente ou fonte 

Legislação  a) Pesquisa documental - Legislação esportiva brasileira disponível 

online e que orienta os JEBs no período 

pesquisado. 

Diretrizes e Metas  a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Financiamento a) Entrevista semiestruturadada  - Agente representante do COB;  

b) Pesquisa documental - Demonstrações financeiras do repasse da 

Lei n. 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva), 

disponíveis no site do COB. 

Planejamento a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Recursos Humanos a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

MEDIDORES DE REALIZAÇÃO 

Item Instrumento ou natureza da coleta Agente ou fonte 

Estrutura a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Implementação a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Acompanhamento a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Avaliação a) Entrevista semiestruturada - Agente representante do COB. 

Divulgação a) Entrevista semiestruturada; - Agente representante do COB; 

b) Registros online - Sites de divulgação dos JEBs. 

Especificidade a) Pesquisa documental  - Regulamentos geral das competiçoes das 

edições de 2005 a 2016; 

- Relatórios e boletins finais dos resultados 

dos JEBs, contendo informações sobre 

modalidade disputada, escola, estado e aluno 

participante e pódios, do período de 2005 a 

2016; 

- Relatórios dos participantes inscritos no 

período de 2015 a 2017 em ambas as 

categorias. 

Produção do 

Conhecimento 

a) Pesquisa bibliográfica - Biblioteca do COB; 

- Base de dados online. 

 

Acerca dos documentos que tratam da Legislação, foram consultadas as leis vigentes 

que trazem normativas para o esporte escolar, sendo eles: 1) Constituição Federal de 1988; 2) 
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Lei Pelé nº 9.615/1998; 3) Lei Agnelo-Piva nº 10.264/2001; e 4) Decreto 7.984/2013. A partir 

desses documentos, foi extraído o escopo do documento e as orientações pertinentes aos JEBs, 

sendo organizados em um quadro geral. 

Em relação à entrevista, a mesma seguiu um modelo semiestruturado e foi realizada 

pelos pesquisadores, em horário e local previamente agendados com o agente representante do 

COB, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no ano de 2017. A entrevista teve duração de 44 minutos 

e 08 segundos, sendo gravada e, posteriormente, transcrita na íntegra. O entrevistado foi 

informado sobre a natureza da pesquisa e os riscos e alertado sobre a preservação de sua 

identidade, e, após, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por ambas as 

partes. Cumpre esclarecer que essa pesquisa se encontra aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Paraná mediante o parecer nº. 1.171.222, estando vinculada ao projeto 

de pesquisa: “O esporte brasileiro frente ao projeto Rio 2016: expectativas e realidades (2014-

2018)”. 

Sobre o perfil do entrevistado, o mesmo é representate do COB e tem graduação em 

Educação Física, especialização em Planejamento Estratégico e Gestão de Grandes Eventos e 

mestrado professional em andamento (no momento da entrevista) em Gestão Esportiva. O 

representante está ligado à gerência do esporte estudantil no COB, e desde 2005, atua na 

organização dos JEBs em parceria com o mesmo comitê. A partir do relato do entrevistado, 

foram extraídas as informações pertinentes que respondessem aos eixos de investigação: 

Diretrizes e Metas; Financiamento; Planejamento; Recursos Humanos; Estrutura; 

Implementação; Acompanhamento; Avaliação e Divulgação.  

No que tange aos documentos que trazem dados sobre os repasses financeiros da Lei 

Agnelo-Piva (nº 10.264/2001), foram coletados todos os demonstrativos disponíveis no site do 

COB (https://www.cob.org.br/pt/Galerias/gestao-financeira) referente aos anos de 2011 a 2016, 

além desses documentos extraímos do site informações de repasse do período de 2001 a 2016. 

Após a consulta, foi consctruído um gráfico que representou o montante de todos os repasses 

no período. 

Sobre a Divulgação dos JEBs, além de informações obtidas na entrevista 

semiestruturada, buscou-se registros e divulgação dos JEBs nas redes sociais e sites, dentre eles: 

Twitter, Facebook, Youtube, Site Globo. As informações foram organizadas em um quadro 

geral. 

Para a definição e coleta dos dados sobre a Especificidade do evento, foram coletados 

os Regulamentos Gerais dos JEBs nas edições de 2005 a 2017. Além disso, buscou-se ainda os 

Relatórios e boletins finais dos resultados dos JEBs, contendo informações sobre modalidade 

https://www.cob.org.br/pt/Galerias/gestao-financeira
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disputada, escola, estado e aluno participante e pódios, do período de 2005 a 2017. A partir 

desses documentos, definiu-se e coletou-se os dados que compuseram a Especificidade do 

projeto: ano da edição dos jogos; nome completo dos alunos participantes; data de nascimento; 

documento de identificação (RG ou CPF); modalidades disputadas; categoria (12 a 14 anos e 

15 a 17 anos); naipe (feminino, masculino e misto); município/estado de origem dos 

alunos/escolas; nome e tipo da escola ao qual o aluno está vinculado (pública ou privada); 

posição alcançada pelo aluno/escola/estado; marca/técnica/pontuação alcançada por 

aluno/escola/estado. 

No tocante à Especificidade, ressalta-se que os dados apresentados nesse relatório 

ilustram os resultados finais alcançados nas provas das 15 modalidades disputadas no período 

de 2005 a 2017. Foram identificados 8.566 pódios. Alguns desses pódios não foram incluídos 

nos dados gerais, devido à ausência ou à falta de clareza na apresentação dos resultados, 

conforme ilustrado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 5 - DADOS NÃO IDENTIFICADOS NOS RELATÓRIOS DE RESULTADOS FINAIS 

MODALIDADE PROVA 
2

0
0

6
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
7
 

Atletismo Salto em Altura (masc. 15 a 17 anos)   x    

Salto Triplo (fem. 15 a 17 anos)   x    

3000m (masc. 15 a 17 anos)    x   

Salto em distância (masc. 12 a 14 anos)      x 

Lançamento de Dardo (fem. 12 a 14 anos)      x 

Pentatlo (fem. 12 a 14 anos)      x 

Octatlo (masc 15 a 17 anos)      x 

800m rasos (masc e fem 15 a 17 anos)      x 

Luta Olímpica Leve, médio e pesado (masc. e fem. 12 a 14 anos) 

Equipe mista (12 a 14 anos) 

    x  

Natação Rev. 4x100 livre (masc. e fem. 12 a 14 anos)    x   

1500m livre (masc. e fem.)      x 

800m livre (fem.)      x 

Tenis de mesa Dupla (mista 12 a 14 anos) x      

Equipe (masc. e fem. 15 a 17 anos)  x     

Dupla (masc. e fem. 12 a 14 anos)      x 

Individual e dupla (masc. e fem. 12 a 14 anos) e dupla 

mista (12 a 14 anos) 

    x  

 

Além dos dados faltantes, vale salientar que, nos casos de dúvida em relação aos pódios 

apresentados nos boletins de resultados, adotou-se como dado final as informações publicadas 

no documento “Galeria de Campeões”. Houve dois casos identificados no ano de 2012, na 

categoria de 12 a 14 anos: na prova de salto em altura masculino e na prova de salto em distância 

feminino, em ambas as provas os boletins indicaram dois terceiros lugares, no entanto na 
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“Galeria de Campeões” apareceu apenas um atleta ocupando o terceiro lugar. Consideramos 

apenas os resultados da “Galeria de Campões”. 

Ainda sobre a Especificidade, foram consultados sites para obter informações quanto às 

escolas participantes, uma vez que os documentos têm se apresentado incompletos na 

explicitação desses dados. Nessa etapa da pesquisa, foram consultados sites relacionados aos 

JEBs (tanto em etapa nacional como estadual e municipal) e sites que contêm informações sobre 

as escolas participantes. Dentre os sites que têm sido utilizados para obtenção de informações 

sobre as escolas participantes, destacam-se:  

a. www.google.com.br; 

b. www.qedu.org.br/;  

c. http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/;  

d. http://www.escol.as/; 

e. http://www.guiamais.com.br/; 

f. http://www.apontador.com.br/;  

g. http://www2.feemg.com.br/imgDB/arquivos/ARC_FIL_DOWN20110706110010.

pdf;  

h. http://portal.cabangu.com.br/?p=2288&print=1;  

i. http://www.mat.ufmg.br/olimpiada/index_arquivos/2007N3.pdf. 

Outras fontes, como redes sociais (Facebook e Flicker), auxiliaram na identificação dos 

alunos, das escolas, bem como do tipo de escola e município de origem. As informações sobre 

as escolas encontradas nesses sites foram cruzadas entre elas e quando necessário também com 

o nome dos alunos participantes. 

Os dados referentes à Especificidade foram organizados em uma planilha do Excel 

contemplando os seguintes tópicos9: 1) Ano da edição dos JEBs; 2) Categoria; 3) Naipe; 4) 

Modalidade; 5) Tipo de modalidade; 6) Prova; 7) Etapa; 8) Nome do aluno ou aluna; 9) Número 

de registro na federação; 10) Data de nascimento; 11) RG; 12) CPF; 13) Escola; 14) Tipo da 

Escola; 15) Município; 16) Estado; 17) Colocação; 18) Marca; 19) Pontuação; e 20) Técnica. 

Segue, na figura abaixo, a ilustração da planilha utilizada para esse relatório final.  

 

                                                 

9 Alguns dados ainda não foram preenchidos em sua totalidade devido à falta de informações. 

http://www.google.com.br/
http://www.qedu.org.br/
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/
http://www.escol.as/
http://www.guiamais.com.br/
http://www.apontador.com.br/
http://www2.feemg.com.br/imgDB/arquivos/ARC_FIL_DOWN20110706110010.pdf
http://www2.feemg.com.br/imgDB/arquivos/ARC_FIL_DOWN20110706110010.pdf
http://portal.cabangu.com.br/?p=2288&print=1
http://www.mat.ufmg.br/olimpiada/index_arquivos/2007N3.pdf
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FIGURA 15 - MODELO DE PLANILHA DO EXCEL PARA CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados organizados nessa planilha foram tabulados por meio de estatística simples 

descritiva e transformados em gráficos, visando apresentar um panorama geral dos resultados 

alcançados nos JEBs.  

Em relação à Produção de Conhecimento sobre os JEBs, selecionamos oito bancos de 

dados, conforme o quadro abaixo.  

 

QUADRO 6 – BASE DE DADOS PARA A BUSCA DE REFERENCIAIS TEÓRICOS SOBRE OS JOGOS 

ESCOLARES BRASILEIROS 

Bases de dados para busca de artigos científicos  

1. Bireme (bases de dados Lilacs e Medline) 

2. Scielo 

3. Portal de periódicos da CAPES 

4. Scopus 

Bases de dados para buscar teses e dissertações 

1. Plataforma sucupira 

2. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

3. Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 

Outras bases de dados: 

1. Biblioteca do COB (in loco e no site: https://sistemas.cob.org.br/sophia_web/) 

 

As palavras-chaves selecionadas para busca foram: Competição Escolar; Competições 

Escolares; Esporte Educacional; Esporte Escolar; Esporte Estudantil; Jogos Escolares; Jogos 

Estudantis; Jogos Escolares Brasileiros; Jogos Escolares da Juventude; Olimpíadas Escolares. 

A seleção das palavras se deu a partir da busca em teses e dissertações sobre o tema, da consulta 

à biblioteca do COB e de termos relacionados pelo grupo. As palavras-chaves poderiam estar 

presentes no título ou no resumo. Foi feita a leitura dos resumos dos trabalhos para confirmar 

sua inclusão no levantamento. Foram categorizados não somente os trabalhos relacionados aos 

jogos nacionais, mas também trabalhos que tratavam de competições escolares nas esferas 

municipal, regional e estadual e também na modalidade de paradesporto. 

https://sistemas.cob.org.br/sophia_web/
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Os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos foram: teses e dissertações e artigos 

publicados em revistas que contenham qualis (desde C até A1), sendo todos publicados em 

português. Foram excluídos os trabalhos que tratavam da discussão do esporte escolar no 

contexto da educação física escolar, a menos que traçassem relação com o desenvolvimento de 

competições escolares. Os trabalhos que atenderam aos critérios estabelecidos foram 

observados em relação à: origem dos autores; natureza da pesquisa; abrangência do tema (local 

ou nacional); e enfoque temático (utilizou-se as mesmas categorias do mapeamento da produção 

científica sobre esporte: Treinamento; Iniciação esportiva e categorias de base; Saúde; Esporte 

na Educação; Administração, Financiamento e Políticas Públicas; Lazer; Regras e Arbitragem; 

Técnicos e treinadores; Aspectos sociais, culturais e históricos; Aspectos psicológicos; 

Aspectos nutricionais).  

Outros dados também foram coletados, como: o título do trabalho; o nome do(a/s) 

autor(a/es/as), nome do(a) orientador(a) (em teses e dissertações); ano de defesa/publicação; 

universidade de origem; o link do trabalho; a base de dados onde foi encontrado. 

 

DADOS COLETADOS 

 

LEGISLAÇÃO 

No que tange à Legislação norteadora do projeto JEBs, identificou-se quatro 

documentos principais, conforme apresentado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 7 – RESUMO DOS DOCUMENTOS VIGENTES REGULAMENTADORES DO ESPORTE 

BRASILEIRO QUE ABRANGEM O ESPORTE ESCOLAR 

Identificação 

do documento 
Escopo O esporte escolar no documento 

Revogado 

em 

Constituição 

Federal de 

1988 

(05/10/1988) 

Instituição da 

Constituição Federal 

Brasileira 

Estabelece que os recursos públicos deverão ser 

destinados prioritariamente ao esporte 

educacional 

Em vigor 

Trechos relevantes: 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados: 

[…] 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 

específicos, para a do desporto de alto rendimento; […]. (CF, 1988, art. 217). 

Lei 9.615 

(24/03/1998) 

Institui normas gerais 

sobre desportos e dá 

outras providências 

Estabelece as finalidades do esporte 

educacional; descreve a origem dos recursos 

para o esporte educacional. 

Em vigor 

Trechos relevantes: 

Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 

[…] 

VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e participante, 

e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional; […]. (BRASIL, 1998, art. 

2º). 
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Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, 

evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; […]. 

(BRASIL, 1998, art. 3º). 

Lei 10.264 

(16/07/2001) 

Acrescenta inciso e 

parágrafos ao art. 56 da 

Lei no 9.615, de 24 de 

março de 1998, que 

institui normas gerais 

sobre desporto 

Estabelece o percentual de recursos financeiros 

a ser destinado ao esporte escolar pelo COB e 

CPB 

Em vigor 

Trechos relevantes: 

Art. 2o O art. 56 da Lei no 9.615, de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1o a 5o 

“Art. 56. ................................................. 

§ 1o Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso VI do caput, oitenta e 

cinco por cento serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e quinze por cento ao Comitê Paraolímpico 

Brasileiro, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de 

convênios pela União. 

§ 2o Dos totais de recursos correspondentes aos percentuais referidos no § 1o, dez por cento deverão ser 

investidos em desporto escolar e cinco por cento, em desporto universitário. 

§ 3o Os recursos a que se refere o inciso VI do caput: 

I – constituem receitas próprias dos beneficiários, que os receberão diretamente da Caixa Econômica 

Federal, no prazo de dez dias úteis a contar da data de ocorrência de cada sorteio; 

II – serão exclusiva e integralmente aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e 

manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção 

de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos”. (BRASIL, 2001, art. 2º) 

Decreto 7.984 

(08/04/2013) 

Regulamenta a Lei 

nº 9.615, de 24 de março 

de 1998, que institui 

normas gerais sobre 

desporto 

Apresenta uma definição mais ampliada para o 

desporto educacional; Estabelece as formas de 

prática do esporte escolar e a participação da 

CBDE e da CBDU na aplicação dos recursos 

destinados ao COB para o desenvolvimento do 

esporte escolar 

Em vigor 

Trechos relevantes: 

Art. 3º  O desporto pode ser reconhecido nas seguintes manifestações: 

I - desporto educacional ou esporte-educação, praticado na educação básica e superior e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a competitividade excessiva de seus praticantes, com a 

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania 

e a prática do lazer; 

[...] 

§ 1º O desporto educacional pode constituir-se em: 

I - esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos escolares e não escolares, 

referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, promoção à saúde, co-

educação e responsabilidade; e 

II - esporte escolar, praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente escolar, visando à 

formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito 

esportivo, podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de rendimento e 

promoção da saúde. 

§ 2º O esporte escolar pode ser praticado em competições, eventos, programas de formação, treinamento, 

complementação educacional, integração cívica e cidadã, realizados por: 

I - Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE, Confederação Brasileira de Desporto 

Universitário - CBDU, ou entidades vinculadas, e instituições públicas ou privadas que desenvolvem programas 

educacionais; e 

II - instituições de educação de qualquer nível. (BRASIL, 2013, art. 3º) 

 

Art. 29.  Dos totais dos recursos correspondentes ao COB, ao CPB e à CBC: 

I - dez por cento serão destinados ao desporto escolar, em programação definida conjuntamente com a 

Confederação Brasileira do Desporto Escolar - CBDE; e 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm#art56§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm#art56§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm#art56§3
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§ 1º Para os fins deste Decreto, considera-se desporto escolar aquele praticado por estudantes regularmente 

matriculados nos ensinos fundamental ou médio, e desporto universitário aquele praticado por estudantes 

regularmente matriculados em cursos de educação superior. 

 

Art. 36.  Um terço dos recursos previstos no inciso II do caput do art. 6º da Lei nº 9.615, de 1998, será 

repassado às Secretarias de Esporte dos Estados e do Distrito Federal ou, se inexistentes, a órgãos ou entidades 

com atribuições semelhantes. 

[…] 

§ 2º Os recursos do repasse serão aplicados em atividades finalísticas do esporte, com prioridade para jogos 

escolares de esportes olímpicos e paraolímpicos, admitida também sua aplicação em outras áreas do desporto 

educacional e no apoio ao desporto para pessoas com deficiência, observado o disposto no PND. 

§ 3º Os jogos escolares mencionados no § 2º visarão à preparação e à classificação de atletas para 

competição nacional de desporto educacional. (BRASIL, 2013, art. 36). 

 

Art. 37.  Além das atividades voltadas ao desporto de participação, são consideradas atividades finalísticas 

do esporte, para fins do disposto no art. 36, § 2º: 

I - subvenção direta ao estudante que atue em competições voltadas ao esporte escolar, assim como à 

comissão técnica responsável por sua preparação; 

II - custeio de transporte e de hospedagem de atletas, árbitros e comissão técnica de equipes de esporte 

escolar para atividades e eventos de treinamento e de competições nacionais e internacionais; 

III - aquisição de equipamentos e uniformes para treinamento e competição de esporte escolar; 

IV - custeio de profissionais, equipamentos, suplementos e medicamentos utilizados na recuperação e 

prevenção de lesões de atletas de esporte escolar; e 

V - construção, ampliação, manutenção e recuperação de instalações esportivas destinadas ao desporto 

educacional e de participação. (BRASIL, 2013, art. 37). 

 

DIRETRIZES E METAS 

 A partir das informações extraídas na entrevista com o representante do COB, a proposta 

dos JEBs, desde sua implantação inicial com o COB, foi: 

• A realização dos Jogos tendo a representatividade por escolas e não por seleções 

estaduais; 

• A valorização do profissional da Educação Física; 

• O fortalecimento da prática do esporte dentro da escola; 

• E a identificação de novos talentos.  

O COB trata juntamente com as Confederações, especializadas nas modalidades, e com 

os Gestores Estaduais, responsáveis pelas etapas classificatórias para Etapa Nacional, a 

definição das categorias e modalidades disputadas. As etapas classificatórias têm certas 

particularidades, uma vez que são organizadas por cada estado, no entanto busca-se uma 

articulação do COB com as etapas estaduais para que (com regras melhor definidas) os estados 

possam chegar na etapa nacional classificados como os campeões de cada modalidade 

(REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

O projeto vem crescendo desde o início, tanto em número de participantes, como em 

número de escolas envolvidas e modalidades disputadas. Os JEBs têm passado por um processo 

de readequação e rediscução do novo formato a partir de 2018, sendo que o objetivo não é 

suprimir modalidades, mas remodelar o projeto visando adequá-lo ao novo ao orçamento que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm#art6ii
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foi reduzido, tendo em vista as determinações do Decreto 7.984/2013, que prevê parte do 

repasse à Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) (REPRESENTANTE DO 

COB, 2017). 

 De acordo com informações obtidas, o COB possui um documento norteador do projeto, 

com orçamento aprovado, que incluem justificativas, objetivos, riscos, orçamento, e que após 

confeccionado é aprovado pela Diretoria do Comitê Estratégico. Sendo aprovado, o COB 

cumpre e realiza o acompanhamento, também quinzenal, juntamento com o escritório de 

projetos (REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

O COB possui um escritório de projetos responsável por idealizar e realizar todas as 

fases: gestão, organização, acompanhento, financiamento, orçamento. Um sistema interno do 

COB permite que se tenha as linhas de despesa e se gerencie, a partir disso, em articulação com 

o Departamento de Compras conciliando automaticamente com as fases de reavaliação de cada 

projeto. Ainda de acordo com as informações do Representante do COB (2017), dentre as 

ferramentas que são utilizadas nesse processo destacam-se:  

• MS Project: desenvolvido pela Microsft, trata-se de um software de gestão de projetos; 

• Business Model Generaton Canvas: desenvolvida por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur, a ferramenta oferece meios para a inovação em modelos de negócios; 

• O método SMART: que auxilia a criação de metas para a empresa de forma assertiva a 

partir de cinco componentes: S - Específicos (Specific): objetivos específicos e precisos; 

M - Mensuráveis (Measurable): objetivos devem ser definidos de modo a poderem ser 

medidos e analisados em termos de valores ou volumes; A - Atingíveis (Attainable): 

alcance, concretização dos objetivos; R - Realistas (Realistic): objetivos devem estar de 

acordo com os meios disponíveis; T - Temporizáveis (Time-bound): objetivos devem 

ser definidos em termos de duração. 

O projeto dos JEBs, atualmente, tem um direcionamento mais fechado, mas quando há 

necessidade (por exemplo, entrada de modalidades ou a manutenção, entrada ou saída de 

provas) o COB realiza a adaptação e revisão do projeto. Anualmente, é feita essa discussão em 

conjunto com os gestores estaduais, que são os parceiros, patrocinadores, Rede Globo, 

Ministério do Esporte, ou seja, os stakeholders, parceiros diretos do evento 

(REPRESENTANTE COB, 2017). 

 

FINANCIAMENTO 

 O financiamento dos JEBs parte basicamente da Lei Agnelo-Piva, na qual é definido 

como a porcentagem deve ser destinada ao desporto escolar. A partir de 2013, o recurso tem 
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sido dividido com a CBDE: 50% fica com o COB, sendo operado em ações que incluem os 

JEBs e outras ações da área, e 50% é repassado à CBDE10 (REPRESENTANTE DO COB, 

2017). 

Segundo relato do Representante do COB (2017), embora esse repasse tenha acontecido 

desde 2014, as economias feitas em edições anteriores (essa economia se deu entre o orçamento 

e a operação, seja pela negociação de fornecedores ou pelo nível de participação, ou seja, a 

queda na inscrição, pois não são todos os estados que participam em todas as modalidades nos 

JEBs) tem sido utilizadas desde 2014, contudo, agora o orçamento recuou e o COB terá de fazer 

cortes. 

 Além da Lei Agnelo-Piva, o COB recebe valores sazonais (mas que, segundo o 

entrevistado, não são garantidos todo ano) que dependem de aprovação do Comitê Olímpico 

Internacional (COI), dentre esses valores estão aqueles atrelados ao projeto de Sustentabilidade 

que ocorre dentro dos JEBs. Essa verba é proveniente do COI para que se realize essas ações. 

O projeto Sutentabilidade inclui o plantio de árvores, a coleta de lixo, a reciclagem de material, 

que é uma proposta do Comitê organizador (REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

Além dessas verbas, a partir de 2013 os JEBs têm contado com o patrocínio da Coca-

Cola e, no ano de 2017, foi fechado um patrocícnio com a instituição de ensino Estácio. Sobre 

o patrocínio o Representante do COB (2017) esclareceu que até 2016 havia uma restrição 

considerável de patrocinadores, tendo em vista o fato do Brasil ser sede dos Jogos Olímpicos 

de 2016. Ou seja, não era possível captar patrocínios que não fossem os patrocinadores do COI, 

mas a partir de 2017 já foi possível captar novos patrocinadores. O entrevistado esclarece que 

a situação atual do país não está favorável para angariar patrocinadores, e que isso tem sido 

feito a passos lentos. Ressalta ainda que, o COB possui um plano comercial, e que o 

Departamento de Marketing tem buscado novos recursos para fortalecer a questão 

orçamentária. 

Em relação à divulgação dos valores, o Representante do COB (2017) afirmou que é 

feita a publicação no site do COB referente à Lei Agnelo-Piva e com relação aos patrocinadores 

privados, ele não estava autorizado a divulgar. Assim, após consulta desses documentos 

reunimos abaixo uma tabela com informações sobre os valores repassados, com aumento 

percentual e simulação de acordo com o Índice de Preço do Consumidor Amplo (IPCA). 

                                                 

10 A CBDE tem o próprio calendário de competições. O valor repassado é normalmente utilizado em competições 

internacionais, campeonatos mundiais, que eles têm e algumas etapas classificatórias que eles fazem. Ainda não 

há a participação da CBDE nos JEBs, embora hajam tentativas, a união das ações é complicada, pois os objetivos 

são diferentes (REPRESENTANTE COB, 2017). 
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TABELA 5 – REPASSE SOCIAL EFETUADO PARA O ESPORTE ESCOLAR PROVENIENTE DA LEI 

AGNELO/PIVA, AUMENTO PERCENTUAL E SIMULAÇÃO DE REAJUSTE COM BASE NO IPCA 

ANO 

REPASSE SOCIAL 

EFETUADO PARA O 

ESPORTE ESCOLAR 

AUMENTO  

PERCENTUAL  

EM RELAÇÃO AO  

ANO ANTERIOR  

(%) 

INFLAÇÃO  

ACUMULADA  

(IPCA) 

EM RELAÇÃO  

AO ANO  

ANTERIOR  

(%) 

SIMULAÇÃO  

EM CASO DE  

REAJUSTE  

PELO IPCA** 

2001 R$ 1.740.000,00* - 7,7  -  

2002 R$ 5.070.000,00 291,4 12,5 R$ 4.699.252,80 

2003 R$ 5.580.000,00 10,1 9,3 R$ 5.541.510,00 

2004 R$ 7.000.000,00 25,4 7,6 R$ 6.004.080,00 

2005 R$ 7.050.000,00 0,7 5,7 R$ 7.398.300,00 

2006 R$ 6.740.000,00 -4,4 3,1 R$ 7.271.370,00 

2007 R$ 8.490.000,00 26,0 4,5 R$ 7.039.930,00 

2008 R$ 9.190.000,00 8,2 5,9 R$ 8.990.910,00 

2009 R$ 11.340.000,00 23,4 4,3 R$ 9.586.089,00 

2010 R$ 14.270.000,00 25,8 5,9 R$ 12.009.060,00 

2011 R$ 15.690.000,00 10,0 6,5 R$ 15.197.550,00 

2012 R$ 16.590.000,00 5,7 5,8 R$ 16.604.727,00 

2013 R$ 18.390.000,00 10,8 5,9 R$ 17.570.469,00 

2014 R$ 21.850.000,00 18,8 6,4 R$ 19.568.799,00 

2015 R$ 24.470.000,00 12,0 10,7 R$ 24.181.395,00 

2016 R$ 20.830.000,00 -14,9 6,3 R$ 26.009.163,00 

NOTAS: *No ano de 2001, o repasse correspondeu à arrecadação entre os meses de agosto e dezembro.  

 **O cálculo do reajuste foi realizado com base no valor do repasse social do ano anterior. 

 

Com base nos dados da Tabela acima, houve quedas no recebimento de valores nos anos 

de 2006 (-4,4%) e 2016 (-14,9%), enquanto que nos outros anos o COB recebeu quantias 

sempre superiores ao ano anterior. Considerando uma simulação de reajuste medido pelo índice 

de inflação (IPCA), verificou-se que o COB recebeu repasses maiores do que a inflação do 

período nos anos de 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Segue 

abaixo o gráfico comparativo entre o valor efetivamente repassado e a simulação pelo índice 

IPCA.  
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GRÁFICO 43 - COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS AO ESPORTE 

ESCOLAR E A SIMULAÇÃO DE REAJUSTE PELA INFLAÇÃO (IPCA) 

 

 

PLANEJAMENTO 

 Ao abordar sobre o planejamento dos JEBs, o Representante do COB (2017) informou 

que ele ocorre de maneira dinâmica. O evento ocorre respeitando uma sazonalidade: no 

primeiro semestre são as etapas classificatórias para os JEBs, e no segundo semestre, em 

setembro e novembro, as duas etapas nacionais.  

 Ao final de novembro e início de dezembro, o COB realiza uma reunião com os gestores, 

para uma avaliação, visando projetar o próximo ano. Não se trata de um planejamento, o que 

se projeta é alguma modificação que possa ocorrer para o próximo ano. Segundo relato do 

represente do COB (2017), não há um tempo de parar e simplesmente planejar, o COB planeja 

ao mesmo tempo que segue com a operação. O COB faz, basicamente, dois jogos pan-

americanos, quando se pensa no número de participantes, por exemplo, é algo pesado, assim 

presta-se conta de um e já se desencadeia os trâmites para o evento do ano seguinte 

(REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 Nesse processo de planejamento, o COB conta com seis funcionários da Gerência da 

Área, o Gerente Geral, além da contribuição de outras áreas internas: Marketing, Comunicação, 

Compras, Financeiro, Recursos Humanos e Escritório de Projetos (controla o andamento do 

planejamento, e se está sendo bem executado ou não), que participam das reuniões periódicas 

com as gerências (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 25.000.000,00

R$ 30.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REPASSE SOCIAL EFETUADO PARA O ESPORTE ESCOLAR

SIMULAÇÃO DE REAJUSTE PELA INFLAÇÃO (IPCA)



 

 

 

102 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Em relação aos Recursos Humanos, os JEBs contam com colaboradores de Gerência 

geral, Gerência de área, Recursos Humanos, Marketing, Comunicação, Compras/Financeiro e 

Escritório de Projetos. Na Gerência de área são seis representantes, mas durante o ano eles 

migram para outras áreas. Por exemplo, o gerente de área encabeça dois projetos, e durante o 

evento cumpre a função de gerente operacional, o funcionário que trata de relacionamento com 

as confederações, durante os JEBs cumpre a função de gerente de esportes. Ainda sobre os 

funcionários da Gerência de área, quatro são profissionais de Educação Física, uma é da área 

de Hotelaria e uma da área de Comunicação com experiência como ex-atleta olímpica, 

representando também uma aderência na área esportiva (REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

Fica claro ainda na fala do entrevistado que, o COB tem aproximadamente cem pessoas 

atuando na sede, e que fazem o auxílio durante o evento, além desses, os JEBs contam com 

aproximadamente cem pessoas contratadas para trabalhar no período dos jogos, 

aproximadamente 20 dias (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

Sobre a qualificação dos RHs, o Representante do COB (2017) informou que não há 

ações para os fucionários internos, mas que os contratados para atuarem nos JEBs, que não são 

apenas pessoas da cidade-sede, mas de diversos lugares do país, recebem um treinamento do 

COB, de modo a capacitá-los para trabalharem nas etapas. Esse processo tem ligação com o 

programa de voluntários. Num primeiro momento, eles se voluntariam, trabalham no evento na 

cidade-sede, e o COB vai identificando capacidades, afinidades e determinando a equipe para 

os próximos eventos (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 

ESTRUTURA 

Em relação à estrutura física, a área de esportes do COB conta com uma área de gerentes 

de área e gerentes gerais, uma área de missões, uma área de alto rendimento, uma área de gestão 

das confederações e uma área de integração. A área de missões cuida de idas para os Jogos 

Sulamericanos, Panamericanos e Olímpicos, ou seja, cuidam da missão, do Time Brasil. O setor 

responsável pela gestão das confederações trata do repasse do recurso da Lei Agnelo-Piva para 

as confederações e o controle, incluindo a CBDE, a CBDU e as confederações de basquete, 

vôlei e fulsal. Casa gestor de confederações possui quatro ou cinco confederações para fazer 

esse controle. Não se trata de controle financeiro, mas de controle técnico de projetos, ou seja, 

aprovam projetos, orçamentos e depois o departamento financeiro atua (REPRESENTANTE 

COB, 2016).  
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A área de alto rendimento faz um acompanhamento junto às confederações, assim, os 

atletas pontuais que têm chances de medalha são apoiados, além do que eles já têm nas suas 

confederações. Durante o Rio 2016, por exemplo, atletas como Arthur Nori (Ginástica Artística 

Masculina), Rafaela Silva (Judô), foram apoiados também pelo COB, em questões de 

treinamento, equipe multidisciplinar, centro de treinamento, para que se pudesse ter os 

resultados que eles tiveram. E a área de integração reúne toda a área de esportes, realizam 

reuniões para que se possa, com temas que são relevantes da área e que tem consonância, 

realizar projetos e ações sem sombra e duplicação. (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 Além dessas estruturas, o COB conta com um sistema chamado FGE (Sitema de Gestão 

Esportiva - Extranet), onde está concentrado basicamente o cadastro de todos os atletas ligados 

ao COB, assim também como para os JEBs. O cadastro dos atletas que é feito nesse Sistema, 

ajuda na gestão do repasse de recursos através dos projetos. As confederações também têm 

acesso (login e senha). O COB, internamente, também utiliza o mesmo formato, elaborando o 

projeto nos moldes que estão disponíveis no sistema, aprovando, e depois realizando a gestão 

dos recursos e o controle (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 O sistema FGE é uma plataforma idealizada pela área de Tecnologia da Informação do 

COB, que conta com uma empresa terceirizada que é desenvolvedora de sistemas. Para os JEBs 

o COB está desenvolvendo um sistema próprio de gestão para esse evento especificamente. 

Através desse sistema, os processos de inscrição, credenciamento, gestão da competição, 

programação, resultado, classificação de grupos, eliminatórias das catorze modalidades, 

súmula, índices, recordes, são feitos diretamente. Além da área de competição, o Sistema 

oferece o controle de hospedagem, alimentação, transporte, almoxarifado e área médica. Ao 

final do evento, todas as ocorrências médicas, por exemplo, as relatadas ou que tiveram 

atendimento em ginásios ou no posto médico, são passadas para o Comitê Organizador que teve 

esse controle e acesso (REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

O COB consegue gerar planilhas com todos os hotéis, dias de entrada e saída de todos 

os atletas, check in e check out de todas as delagações, além de controle via código de barras de 

acesso a restaurantes de todos os credenciados. Desse modo, sabe-se exatemente quantas 

pessoas comeram no almoço e no jantar. Por meio desse relatório, o COB realiza o pagamento 

da empresa de alimentação contratada. O sistema oferece uma facilidade operacional relevante, 

diferente do que ocorreu nas edições de 2005, 2006, 2007 e 2008, nas quais o processo de 

inscrição não era online. Nesse modelo, o próprio sistema quantifica as delegações e depois 

nomina essa quantidade de forma online. O processo físico ainda ocorre no evento, atavés do 

que o COB denomina de DRE, que é a ficha assinada com autorização dos responsáveis, que 
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são documentos exigidos para menores de idade, de modo que os permita entrar em hotéis 

(REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

A partir de 2015 o sistema começou a buscar informação junto à Receita Federal, de 

modo que ao digitar o CPF, o COB tem acesso ao nome completo do aluno e a data de 

nascimento, sem erros. Assim, por exemplo, se o professor ao inscrever um aluno sem CPF, 

utilizar o CPF do pai, o sistema emite um alarme, pois a data de nascimento não está 

parametrizada entre 12 a 14 ou 15 a 17 anos, que são as categorias de competição, não 

permitindo, assim, a inscrição (REPRESENTANTE DO COB, 2017).  

Quanto à estrutura mínima para que JEBs sejam realizados, o Representante do COB 

(2017) esclareceu que, o COB tem as necessidades que são cobertas por ele mesmo, a partir de 

seu planejamento e orçamento, e as estruturas específicas de cada modalidade de acordo com 

as regras da competição e dos JEBs. Além dessas, existe um caderno de encargos, que orienta 

a cidade-sede, e que apresenta as contrapartidas do município sede de acordo com as 

necessidades do COB para o evento, dentre elas: o número de ginásios por modalidade, 

demanda do ginásio, o número de mesas, cadeiras, pessoas que irão atuar em cada instalação, 

no Centro de Convenções, no Comitê Organizador, quantidade e tamanho de salas, as áreas 

funcionais de trabalho. Se necessário, ao longo do processo de organização do evento é feita 

uma adaptação, remodelação. A base que é o caderno de encargos, é de onde o COB parte para 

fazer a gestão com a cidade-sede (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação dos JEBs passa pela parceria com as cidades-sedes, através da 

assinatura de um termo de parceria firmado entre o COB e o Governador ou Prefeito, que são 

os responsáveis pelo caderno de encargos. A partir desse passo, o COB faz uma gestão em 

conjunto e constitui um Comitê Organizador único. A implementação dessa parceria ocorre, 

em média com um ano de antecedência. Houve edições em que a definição se deu com dois 

anos de antecedência (2012 e 2013 foram definidos em 2011). No ano de 2017 houve um atraso 

devido aos Jogos Olímpicos de 2016, sendo que as cidades-sede só foram definidas no mês de 

fevereiro de 2017 (REPRESENTANTE COB, 2017). 

 O entrevistado ressaltou que a situação do país, bem como questão da política, é um 

fator que tem impacto na definição dessas ações. Em anos de eleição, como para governador, o 

COB trabalha com as Prefeituras, pois dificilmente algum governo do Estado pede o evento, 

pois por ser o último ano de mandato não podem divulgar marcas e nem gastar o dinheiro, além 

de uma série de restrições das quais ficam mais reféns e não podem se candidatar. Nesses casos, 
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o COB conta com as parcerias de Prefeituras. Em 2020, o quadro se inverte, as Prefeituras vão 

estar impossibilitadas e então a articulação será com os governos estaduais 

(REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 Para a implementação dos JEBs, os pareiros ficam responsáveis pelo caderno de 

encargos, que inclui basicamente: a) estrutura física (ginásio, centro de convenções, estrutura 

esportiva e não esportiva nesses locais); b) transporte interno (ônibus, vans e carros para 

transportar delegações, comissão organizadora e colaboradora. Cada delegação é responsável 

por chegar na cidade-sede. A partir do momento em que eles chegam, o COB se responsabiliza 

por eles. Sobre o transporte na cidade-sede, o COB opera a logística dos transportes de ônibus, 

vans e carros, mas quem contrata o serviço é a cidade sede; c) estrutura médica (ambulância, 

médicos, fisioterapeutas nos locais devidamente quantificados) da cidade-sede; d) contato com 

as faculdades/universidades (para captação de voluntários); e) pequeno grupo de recursos 

humanos locais para essas instalações esportivas (limpeza, segurança). O estado pode ainda 

envolver-se com outros setores como Secretaria de Cultura, de Educação, de Saúde para captar 

melhor as liberações, alvarás, junto aos Bombeiros e Secretarias locais (REPRESENTANTE 

DO COB, 2017). 

 Ainda segundo as declarações do Representante do COB, o processo de implementação 

conta ainda com o apoio de aproximadamente 250 voluntários, sendo que para participar devem 

comparecer às reuniões de captação promovidas pelo COB na cidade-sede, e, depois, próximo 

ao evento, passam por mais uma seleção. O processo todo é muito rápido e não há muito tempo 

para treinamentos, conta muito a experiência anterior de participação. 

 

ACOMPANHAMENTO 

O Acompanhamento do projeto é feito quinzenalmente pelo gerente de área e conta com 

a ajuda de mais um funcionário. Esse acompanhamento oferece, regularmente, um 

posicionamento sobre o andamento do projeto, a partir da proposta inicial. Toda ação, todas as 

tarefas devem ser acompanhadas e justificadas de sua realização ou não. O software MS Project 

é a ferramenta utilizada pelo COB para realizar esse Acompanhamento. 

 

AVALIAÇÃO 

 Sobre a Avalição dos JEBs, o COB realiza internamente por meio de uma abordagem 

subjetiva, sem instrumentos específicos. Há ainda uma avaliação realizada junto aos estados, 

durante reuniões periódicas no evento e ao final do ano pós-evento. Há também uma avaliação 



 

 

 

106 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

junto às confederações, na qual se avalia cada modalidade para validar os programas para os 

próximos anos.  

 Nenhum instrumento específico é utilizado para a avaliação aos estados e 

confederações. É por meio de reuniões e apresentação de documentos internos de orçamento e 

planejamento (como resultados, índices, aderência às provas) que se avalia a necessidade de 

adaptação ou revisão orçamentária. Ainda segundo o entrevistado, houve em algumas edições 

a avaliação junto aos alunos participantes, mas o COB encontrou dificuldade em tabular os 

dados e na qualidade do instrumento (REPRESENTANTE DO COB, 2016).  

O que tem sido feito junto aos alunos sobre a alimentação, é consultar sobre a qualidade 

da comida oferecida durante os JEBs. Segundo o representante do COB (2017), 99% dos alunos 

aprovam a alimentação durante o evento. Embora o COB reconheça que pode ser melhorada, 

entende que muitos alunos não têm as três refeições no dia, o que eleva o resultado positivo 

sobre esse aspecto entre os alunos. Essa realidade, segundo o entrevistado, dificultaria a 

sistematização e implantação de uma avaliação que desse parâmetros realmente consistentes e 

críticos, assim não valeria a pena fazer essa pesquisa (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

Para o COB, a visão dos alunos é sempre positiva em relação ao evento, por exemplo, 

quando se deparam com as instalações esportivas, que ficam muito além das realidades vividas 

por eles. No horário do almoço e do jantar, e no espaço do Centro de Convivência é possível 

realizar algumas investigações informais sobre a avaliação do evento. Embora a Comissão 

Organizadora note os problemas (atraso de ônibus, comida fria), os alunos não percebem as 

dificuldades. O feedback parte, geralmente, do chefe da delegação, que apontam problemas 

mais superficiais que são ouvidos e respeitados pelo COB, como quantidade de elevadores nos 

hotéis, hotel sem vista para o mar, carro com duas portas, música tocada no restaurante do 

evento, e problemas mais pontuais como ajustes necessários nos talheres para o almoço (o 

entrevistado relatou que durante uma das edições dos JEBs, uma equipe de Roraima não estava 

comendo, pois só havia garfo e faca. Por serem de etnia indígena, eles comiam com as mãos e 

estavam constrangidos em fazê-lo na frente das outras pessoas) (REPRESENTANTE DO COB, 

2017). 

Da mesma forma, ele entende que entre os professores a avaliação tenha o mesmo 

problema, pois para eles a estrutura oferecida pelo COB está sempre ótima, pois não representa 

a realidade que tão acostumados (“Para eles, eles estão na Disneylândia”) e quando se deparam 

com aquilo, perdem o senso crítico. São poucos os que viram além da estrutura que é oferecida 

e que poderiam fazer uma avalição melhor sobre o evento. Desse modo, o COB busca fazer a 



 

 

 

107 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

autoavaliação com criticidade e cobrança, buscando sempre melhorar e trazer coisas novas, 

diferentes, que os participantes nunca tenham vivido (REPRESENTANTE DO COB, 2017). 

 

DIVULGAÇÃO 

Em relação à divulgação dos JEBs, ela faz parte do caderno de encargos. Existem 

algumas regras, como a parceria com a Rede Globo. Essa emissora faz a divulgação por meio 

de jornais e alguns programas. Durante o evento o COB conta com uma assessoria de 

comunicação com funcionários próprios ou contratadas, como fotógrafos, além de equipes que 

a Globo envia para o evento. A equipe local também faz a cobertura jornalística, que não 

necessariamente é feita pela Globo, outras emissoras locais também aparecem (Record, SBT, 

Bandeirantes). Normalmente, a cidade-sede faz um plano de comunicação por meio de 

outdoors, cartazes, dependendo do recurso que dispõem. O COB não tem um plano comercial 

na cidade-sede para fazer, o evento já acaba impactando naturalmente e promovendo a 

comunidade escolar esportiva (REPRESENTANTE COB, 2017). 

Outros canais são utilizados para a Divulgação, como a Rádio (contudo em menor 

frequência), jornal e internet. A divulgação principal se dá através da televisão e das mídias 

sociais. O COB tem um núcleo de comunicação interno que abarca a parte de comunicação e a 

de marketing. No que tange à comunicação, há uma assessoria de imprensa que registra todo o 

evento e uma parte que se dedica à internet:  facebook, instagram, snapchat, e a partir do ano 

de 2016 o COB tem feito transmissão ao vivo via facebook e globo.com (REPRESENTANTE 

COB, 2017). As figuras abaixo ilustram as páginas onde o JEBs têm sido divulgados nas redes 

sociais, via internet. 
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FIGURA 16 - PÁGINA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO YOUTUBE. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/user/OlimpiadasEscolares. Acesso em: 02/11/2017. 

 

FIGURA 17 - PÁGINA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO FACEBOOK 

 

Fonte: https://pt-br.facebook.com/jogosescolaresdajuventude/. Acesso em: 02/11/2017. 

 

https://www.youtube.com/user/OlimpiadasEscolares
https://pt-br.facebook.com/jogosescolaresdajuventude/
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FIGURA 18 - PÁGINA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO TWITTER 

 

Fonte: https://twitter.com/jogosescolares. Acesso em: 02/11/2017. 

 

FIGURA 19 - PÁGINA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO INSTAGRAM 

 

Fonte: https://www.instagram.com/jogosescolaresoficial/. Acesso em: 02/11/2017. 

 

https://twitter.com/jogosescolares
https://www.instagram.com/jogosescolaresoficial/
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FIGURA 20 - PÁGINA DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO GLOBO.COM 

 

Fonte: http://globoesporte.globo.com/jogos-escolares/. Acesso em: 02/11/2017. 

 

ESPECIFICIDADE 

Em relação à especificidade dos JEBs, apresenta-se a seguir o quantitativo e a 

porcentagem de pódios alcançados por região brasileira e, posteriormente, sua distribuição por 

cada um dos estados e pelas equipes internacionais. Os resultados consolidam os pódios de 

ambas as categorias: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.  

 

GRÁFICO 44 - PORCENTAGEM DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR REGIÃO BRASILEIRA E POR 

EQUIPES INTERNACIONAIS DURANTE OS JEBS NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS 

CATEGORIAS 

 

 

A partir dos dados apresentados no gráfico acima, a maior proporção de pódios ficou 

concentrada na região Sudeste (36%/3.063 pódios) e, em seguida, as regiões Sul (24%/2.072 
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pódios), Nordeste (20%/1.731 pódios), Centro-Oeste (13%/1.072 pódios) e Norte (7%/600 

pódios). A Grã-Bretanha, a Argentina e o Japão participaram, respectivamente, das edições de 

2012, 2016 e 2017 e conquistaram medalhas nas modalidades de natação e atletismo, somando 

28 medalhas no total, as quais correspondem a, aproximadamente, 0,3% dos pódios. A seguir 

apresenta-se o quantitativo de pódios por categoria. 

 

GRÁFICO 45 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR REGIÃO E PELAS EQUIPES 

INTERNACIONAIS DURANTE OS JEBS NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM CADA CATEGORIA 

 

 

As regiões Norte, Nordeste e Sul obtiveram melhores resultados, embora com pouca 

diferença, na categoria de 12 a 14 anos, ao passo que as regiões Sudeste e Centro-Oeste, na 

categoria de 15 a 17 anos. No total, os pódios computados para cada categoria 12 a 14 anos 

foram 4.197 pódios e 4.369, na categoria de 15 a 17 anos. A diferença na quantidade de pódios 

está relacionda ao número de provas disputadas em algumas modalidades individuais, como 

natação e atletismo. Vale destacar que, em algumas provas, os resultados não foram 

identificados. Segue no gráfico abaixo a quantidade de pódios alcançados por cada estado 

brasileiro e pelas equipes internacionais.  
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GRÁFICO 46 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS DURANTE OS JEBS POR ESTADO E PELAS 

EQUIPES INTERNACIONAIS NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS 

 

 

Em maior destaque encontra-se o estado de São Paulo (1.416 pódios/16,5%), seguido 

dos estados do Paraná (962/11,2%), Rio de Janeiro (883/10,2%) e Santa Catarina (737/8,6%). 

Os estados menos representativos foram Acre (14/0,2%), Roraima (24/0,3%), Amapá 

(35/0,4%) e Tocantins (44/0,5%). 

Os maiores representantes de cada região foram: São Paulo (Sudeste), Paraná (Sul), 

Pernambuco (Nordeste), Distrito Federal (Centro-Oeste) e Amazonas (Norte). Os dados podem 

ser relevantes, servindo, por exemplo, como parâmetro para o desenvolvimento de políticas 

públicas estaduais. Abaixo, seguem os resultados por categoria. 

 

GRÁFICO 47 - QUANTIDADE GERAL DE PÓDIOS ALCANÇADOS PELOS ESTADOS E PELAS 

EQUIPES INTERNACIONAIS DURANTE OS JEBS NO PERÍODO DE 2005 A 2017, NA CATEGORIA DE 

12 A 14 ANOS 

 
 

Os maiores representantes de cada região foram: São Paulo (Sudeste), Paraná (Sul), 

Pernambuco (Nordeste), Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste) e Amazonas (Norte). Abaixo os 

resultados na categoria 15 a 17 anos. 
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GRÁFICO 48 - QUANTIDADE GERAL DE PÓDIOS ALCANÇADOS PELOS ESTADOS E PELAS 

EQUIPES INTERNACIONAIS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, NA CATEGORIA DE 15 A 17 ANOS 

 
 

Os maiores representantes de cada região na categoria de 15 a 17 anos foram: São Paulo 

(Sudeste), Paraná (Sul), Pernambuco (Nordeste), Distrito Federal (Centro-Oeste) e Amazonas 

(Norte).  

Analisando os três gráficos anteriores, há uma tendência observada entre quadro geral e 

cada categoria, sendo que apenas na região Centro-Oestre houve diferença, ao observar que na 

categoria de 12 a 14 anos o maior representante foi o estado do Mato Grosso do Sul e na 

categoria de 15 a 17 anos, o Distrito Federal.  

Seguindo com a apresentação dos dados, os gráficos abaixo apresentam os resultados 

de pódios por estado e por equipe internacional em cada modalidade. Optou-se por apresentar 

os dados por categoria e de forma geral em cada uma das modalidades. Além de ilustrar o 

desempenho de cada região para as diferentes modalidades, os resultados podem indicar 

carências e potencialidades em relação ao esporte no nível escolar. 

Em relação às modalidades individuais (atletismo, badminton, ciclismo, ginástica 

rítmica, judô, luta olímica, natação, taekwondo, tênis de mesa e xadrez), os gráficos abaixo 

apresentam o panorama. 
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GRÁFICO 49 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO E POR EQUIPES 

INTERNACIONAIS NA MODALIDADE ATLETISMO DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 

2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

  

O total de pódios categorizados na modalidade de atletismo, na categoria de 12 a 14 

anos, foi de 843, na categoria de 15 a 17 anos, 1018 pódios, e no total, 1861 pódios. Em ambas 

as categorias o estado de São Paulo é o melhor colocado. Em segundo lugar são os estados do 

Paraná na categoria de 12 a 14 anos e o estado do Rio de Janeiro na categoria de 15 a 17 anos. 

O estado do Paraná mantém o mesmo índice de pódios nas duas categorias. Dois estados não 

alcançaram pódios nessa modalidade: Acre e Amapá. Os maiores destaques nos resultados 

gerais estão concentrados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, 

Mato Grosso e Minas Gerais. 

Em 2016, o evento contou com a participação de uma equipe da Argentina, na categoria 

de 12 a 14 anos e uma equipe do Japão na categoria de 15 a 17 anos. Ambas alcançaram pódios 

na modalidade. 
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GRÁFICO 50 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE 

BADMINTON DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E 

GERAL 

 

 

 

 

 O badminton passou a ser disputado na categoria de 15 a 17 anos somente do ano de 

2017 e a partir  de 2016 foi organizado por divisões. Na categoria de 12 a 14 anos foram 

computados 157 pódios, e na categoria 15 a 17 anos, 9. No total foram identificados 166 pódios. 

O badminton tem um grande destaque no estado do Piauí, seguido de São Paulo e Paraná, 

especialmente na categoria 12 a 14 anos, inicialmente, a única disputada.  

Muitos estados ainda não alcançaram resultados nessa modalidade: Acre, Alagoas, 

Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Esses dados revelam que há no estado do Piauí uma cultura 

esportiva voltada para essa modalidade, e embora há um crescente desenvolvimento em outros 

estados brasileiros, sua representatividade ainda é pouco expressiva na maioria dos estados. 
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GRÁFICO 51 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE 

CICLISMO DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E 

GERAL 

 

 

 

 

No ciclismo, o total de pódios para as categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos foi de 

144 para cada uma, somando 288 no quadro geral. Os resultados apontam um visível destaque 

para os estados do Paraná e São Paulo, em ambas as categorias, sendo o Paraná o maior 

representante. Assim como o badminton, muitos estados ainda não alcançaram resultados 

expressivos nessa modalidade, sendo que Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima não obtiveram 

nenhum pódio.  
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GRÁFICO 52 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE 

GINÁSTICA RÍTMICA DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS 

CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 Na modalidade ginástica rítmica, o total de pódios na categoria de 12 a 14 anos foi de 

105, na categoria 15 a 17 anos, 121 pódios e no geral, 226 pódios. Assim como as duas 

modalidades anteriores (badminton e ciclismo), observa-se uma concentração de pódios em 

alguns estados específicos: Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muitos 

estados ainda não obtiveram bons resultados, especialmente, Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, 

Roraima e Tocantins que não obtiveram nenhum pódio nessa modalidade. A partir de 2017 a 

ginástica rítmica passou a ser disputada em duas divisões. 
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GRÁFICO 53 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE JUDÔ 

DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 No Judô, os pódios identificados na categoria de 12 a 14 anos somam 912, na categoria 

de 15 a 17 anos, 907, tendo como total 1.819 pódios nessa modalidade. Em ambas as categorias 

os estados de maior destaque são: São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Os outros 

estados, exceto alguns da região Norte, conseguiram alcançar alguns resultados nessa 

modalidade. A partir de 2017 o Judô passou a ser disputado em duas divisões. 
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GRÁFICO 54 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE LUTA 

OLÍMPICA DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E 

GERAL 

 

 

 

 Na luta olímpica o quantitativo para a categoria de 12 a 14 anos, 15 a 17 anos e geral, 

foi, respectivamente, 138, 140 e 278 pódios. O maior destaque nessa modalidade é para o estado 

do Amazonas, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Considerando os dados disponíveis, observa-se que muitos estados ainda não alcançaram 

resultados nessa modalidade: Acre, Alagoas, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, 

Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, e outros permaneceram com 

resultados bem abaixo dos primeiros colocados. 
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GRÁFICO 55 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO E POR EQUIPES 

INTERNACIONAIS NA MODALIDADE NATAÇÃO DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, 

EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 Na natação o total de pódios identificados, na categoria de 12 a 14 anos, foi de 901. Na 

categoria de 15 a 17 anos, foram computados 903 pódios. E um total de 1.804 pódios. Nessa 

modalidade São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro lideram os resultados, sendo o Rio de Janeiro 

com maior destaque na categoria de 15 a 17 anos e o Paraná na categoria de 12 a 14 anos. O 

Tocantins não obteve resultados nessa modalidade. Acre, Alagoas, Amapá, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, Roraima e Piauí ainda têm resultados muito abaixo da média geral.  

 Nessa modalidade houve a participação de duas equipes internacionais, Grã-Bretanha 

em 2012, que obteve 22 pódios, e Japão em 2017, que obteve 3 pódios. 
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GRÁFICO 56 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE 

TAEKWONDO DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, NA CATEGORIA DE 15 A 17 ANOS 

 

 

 O taekwondo foi disputado apenas em três edições, 2010, 2011 e 2012 e apenas na 

categoria de 15 a 17 anos. No período somou 66 pódios, que foram distribuídos para a maioria 

dos estados. Em três anos os estados do Acre, Amazonas, Mato Groso, Piauí, Roraima, Sergipe 

e Tocantins não alcançaram medalhas nessa modalidade. 

 

GRÁFICO 57 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE TÊNIS 

DE MESA DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 Quanto ao tênis de mesa, computou-se 181 pódios para a categoria de 12 a 14 anos, 197 

para a categoria de 15 a 17 anos e 378 pódios no total. Os estados de maior destaque são Santa 
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Catarina, São Paulo e Paraná. O estado do Mato Grosso do Sul também se destacou no período. 

Assim como observado em outras modalidades, no tênis de mesa há muitos estados sem 

representação de pódios e outros com resultados pouco expressivo. 

 

GRÁFICO 58 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE XADREZ 

DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 

 No xadrez, os pódios totais para cada categoria foram 96, o que resulta em um total de 

192 pódios no período em ambas as categorias. Na categoria de 12 a 14 anos os estados que se 

destacam são Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais e na categoria 15 a 17 anos Paraná, 

Minas Gerais e Santa Catarina. No quadro geral, Santa Catarina obteve o melhor desempenho 

seguido do estado do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Muitos estados não obtiveram 

resultados no período (Acre, Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul e Tocantins) e outros obtiveram pouco destaque nas disputas. 
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Em relação às modalidades individuais, nota-se que há predominância de algumas em 

determinados estados, como, o estado do Espírito Santo e Paraná na modalidade ginástica 

rítmica, o Piauí na modalidade badminton e São Paulo e Paraná na modalidade ciclismo e 

Amazonas na luta olímpica. Os três estados primeiros colocados em cada modalidades, 

considerando os resultados gerais, foram:  

 

a) Atletismo: São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina;  

b) Badminton: Piauí, São Paulo e Paraná; 

c) Ciclismo: Paraná, São Paulo e Santa Catarina; 

d) Ginástica Rítmica: Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina; 

e) Judô: São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul; 

f) Luta Olímpica: Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo; 

g) Natação: São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro; 

h) Taekwondo: São Paulo, Rio Grande do Norte e Paraná (2ºs), Pernambuco e Espírito Santo 

(3ºs); 

i) Tênis de mesa: Santa Catarina, São Paulo e Paraná; 

j) Xadrez: Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

 

Fica visível a predominância dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa 

Catarina nos resultados de modalidades individuais. Ainda há muita diferença entre os estados 

e uma distância acentuada da região Norte do país. Essas diferenças precisam ser observadas 

no debate sobre políticas públicas de esporte escolar, tanto para avaliar o modelo de JEBs que 

é desenvolvido como para promover o esporte nas regiões menos desenvolvidas. 

Dando continuidade à apresentação dos dados segue abaixo os gráficos com os 

resultados para as modalidades coletivas: Basquetebol, Futsal, Handebol, Vôlei de Praia e 

Voleibol.  
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GRÁFICO 59 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE 

BASQUETEBOL DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E 

GERAL 

 

 

 

 

 Para ambas as categorias o total de pódios foi 180, somando um total de 360 pódios no 

período. Nas modalidades coletivas há uma distribuição mais equilibrada de pódios entre os 

estados, embora ainda haja alguns que poucos resultados alcançaram. As modalidades coletivas 

(exceto Vôlei de Praia) foram disputas por categorias, existindo, atualmente, três categorias. O 

estado de São Paulo foi o melhor colocado na categoria de 15 a 17 anos e no quadro geral, e na 

categoria de 12 a 14 anos, a melhor colocação ficou com o estado do Rio de Janeiro. Os estados 

do Paraná e Santa Catarina também obtiveram bons resultados no quadro geral. 
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GRÁFICO 60 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE FUTSAL 

DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 Os pódios computados para a modalidade futsal foram, 180 para a categoria de 12 a 14 

anos, 180 para a categoria de 15 a 17 anos e 360 no quadro geral. Assim como o basquetebol, 

o futsal apresenta uma maior distribuição de pódios, sendo que, o destaque para essa 

modalidade ficou para o estado de Santa Catarina em ambas as categorias. No ranking geral, os 

estados de Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também apresentam 

bons resultados. Os estados de Goiás, Amapá, Roraima, Tocantins e Piauí obtiveram resultados 

pouco expressivos nessa modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

4 4
8

1
5

7
9

4
0

4

12

5
9 10

8

13

2

13 12

7
4

1
4

15

2

14

3

0

10

20

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Futsal - 12 a 14 anos

2 3
6

1
5

7 7 6

0

6

11

4 4
8

13
16

3

15
13

3 4
1

5

18

6

13

0
0

10

20

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Futsal - 15 a 17 anos

6 7
14

2
10

14 16
10

0

10

23

9
13

18 21
29

5

28 25

10 8
2

9

33

8

27

3

0

20

40

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Futsal - Geral



 

 

 

126 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

GRÁFICO 61 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR NA MODALIDADE HANDEBOL 

DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 No handebol, o total de pódios computados foi de 360, sendo 180 pódios para cada uma 

das categorias. O melhor resultado para as categorias de 12 a 14 e 15 a 17 anos foi do estado 

do Espírito Santo, e no ranking geral é seguido pelos estados de Pernambuco e Mato Grosso. 

Observa-se um resultado pouco expressivo do Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Rondônia, Roraima, 

Sergipe e Tocantins. 

 

GRÁFICO 62 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESTADO NA MODALIDADE VÔLEI 

DE PRAIA DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, NA CATEGORIA DE 15 A 17 ANOS 

 

 

 No vôlei de praia as disputas aconteceram apenas na categoria de 15 a 17 anos, somando 

um total de 48 pódios. Essa modalidade passou a ser disputada a partir do ano de 2012, e o 

maior destaque é para o estado do Rio de Janeiro. Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e 
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Sergipe empatam nos resultados, alcançando, cada um, cinco pódios no período. Muitos estados 

obtiveram resultados inexpressivos desde 2012, como Acre, Amapá, Distrito Federal, Goiás, 

Pará, Pernambuco, Piauí, Roraima, São Paulo e Tocantins. 

 

GRÁFICO 63 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR NA MODALIDADE VOLEIBOL 

DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

 

 

 No voleibol, o total de pódios foi de 360, sendo 180 para a categoria de 12 a 14 anos e 

180 para a categoria de 15 a 17 anos. Nessa modalidade, a disputa tem sido entre os estados do 

Rio de Janeiro, que possui melhor ranking na categoria de 12 a 14 anos, e Paraná, que obteve o 

segundo melhor resultado na categoria de 15 a 17 anos. Santa Catarina, Minas Gerais e São 

Paulo também alcançaram bons resultados. Dentre os resultados menos significativos estão os 

estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Piauí e Roraima. 

Os estados que obtiveram melhor desempenho por região foram: 

a) Basquetebol: São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná;  

b) Futsal: Santa Catarina, Pernambuco e Paraná;  

c) Handebol: Espírito Santo, Perambuco e São Paulo; 

d) Voleibol: Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina; 
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e) Voleibol de Praia: Rio de Janeiro. 

 

Tendo em vista que as modalidades coletivas são realizadas em divisões, percebe-se 

que há uma maior participação dos estados na divisão dos pódios, embora ainda se perceba 

maior predominância das regiões sul e sudeste. Considera-se que a competição por divisões tem 

atenuado o problema das diferenças entre os estados, permitindo que haja uma competição mais 

equilibrada e com maiores chances de medalhas para os estados.  

Em geral, algumas modalidades são incipientes em algumas regiões e estados 

brasileiros, de modo especial no Centro-Oeste e no Norte brasileiro. Ademais, a participação 

dos estados nos JEBs está condicionada também aos recursos financeiros de cada estado, que 

têm subsidiado o transporte desses atletas às competições, além de serem responsáveis pelas 

seletivas estaduais. Esses fatores somados ao desenvolvimento esportivo de cada região nos 

permitem compreender, minimamente, o panorama desses resultados no período investigado. 

Dando continuidade à apresentação dos dados, seguem abaixo resultados de pódios por 

tipo de escola. Os dados apresentados são e referem-se aos pódios alcançados no período de 

2005 a 2017 em todas as categorias, que somam um total de 10.938 pódios. Esse quantitativo é 

maior em relação ao total de pódios apresentado anteriormente (8.566), pois nas provas de 

modalidades individuais em que houve a possibilidade de mais de um tipo de escola (pública e 

particular) compor a equipe (por exemplo, revezamento 4x75metros no atletismo ou 

revezamento Medley na natação), foram consideradas as medalhas (pódios) de todos os alunos 

da equipe, por isso o quantitativo de pódios  é maior em relação ao levantamento por estado. 

Salienta-se que nesses resultados não foram computados os pódios alcançados pelas equipes da 

Grã-Bretanha, Argentina e Japão. 

 



 

 

 

129 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

GRÁFICO 64 - PORCENTAGEM GERAL DE PÓDIOS ALCANÇADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS E 

PARTICULARES DE TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 

A 2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS 

 

 

 Como mostra a figura acima, os dados computados apontam que 51% das escolas que 

chegaram aos pódios são do tipo particulares, 39% são públicas e 10% não puderam ser 

identificadas nos relatórios. Considerando esses dados, as escolas particulares obtiveram 

melhores resultados em relação as escolas públicas no período investigado. No gráfico abaixo, 

essa proporção é apresentada por categoria. 

 

GRÁFICO 65 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS E 

PARTICULARES DE TODAS AS REGIÕES BRASILEIRAS DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 

A 2017 NAS CATEGORIAS DE 12 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS 
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pódios permanece praticamente o mesmo nas duas categorias (50%, 40% e 10% para a categoria 
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proporção geral (51%, 39% e 10%). Nas figuras abaixo são apresentados os pódios por tipo de 

escola em cada região.  

 

GRÁFICO 66 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

DOS ESTADOS DA REGIÃO SUL DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM AMBAS AS 

CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

Observando os dados da figura acima, apenas o estado de Santa Catarina possui maior 

representatividade por parte das escolas públicas, em ambas as categorias. Considerando o total 

da região, pode-se considerar que no Sul as escolas particulares são melhores representadas 

(1.233 escolas particulares e 1.174 públicas). 
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GRÁFICO 67 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

DOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM 

AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 

 

 

 

 

Na região Sudeste, as escolas particulares também foram melhores representadas. 

Apenas o estado de Minas Gerais, na categoria de 15 a 17 anos no quadro geral apresentou 

maior proporção de escolas públicas nos pódios. Assim como na região Sul, no Sudeste as 

escolas particulares foram a maioria das instituições nos pódios (2.127 escolas particulares e 

1.527 públicas). 

 

GRÁFICO 68 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

DOS ESTADOS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM 

AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 
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Na região Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso foi o que obteve a maior proporção 

de escolas públicas nos pódios em ambas as categorias. No Mato Grosso do Sul as escolas 

públicas também foram a maioria nos pódios, mas apenas na categoria de 12 a 14 anos e Goiás 

na categoria de 15 a 17 anos. A diferença entre escolas particulares e públicas foi pequena, 644 

e 626 respectivamente, predominando ainda as escolas particulares. 

 

GRÁFICO 69 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E 

PARTICULARES DOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 

2017, EM AMBAS AS CATEGORIAS E EM GERAL 
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Na região Norte, na categoria 12 a 14 anos, as escolas públicas obtiveram mais destaque 

nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na categoria 15 a 17 anos, a 

grande maioria dos estados tiveram mais escolas públicas nos pódios. Apenas o estado do Acre 

que em ambas as categorias foi melhor representado por escolas particulares. Mesmo com 

pouca diferença, na região Norte, as escolas públicas obtiveram mais destaque comparadas às 

escolas particulares (314 pódios para as escolas públicas e 310 para escolas particulares). 

 

GRÁFICO 70 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS POR ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

DOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE DURANTE OS JEBS, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, EM 

AMBAS AS CATEGORIAS E GERAL 
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Na região Nordeste, a maior proporção de pódios está concentrada nas escolas 

particulares. As escolas públicas obtiveram melhores resultados apenas na categoria de 12 a 14 

anos, nos estados do Ceará e do Piauí. No quadro geral, as escolas particulares alcançaram mais 

pódios em todos os estados, menos no Piauí, obtendo vantagem sobre as escolas públicas (1.189 

pódios alcançados por alunos de escolas particulares e 656 por alunos de escola pública). 

Salienta-se que, não foi identificado o quantitativo de escolas públicas e privadas 

inscritas nos JEBs no período investigado. A quantidade real de escolas públicas e privadas que 

participam nesses eventos seria fundamental para dar mais detalhes sobre a estrutura desses 

eventos. No gráfico abaixo, seguem os resultados nas modalidades individuais por tipo de 

escola. 

 

GRÁFICO 71 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS EM MODALIDADES INDIVIDUAIS POR 

TIPO DE ESCOLA, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, POR CATEGORIA E GERAL 
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Observando os resultados por modalidade, alunos de escolas públicas alcançaram a 

maioria dos pódios nas modalidades: atletismo, badminton, ciclismo, luta olímpica e 

taekwondo. Já os alunos de escolas particulares obtiveram mais pódios nas modalidades 

ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez, com grande destaque para a natação. 

Segue abaixo os pódios nas modalidades coletivas. 

 

 

 

GRÁFICO 72 - QUANTIDADE DE PÓDIOS ALCANÇADOS EM MODALIDADES COLETIVAS POR 

TIPO DE ESCOLA, NO PERÍODO DE 2005 A 2017, POR CATEGORIA E GERAL 
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Em todas as modalidades coletivas as escolas privadas obtiveram melhor desempenho, 

alcançando mais de cinquenta por cento dos pódios em todas as modalidades. O melhor 

desempenho de escolas públicas foi em Handebol (36% dos pódios) e o maior desempenho de 

escolas particulares foi em basquetebol, na qual obtiveram 81% dos pódios do período.  

Dando continuidade à apresentação dos dados, segue na tabela abaixo o quantitativo de 

participantes nos JEBs no período de 2015 a 2017. 

 

 

TABELA 6 – QUANTIDADE DE PARTICIPANTES NOS JEBS NO PERÍODO DE 2015 A 2017 

 

Participantes 

2015 2016 2017  

Total 12 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

12 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

12 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

Atletas 3728 3612 3782 3537 3965 3832 22456 

Técnicos 489 479 494 474 514 519 2969 

Oficiais 81 101 78 73 81 81 495 

Fisioterapeutas 21 24 28 23 23 31 150 

Jornalistas 24 23 23 21 22 21 134 

Médicos 12 11 13 11 11 3 61 
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Chefes de 

Delegação 
26 27 27 25 28 27 160 

Total 4381 4277 4445 4164 4644 4514 26425 

Fonte: elaborado pelos autores com base no relatório enviado pelo COB. 

 

De acordo com a tabela acima, os JEBs reuniram mais de 8.000 participantes por ano, 

no período de 2015 a 2017. No total foram 26.425 participantes, dentre eles, atletas, técnicos, 

oficiais, fisioterapeutas, jornalistas, médicos e chefes de delegação, que compuseram cada uma 

das delegações estaduais que participaram no período. Ainda sobre a especificidade, os gráficos 

abaixo apresentam o perfil dos dirigentes e equipe de apoio das delegações participantes dos 

JEBs no período de 2015 a 2017, quanto ao sexo. 

 

GRÁFICO 73 - PROPORÇÃO DE HOMENS E MULHERES ENTRE OS DIRIGENTES E EQUIPE DE 

APOIO PARTICIPANTES DOS JEBS NO PERIODO DE 2015 A 2017 EM AMBAS AS CATEGORIAS 

 

 

Como observado no gráfico acima, os homens ainda são a grande maioria na 

composição das delegações estaduais. Apenas 23% da delegação é composta por mulheres. 

Esses dados não incluem os alunos, apenas a equipe de apoio ou dirigentes. O gráfico abaixo 

apresenta mais detalhes sobre esse perfil. 
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GRÁFICO 74 - QUANTIDADE DE HOMENS E MULHERES POR TIPO DE OCUPAÇÃO NA 

DIRIGÊNCIA E NA EQUIPE DE APOIO PARTICIPANTES DOS JEBS NO PERIODO DE 2015 A 2017, EM 

AMBAS AS CATEGORIAS 

 

 

 Em todas as ocupações nas delegações e equipes de apoio os homens ocupam a maioria 

dos postos, sendo a menor diferença entre os sexos as ocupações de oficial (40% foram 

mulheres), fisioterapeuta (36% mulheres) e médico (32% mulheres). No papel de técnicas, 

apenas 18% eram mulheres, como jornalistas, 21%, e como chefes de delegação, 21%.  

 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

  Para a investigação sobre a produção do conhecimento, foram consultadas oito bases de 

dados: biblioteca do COB (física e digital), Banco de teses e dissertações da Capes, Scielo, 

Bireme (bases de dados Lilacs e Medline), Plataforma Sucupira, Portal de peródicos da Capes, 

Scopus e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Os dados coletados nessas bases seguem 

apresentados no quadro e tabelas a seguir. 
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QUADRO 8 – RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS JEBS PRESENTES NA BILBIOTECA 

DO COB 

NATUREZA 

DA 

PUBLICAÇÃO 

ÂMBITO/ 

IDIOMA 

CITAÇÃO 

Livro 

 

Local/ 

Português 

1. ZIPF, Beatriz Maria Schwanke; CARDOSO, Edésio Reis. Jogos 

Estudantis da Primavera de Blumenau: 30 anos de história. Blumenau: 

Nova Letra Gráfica e Editora, 2003.  

Livro 
Nacional/ 

Português 

2. GAYA, Adroaldo; CARDOSO, Marcelo; TORRES Lisiane; 

SIQUEIRA, Osvaldo. Os Jovens Atletas Brasileiros: relatório do estudo 

de campo dos Jogos da Juventude 1996. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Centro INDESP de Excelência Esportiva. Junho, 1997. 

3. COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL. Esporte na Escola: uma década de 

valores olímpicos. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2016. 160 p. ISBN: 

978-85-7734-631-8. 

4. TUBINO, Manoel Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no 

esporte educação. Maringá: Eduem, 2010. 

5. BORGES, Elisa de Campos; BUONICORE, Augusto César. Memória 

do Esporte Educacional Brasileiro. São Paulo: CEMJ: Ministério do 

Esporte, 2007. 136 p. : il. ISBN 9788599173022. 

6. BRASIL. Esporte na escola: XVIII Jogos Escolares como Marco 

Reflexivo. Brasília: MEC, SEED, 1989. 223 p. 

7. CAMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Turismo e Desporto. 

Educação Física e Esporte Escolar: da formação à competição. Brasília: 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 197 p. 

8. FERREIRA, Fernando Franco. Atletismo Jogos e Campeonatos 

Escolares Brasileiros (1980/1990): dados estatísticos informativos. 

Brasília, 1992. 186 p. 

Dissertação 

 

Nacional/ 

Português 

9. OLIVEIRA, José Soares de. Organização de Grandes eventos: o 

desmembramento das olimpíadas escolares  em campeonatos brasileiros 

escolares. Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-graduação [Curso 

Avançado de Gestão Esportiva]. Comitê Olímpico Brasileiro. Instituto 

Olímpico Brasileiro. Rio de Janeiro, 2012. 

Nacional/ 

Francês 

10. HUBNER, Edgar. Plan pour le Développement des Jeux Scolaires 

(12-14 ans) dans les 27 Provinces au Brésil (2009/2012). 61 p. 

2008/2009. Mestrado (Master Executif en Management des Organisations 

Sportives). Université de Poitiers, Faculté des Sciences du Sport. Poitiers, 

França, 2008/2009. 

Periódico 

Nacional/ 

Português 

11. COMITÊ Olímpico Brasileiro. Revista Lugar do esporte é na escola. 

2008. 32 p. 

Nacional/ 

Inglês 

12. COMITÊ Olímpico Brasileiro. Brazilian Youth School Games. n. 1, 

setembro de 2013. 38 p. 

Folheto 
Nacional/ 

Inglês 

13. COMITÊ Olímpico Brasileiro. School is the place for sports. 2008. 

32 p. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após pesquisa no banco de dados da Biblioteca do COB, foram encontradas 13 

publicações, sendo elas periódicos, livros e dissertações. Apenas um livro tratou de competições 

escolares em âmbito local, o restante dos materiais tratou dos jogos escolares no contexto 

nacional. 

 Em relação aos dados das teses e dissertações, foram encontados 44 trabalhos, 

publicados entre 1989 e 2017, em 30 universidades brasileiras, das regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste e Nordeste, a saber: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do 
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Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Goiás, 

Universidade Bráz Cubas, Universidade Castelo Branco, Universidade de Sorocaba, 

Universidade Estadual de Campinas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade do 

Estado de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade de Brasília, 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal da Bahia, Universidade Católica de Santos, 

Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquisa Filho, 

Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade 

Regional de Blumenau, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal 

de Viçosa, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal da Paraíba, 

Universidade Salgado de Oliveira, Faculdade Vale do Cricaré, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina. 

 

TABELA 7 – QUANTIDADE DE TESES E DISSERTAÇÕES PUBLICADAS SOBRE A TEMÁTICA JOGOS 

ESCOLARES POR REGIÃO BRASILEIRA 

Região Dissertação Tese Total 

Sudeste 21 2 23 

Sul 7 6 13 

Centro-Oeste 5 0 5 

Nordeste 0 3 3 

TOTAL 33 11 44 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 A região que obteve maior número de publicações sobre o tema foi a Sudeste, com 23 

públicações no total (52%), depois a região Sul (30%), Centro-Oeste (11%) e Nordeste (7%). 

Sobre o enfoque temático dos trabalhos a tabela abaixo aponta que os “Aspectos sociais, 

culturais e históricos”, foram os mais pesquisados. 

 

TABELA 8 – ENFOQUE TEMÁTICO DAS TESES E DISSERTAÇÕES QUE TRATAM SOBRE A 

TEMÁTICA JOGOS ESCOLARES 

Enfoque temático Quantidade 

Aspectos sociais, culturais e históricos 21 

Aspectos Psicológicos 7 

Esporte na Educação 5 

Treinamento 5 

Administração, Financiamento e Políticas Públicas 4 

Saúde 1 

TOTAL 44 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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 Dos trabalhos elencados acima, apenas dois (uma tese e uma dissertação) realizaram 

estudos na área do paradesporto escolar. Destaca-se que não foram considerados apenas os 

trabalhos que tratavam de competições em âmbito nacional, mas também estudos que 

abordassem as competições esportivas escolares no contexto local, estadual ou regional. Sendo 

assim, 41% dos trabalhos estavam inseridos no contexto nacional, 32%, no conexto local, 20%, 

estadual e 7%, regional. 

Em relação aos artigos, foram encontrados 38. Esses trabalhos foram publicados entre 

1989 e 2017, em 21 periódicos da área. São eles: Motriz, Journal of Physical Education/Revista 

de Educação Física da UEM, Revista Movimento, Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Motricidade, Revista Brasileira de Futsal 

e Futebol, Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, Revista HISTEDBR On-line, 

Revista de Gestão e Negócios do Esporte, Cinergis, Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia 

do Exercício, Educación Física y Ciencia, Motrivivência, Pensar a Prática, Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte, Caderno de Educação Física e Esporte, Psicologia: Ciência e Profissão, 

História da Educação e Revista Intercontinental de Gestão Desportiva. 

 

TABELA 9 - QUANTIDADE DE ARTIGOS PUBLICADOS SOBRE A TEMÁTICA JOGOS ESCOLARES 

POR ENFOQUE TEMÁTICO. 

Enfoque temático Quantidade 

Esporte na Educação 10 

Aspectos Sociais, Culturais e Históricos 8 

Iniciação esportiva e categorias de base 7 

Aspectos Psicológicos 5 

Treinamento 4 

Administração, Financiamento e Políticas Públicas  1 

Regras e arbitragem 1 

Técnicos e treinadores 1 

TOTAL 37 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 O enfoque temático de maior destaque foi aquele que tratou do “Esporte na Educação”. 

Poucos trabalhos foram encontrados nas temáticas “Administração, Financiamento e Políticas 

Públicas”, “Regras e arbitragem” e “Técnicos e treinadores”. Desses trabalhos, nenhum tratou 

do paradesporto escolar. 38% dos trabalhos trataram de temas de abrangência local, 35%, 

regional, 16%, nacional, 5%, estadual, 3%, nacional/local e 3%, regional/local. 

 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 
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Acredita-se que a maior dificuldade encontrada se refere à disponibilidade de dados. 

Embora os boletins sejam publicados no site oficial do COB, eles ainda carecem de informações 

mais completas, especialmente sobre o nome do aluno e a escola de origem. Elencamos algumas 

dificuldades centrais observadas nesse período. 

a) Dados pessoais dos alunos participantes: os relatórios de resultados finais dos JEBs não 

apresentaram informações pessoais completas dos alunos (RG, CPF e data de nascimento). 

Essa é uma lacuna a ser resolvida para que se possa melhor avaliar a trajetória dos atletas 

no esporte brasileiro. Em alguns casos, como a modalidade natação e algumas modalidades 

coletivas, não havia o registro do nome do aluno, sendo indicado apenas o estado da 

federação e a colocação alcançada. Foram disponibilizadas as informações (nome 

completo, CPF e data de nascimento) dos alunos e de todas as delegações participantes das 

edições de 2015, 2016 e 2017. Antes desse período não há informações sobre os 

participantes. 

b) Município de origem dos alunos participantes: A identificação do município é um dado 

relevante no mapeamento do esporte escolar brasileiro. Parte desses dados está sendo 

coletada junto com a investigação das escolas. Houve um avanço na coleta dessa 

informação, mas poderia ser melhor investigado caso existissem fontes mais completas. 

Em poucos casos, foi possível identificar, via relatórios finais de resultados, o município 

de origem dos alunos. 

c) Informação sobre a escola: os relatórios de resultados finais trouxeram apenas o nome da 

escola, as quais, muitas vezes, são apresentadas de forma insatisfatória, por meio de siglas 

ou informações incompletas. Foi realizada uma pesquisa em bancos de dados da internet 

para identificar o tipo de escola. As dificuldades encontradas nessa investigação referem-

se à duplicidade de nomes de escolas existentes nos estados e pouca informação sobre o 

nome completo da escola presente nos relatórios, os quais não são suficientes para uma 

busca em outros bancos de dados. Em alguns casos, como a modalidade natação, e algumas 

modalidades coletivas, não há o registro da escola participante, sendo indicado apenas o 

estado da federação e a colocação alcançada. A relação de participantes do período de 2015 

a 2017 não contempla a informação sobre a escola de origem. 

d) Padronização: o nome das escolas e dos alunos são registados de forma distinta entre as 

etapas disputadas e entre as edições dos JEBs. A falta de padronização tem gerado 

duplicação dos dados, a qual deverá ser corrigida no momento de inserção individual dos 

alunos no banco de dados. 



 

 

 

143 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

e) Fonte de dados: quanto mais informações forem dispobilizadas sobre os JEBs melhor 

poderá ser realizada uma avaliação dessa ação. Dentre as informações necessárias 

destacam-se: dados completos sobre os inscritos/participantes no evento; dados sobre as 

instituições participantes (escolas públicas e particulares); descrição de como os recursos 

foram investidos; documentos de planejamento, acompanhamento e avaliação.  

 

INFERÊNCIAS FINAIS 

A partir dos dados apresentados, destacamos algumas considerações sobre o projeto 

Jogos Escolares Brasileiros. Em relação à legislação, tem-se hoje uma regulamentação que 

prevê e legitima a realização dos JEBs, inclusive com garantia de recursos financeiros. A 

legislação ainda gera confusões em relações às nomenclaturas: esporte educacional, desporto 

escolar, esporte escolar. Contudo, entende-se que parte dessas dúvidas foram dirimidas pelo 

decreto Decreto 7.984/2013. 

Tendo em vista todo o modelo apresentado, entende-se que a principal meta dos JEBs 

tem sido a identificação de novos talentos esportivos, e consequentemente o fortalecimento da 

representatividade por escolas, a valorização do profissional de Educação Física e o 

fortalecimento da prática do esporte na escola. O COB conta com uma equipe multiprofissional, 

bem como recursos tecnológicos e metodológicos essenciais para o desenvolvimento do projeto 

(MS Project; Business Model Generaton Canvas; O método SMART), o que tem norteado o 

processo de administração e concretização da ação.  

Sobre o financiamento, a previsão é que os JEBs a partir de 2018 sejam modificados, 

tendo em vista os recursos que foram reduzidos. Atualmente, os principais recursos provêm da 

lei Agnelo-Piva, mas o COB conta ainda com a ajuda de parceiros privados, além do COI. É 

possível que com a redução dos recursos os JEBs tenham que ser reformulados e readequados, 

pensando em uma estrutura menor que gere menos gastos. Destaca-se também que a partir de 

2019 os JEBs serão realizados pelo Comitê Brasileiro de Desporto Escolar. 

Sobre o planejamento, os JEBs respeitam uma sazonalidade, tendo no início do semestre 

as etapas regionais e estaduais e no segundo semestre a etapa nacional. O planejamento conta 

ainda com uma equipe diversa e um escritório de gerência de projetos. E em relação aos recursos 

humanos, além de uma equipe específica para os JEBs, o COB dispõe de seus funcionários de 

diversas áreas para atender e contribuir na realização da ação. Os voluntários também 

constituem parte desse RH, que é selecionado e treinado para participar de cada edição. 

No que tange à infraestrutura, há aquela relacionada ao gerenciamento do projeto e a 

outra para a realização dos JEBs em si, as quais são definidas por um caderno de encargos. 
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Atualmente, a realização dos JEBs depende em grande medida das parcerias municipais e 

estaduais para que possa ser concretizado, sendo ainda um fator de peso no processo de 

implementação do projeto. Destaca-se também a estrutura tecnológica para gerenciamento de 

inscrições e de acompanhamento da competição, que dão ao COB total controle das ações e 

finanças relacionadas aos JEBs. Esses recursos (tecnológicos e humanos), bem como o modelo 

de gerenciamento privado, poderia servir de modelo para a proposição e concretização de ações 

políticas de esporte no âmbito federal, estadual e municipal. 

 Sobre o acompanhamento, o mesmo é feito, especialmente pelos gestores e parceiros, 

assim como a avaliação, a qual poderia ser melhor estruturada pensando em coletar dados junto 

aos beneficiados. A divulgação, por sua vez, é feita de forma intensa através de diferentes meios 

de comunicação, como internet, jornal, televisão. As estratégias adotadas pelo COB parecem 

ser eficazes, especialmente por atingir todos os públicos, em especial o público jovem por meio 

de redes sociais. 

  Em relação à especificidade, os dados coletados nesse período apontam para diferenças 

significativas entre os estados brasileiros, com destaque para os estados de SP, PR, RJ e SC, 

indicando a predominância da região Sul e Sudeste sobre as outras regiões do país em termos 

de resultados e desempenho esportivo. Dentre as possíveis causas desses resultados destacam-

se: as condições econômicas; a densidade populacional; a quantidade de alunos praticantes de 

esportes; as políticas de desenvolvimento do esporte em nível estadual e municipal; as 

especificidades étnico-culturais, geográficas e sociais; a cultura esportiva da região; os recursos 

humanos e físicos disponíveis; a presença de centros e clubes sócio-esportivos na região; o 

índice de desenvolvimento econômico e social dos estados; o surgimento e o desenvolvimento 

das modalidades esportivas no Brasil. 

Com relação aos pódios alcançados por modalidade, as regiões Sudeste e Sul 

apresentam bons resultados em todas elas. A região Nordeste também atinge pódios em todas 

as modalidades, contudo em menor quantidade, apresentando melhores resultados em 

modalidades coletivas e, principalmente, no badminton. A participação das regiões Norte e 

Centro-Oeste ainda é menos expressiva quando comparada às outras regiões.  

As escolas privadas se sobressaem em comparação às escolas públicas, sendo que em 

alguns estados (AC, AM, MG, MT, PI, RO, RR, SC e TO), alunos de escolas públicas atingiram 

melhores resultados quando observado o quadro geral de pódios. A maior diferença encontra-

se na relação entre os pódios alcançados por tipo de escola e modalidade esportiva. Ao observar 

os gráficos, nota-se que as escolas públicas se destacaram nas modalidades atletismo, 

badminton, ciclismo, luta olímpica e taekwondo e as escolas particulares em ginástica rítmica, 
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judô, natação, tênis de mesa, xadrez, bem como em todas as modalidades coletivas 

(basquetebol, futsal, handebol, voleibol e voleibol de praia). 

Ainda sobre a especifidade, observou-se que as mulheres foram a minoria nos postos de 

dirigência e de equipe de apoio das delegações, estando elas presentes em maior proporção nas 

funções de oficias, fisioterapeutas e médicas. Esses dados são relevantes e podem ajudar a 

fomentar a participação das mulheres nesses espaços, ampliando as oportunidades para que 

possa haver maior equilíbrio entre homens e mulheres na gerência de equipes esportivas. 

Sobre a produção do conhecimento, ainda é incipiente a quantidade de trabalhos que 

tratam da temática, seja ela em âmbito local ou nacional. Apenas 94 trabalhos foram 

encontrados, desses apenas 30 tratam dos jogos escolares em âmbito nacional, sendo assim 

necessárias novas investigações sobre o tema o qual parece ser muito profícuo em análises 

acadêmicas. 

Considerando, os dados apresentados até o momento, é preciso questionar se o modelo 

adotado para a realização dos JEBs dialoga em sua totalidade com as diferenças locais, 

estaduais e regionais. Por outro lado, entendemos que os JEBs são um evento esportivo de alto 

rendimento, e por isso sua forma de organização e realização por vezes tem apresentado certos 

aspectos seletivos. Tendo em vista essa realidade, seria interessante a identificação de possíveis 

fragilidades e potencialidades de cada região, visando a melhoria do desenvolvimento e acesso 

ao esporte, e ao mesmo tempo estabelecer um processo de reflexão sobre a efetividade das 

nossas políticas públicas para o esporte. 

Para além dos resultados aqui apresentados, consideramos ainda que o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos estados e outros dados disponíveis no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) podem ser selecionados para complementar as informações 

e qualificar futuras análises, possibilitando também a proposição de iniciativas tais como a 

criação de Centros de Desenvolvimento do Esporte e a formulação mais consistente e coerente 

de programas e políticas públicas para o esporte escolar brasileiro. 
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7 HISTÓRIA DOS ESPORTES OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS E MEMÓRIA DO 

ESPORTE 

 

Coordenador do sub-projeto 

Dr. André Mendes Capraro – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

  

Equipe 

Deborah Amâncio Soares da Silva – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Eduardo de Oliveira – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Gustavo Zaniol – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

O objetivo inicial do subgrupo era a produção de um material textual a ser publicado 

antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a fim de difundir 

amplamente conteúdo acerca da história dessas práticas esportivas, visando atingir um público 

mais amplo – isto é, além do acadêmico. Para tal construção foram realizados levantamentos 

historiográficos sobre a sociogênese dos esportes, tanto no âmbito mundial quanto nacional. A 

busca foi pautada em documentos, material iconográfico e fílmico e em alguns escassos livros 

que abordam o assunto, assim como em fontes secundárias disponibilizadas nos domínios 

virtuais das próprias instituições organizadoras/regulamentadoras das práticas em questão e de 

sites reconhecidos – com maior confiabilidade – no âmbito da modalidade pesquisada.  

O material produzido na primeira fase, focado nos esportes olímpicos (entre 2014 e 

2015), foi composto por uma parte qualitativa, baseada na revisão historiográfica da 

modalidade, e uma parte quantitativa, pautada na exibição de quadros de medalhas e gráficos 

(a maioria, separada por gênero), visando, sinteticamente, mostrar quais as principais potências 

olímpicas em períodos distintos, assim como o desempenho dos atletas ou equipes brasileiras 

ao longo da história dos Jogos Olímpicos. Na segunda fase, a dos esportes paralímpicos (entre 

2015 e 2016), optou-se pela retirada do material quantitativo e pelo aumento da parte 

qualitativa, por meio da adição de um tópico explicativo sobre as regras básicas das práticas 

adaptadas, denominado Entenda. A ideia dessa inserção surgiu porque se percebeu que a 

maioria das modalidades paralímpicas não era conhecida, ou ao menos compreendida, pelo 

público geral.  

Ao final dessas duas etapas, foi produzido um total de 56 arquivos que se encontram, 

atualmente, divulgados no site institucional do Projeto “Inteligência Esportiva”, no seguinte 

endereço: http://www.inteligenciaesportiva.ufpr.br/site/index.php/producao/, também 
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disponibilizados no Centro Esportivo Virtual – http://cev.org.br/tags/projeto-inteligencia-

esportiva-historia-dos-esportes. Os esportes olímpicos presentes na referida página são: 

atletismo, badminton, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, 

ginástica de trampolim, ginástica rítmica, golfe, handebol, hipismo, hóquei sobre a grama, judô, 

levantamento de peso, lutas, maratona aquática, nado sincronizado, natação, pentatlo moderno, 

pólo aquático, remo, rúgbi, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, 

tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei de praia e voleibol. Os esportes paralímpicos são: atletismo 

paralímpico, basquete em cadeira de rodas, bocha paralímpica, canoagem paralímpica, ciclismo 

paralímpico, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo 

paralímpico, hipismo paralímpico, judô paralímpico, natação paralímpica, rúgbi em cadeira de 

rodas, tênis de mesa paralímpico, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco paralímpico, tiro 

esportivo paralímpico, triatlo paralímpico, vela paralímpica e voleibol sentado. 

Objetivando alcançar mais pessoas, por meio de diferentes tipos de mídia, adaptou-se 

os textos das modalidades olímpicas e paralímpicas – inclusive adicionando algumas 

informações coletadas após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 – no formato de livro, 

o qual poderá ser submetido à Editora da UFPR.  

Na terceira etapa, o subgrupo iniciou o processo de registro fílmico da memória 

esportiva nacional – por meio da metodologia da história oral –, com a finalidade de 

complementar o material já publicado no site do Projeto Inteligência Esportiva e no Centro 

Esportivo Virtual. O objetivo dessa etapa era registrar as reminiscências de atletas, técnicos e 

dirigentes esportivos e, assim, ampliar o acervo nacional relacionado ao esporte. Acentua-se 

que a metodologia em questão foi adotada por levar em conta a subjetividade da memória, 

entendendo as lembranças, silêncios e esquecimentos – conscientes e inconscientes dos 

indivíduos – como parte de uma construção coletiva (permeada por outros discursos), 

possibilitando assim uma visão ampliada e crítica do esporte e de suas especificidades.  

Porém, a partir de julho de 2017, optou-se por retornar à produção do histórico das 

modalidades (olímpicas e paralímpicas). Isto porque, para os Jogos Olimpícos e Paralímpicos 

de 2020, em Tóquio, sete esportes foram adicionados às programações dos eventos: karatê, 

beisebol/softbol, skate, surfe, escalada, parabadminton e parataekwondo. A construção dos 

textos se manteve como nas fases 1 e 2, mas com algumas alterações.  

Explica-se: nas modalidades olímpicas descartou-se a parte quantitativa que estava 

presente na primeira fase, já que a análise se pautava nos resultados pregressos. Em substituição 

acrescentou-se o tópico Entenda (já existente nas modalidades paralímpicas), a fim de facilitar 

a compreensão do público leigo acerca das novas práticas. Outra mudança: tanto nos esportes 
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olímpicos quanto nos paralímpicos, adicionou-se um tópico denominado O “esporte X”11 nas 

olimpiadas/paralimpiadas, cujo objetivo é detalhar o processo lento, burocrático e gradual de 

inclusão da modalidade no programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.  

Abaixo, consta um quadro com o material já produzido:  

 

QUADRO 9 - MODALIDADES OLÍMPICAS – INCLUÍNDO AS NOVAS QUE ESTARÃO EM TÓQUIO 

(2020) 

MODALIDADE 1° escrita Aprimoramentos Revisão Conteúdo Completo 

ATLETISMO x x x x 

BEISEBOL/SOFTBOL x x x x 

BADMINTON x x x x 

BASQUETEBOL x x x x 

BOXE x x x x 

CANOAGEM x x x x 

CICLISMO x x x x 

ESCALADA x x x x 

ESGRIMA x x x x 

FUTEBOL x x x x 

GINÁSTICA ARTÍSTICA x x x x 

GIN. DE TRAMPOLIM x x x x 

GINÁSTICA RÍTMICA x x x x 

GOLFE x x x x 

HALTEROFILISMO x x x x 

HANDEBOL x x x x 

HIPISMO x x x x 

HÓQUEI SOBRE GRAMA x x x x 

JUDO x x x x 

KARATÊ x x x x 

LUTAS x x x x 

NADO SINCRONIZADO x x x x 

NATAÇÃO x x x x 

MARATONA AQUÁTICA x x x x 

PENTATLO MODERNO x x x x 

POLO AQUÁTICO x x x x 

REMO x x x x 

RUGBI x x x x 

SALTOS ORNAMENTAIS x x x x 

SKATE x x x x 

SURFE x x x x 

TAEKWONDO x x x x 

TÊNIS x x x x 

                                                 

11 Nome da modalidade a qual o texto se refere.  
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TÊNIS DE MESA x x x x 

TIRO COM ARCO x x x x 

TIRO ESPORTIVO x x x x 

TRIATLO x x x x 

VELA x x x x 

VOLEIBOL x x x x 

VOLEI DE PRAIA x x x x 

 

QUADRO 10 - MODALIDADES PARALÍMPICAS – INCLUÍNDO AS NOVAS QUE ESTARÃO EM 

TÓQUIO (2020) 

MODALIDADE 1° escrita Aprimoramentos Revisão Conteúdo Completo 

ATLETISMO PARAL. x x x x 

BASQUETE EM C. R. x x x x 

BOCHA x x x x 

CANOAGEM PARAL. x x x x 

CICLISMO PARAL. x x x x 

ESGRIMA EM C. R. x x x x 

FUTEBOL DE 5 x x x x 

FUTEBOL DE 7 x x x x 

GOALBALL x x x x 

HALTEROFIL. PARALÍM. x x x x 

HIPISMO PARALÍMPICO x x x x 

JUDÔ PARALÍMPICO x x x x 

NATAÇÃO PARAL. x x x x 

PARABADMINTON x x x x 

PARATAEKWONDO x x x x 

REMO PARALÍMPICO x x x x 

RUGBY EM C. R x x x x 

TÊNIS DE M. PARALÍMP. x x x x 

TÊNIS EM C. R. x x x x 

TIRO ARCO. PARALÍMP. x x x x 

TIRO ESP. PARALÍMP. x x x x 

TRIATHLON PARAL. x x x x 

VELA PARALÍMPICA x x x X 

VÔLEI SENTADO x x x X 

 

 Após o término das modalidades inclusas nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020), 

retornou-se ao material produzido nas fases 1 e 2 e adicionando-se alguns novos dados nos 

seguintes tópicos: De olho neles, Nosso destaque e Potêcia olímpica/paralímpica. 
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8 MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA RELATIVA AO ESPORTE12 

 

Coordenadora do sub-projeto 

Dra. Doralice Lange de Souza – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Equipe 

Ms. André Marsiglia Quaranta - Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Andressa Caroline Portes da Cunha – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Yasmim Vicente Vieira – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Leonardo Rafael Orowicz dos Santos - Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta a metodologia de trabalho e resultados de um dos 

desdobramentos do projeto de pesquisa, que entre julho de 2013 e dezembro de 2015 se 

denominava “Mapeamento da Produção Científica Online em Português sobre o Esporte 

Olímpico e Paralímpico”. Naquela etapa do projeto, levantamos e realizamos algumas análises 

de todos os artigos em português que direta ou indiretamente discutiam modalidades olímpicas 

e paralímpicas, considerando todas as publicações Qualis A1, A2, B1 e B2 disponíveis online. 

No total, mapeamos e analisamos dados relativos à 2007 produções. A partir do início de 2016, 

mudamos o foco de nossa pesquisa, que passou a ser denominada de “Mapeamento da Produção 

Científica dos Programas de Pós-Graduação em Educação Física relativa ao Esporte”.  

A partir de então realizamos as seguintes ações: (1) Mapeamos a produção dos 

programas de pós-graduação em Educação Física relativa ao esporte de uma forma geral e à 

todas as modalidades esportivas que possuem federações internacionais. Ou seja, não nos 

limitamos ao esporte olímpico e paralímpico. (2) Consideramos artigos em todas as línguas em 

que foram publicados. (3) Incluímos teses e dissertações. Optamos por evidenciar a produção 

dos programas de pós-graduação em Educação Física, considerando que, de acordo com os 

dados previamente levantados na primeira etapa de nosso estudo (SOUZA; SILVA; SVIESK, 

2016), a maior parte da produção sobre o esporte está concentrada em programas de pós-

                                                 

12 Mudamos o nome original do projeto, que anteriormente se chamava “Mapeamento da Produção Científica 

Online em Português sobre o Esporte Olímpico e Paralímpico” para “Mapeamento da Produção Científica dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação Física relativa ao Esporte”. Este novo título melhor se adequa ao atual 

enfoque da pesquisa. 
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graduação, e mais especificamente, no campo da Educação Física. Delimitamos o período de 

2010 – 2016, pois os relatórios dos programas relativos à 2017 só foram disponibilizados para 

o público recentemente.  

Em resumo, o objetivo geral desta  etapa do projeto foi o de levantar e analisar a 

produção científica dos programas de pós-graduação em educação física - teses, dissertações e 

artigos em revistas com fator de impacto registradas no JCR e no sitema Qualis A1, A2, B1, 

B2, B3, B4, B513 - relacionada com o esporte e com modalidades esportivas regulamentadas 

por federações internacionais, considerando o esporte em suas diferentes manifestações 

(rendimento, lazer, formação, participação e educação).   

Após um levantamento inicial dos dados, verificamos que os programas produziram 169 

teses, 861 dissertações e 3252 artigos que se encaixaram no escopo de nosso estudo.  

Levantamos e produzimos algumas análises relativas a todos eles. A metodologia do estudo foi 

de cunho quanti-qualitativo e utilizou como fontes os Relatórios Anuais dos Programas de Pós-

Graduação em Educação Física para a coleta de dados relativos à produção de 2010, 2011 e 

2012 e a Plataforma Sucupira para a coleta de dados relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e 

2016. Os dados foram tabulados em planilhas Excel, que se tornaram uma base de dados que 

contêm as seguintes informações: modalidade, áreas de conhecimento, autor/autores, orientador 

(no caso de teses e dissertações), instituição/instituições envolvidas, órgão/orgãos de fomento, 

abordagem metodológica (no caso de teses e dissertações), fonte de publicação (nome dos 

periódicos no caso dos artigos), idioma da produção e link para a produção.   

Os dados contidos nesta base podem revelar, por exemplo, quais modalidades possuem 

mais produção; como vem se dando quantitativamente a produção das modalidades em geral e 

em específico no decorrer dos anos; quais temáticas têm sido privilegiadas e quais têm sido 

negligenciadas; quais os principais centros de produção  e autores ligados à cada uma das 

modalidades e temáticas;  qual o idioma das produções e quais os principais órgãos de fomento.  

Esta base permite diferentes tipos de análises que podem servir como subsídios para incentivos 

direcionados à pesquisas em áreas estratégicas e mais necessitadas do esporte. De um modo 

                                                 

13 Consideramos os artigos Qualis nestes extratos em qualquer área de conhecimento, uma vez que as revistas 

tendem a subir e a descer de extrato e a entrar e sair do Qualis da Área 21 intermitentemente. Já no caso das revistas 

“Lecturas, Educación Física y Deportes” e “The Fiep Bulletin”, embora as mesmas sejam classificadas no extrato 

B em algumas áreas de conhecimento, não as incluímos no presente levantamento porque elas têm sido 

sistematicamente avaliadas como estrato C na Educação Física pelo menos desde 2010 no caso da primeira revista 

e 2011 no caso da segunda. 
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geral, este trabalho como um todo, pode dar suporte ao desenvolvimento do esporte, em suas 

diferentes manifestações, no país.  

A seguir, detalharemos a formatação do projeto de pesquisa, apresentaremos alguns 

resultados encontrados, e apontaremos algumas possibilidades de futuras análises.  

 

OBJETIVO GERAL 

Levantar e descrever a produção científica dos programas de pós-graduação em 

educação física - teses, dissertações e artigos Qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 - de 2010 a 

201614, relacionada com o esporte de uma forma geral (sem um enfoque em nenhuma 

modalidade em específico)  e com modalidades esportivas regulamentadas por federações 

internacionais, considerando o esporte em suas diferentes manifestações (rendimento, 

participação, formação, lazer e educação)15. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Levantar as teses e dissertações desenvolvidas nos programas de pós-graduação em 

educação física relativas ao período de 2010 a 2016. 

2. Levantar os artigos científicos Qualis A1 a B5 publicados pelos programas em educação 

física relativas ao período de 2010 a 2016. 

3. Identificar e categorizar as principais temáticas das teses, dissertações e artigos;  

4. Identificar os autores e orientadores das teses e dissertações; 

5. Identificar os principais centros de produção relativos às diferentes modalidades; 

6. Identificar as principais abordagens metodológicas das pesquisas; 

7. Identificar os anos de publicação dos trabalhos; 

8. Identificar os periódicos que têm publicado sobre o esporte no país; 

9. Identificar os órgãos de fomento das pesquisas sendo publicadas; 

10. Comparar os dados levantados relativos às diferentes modalidades, temáticas, autores, 

orientadores (no caso de teses e dissertações), instituições envolvidas, anos de produção, 

órgãos de fomento e abordagens metodológicas. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

                                                 

14 Vide nota de anterior. 

15 Estas são as diferentes manifestações, de acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2015). 
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O estudo foi de cunho quanti-qualitativo. Segue abaixo a descrição dos procedimentos 

metodológicos.  

 

FONTES 

• Relatórios Anuais dos Programas em forma digital para a coleta de dados relativos à 

2010, 2011 e 2012. 

• Plataforma Sucupira para a coleta de dados relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e 

2016. 

• Artigos publicados.  

• Teses e dissertações.  

 

DESCRITORES 

 O processo de definição dos descritores foi indutivo e desenvolvido no decorrer do 

trabalho. Ou seja, não trabalhamos com uma lista de termos definido a priori, exceto pelo nome 

oficial das modalidades olímpicas e paralímpicas. Para definirmos os descritores lemos os 

títulos e, quando necessário, os resumos e/ou textos completos de cada produção. Cada vez que 

localizávamos um termo que possivelmente se relaciona à uma modalidade esportiva, 

realizamos um levantamento no Google para verificar se a modalidade possuia, ou não, 

federação internacional. Na medida em que encontramos diferentes modalidades que possuíam 

este tipo de federação, os seus nomes eram incluídos na lista de descritores.  Segue como 

exemplo alguns dos descritores utilizados:  

 

• Esporte e esportivo; 

• Olímpico e paralímpico / paraolímpico; 

• Nome das modalidades esportivas regulamentadas por federações internacionais; 

• Nomes de equipamentos, espaços e animais utilizados para a prática destas 

modalidades; 

• Designação utilizada para os praticantes das modalidades (ex. tenista, basquetebolista, 

futebolista, nadador); 

• Nomes antigos e/ou popularmente conhecidos das modalidades. 

 

Além dos descritores acima, também observamos termos que podem indicar a presença 

de algum tipo de discussão sobre o esporte e/ou modalidades esportivas: competição, 
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competitivo, paradesporto, paradesportivo, paraolímpico e paralímpico, olímpico, copa do 

mundo, jogos olímpicos, jogos paraolímpicos, prática esportiva, modalidade esportiva, 

performance, rendimento, atleta, desempenho aeróbio/aeróbico, desempenho 

anaeróbico/anaeróbio, desempenho esportivo; treinamento; currículo de educação física, 

cultura da educação física. Nestes casos, realizamos buscas diretamente no corpo dos artigos 

por termos tais como: “esporte”, “corrida” e modalidades conhecidas no meio da Educação 

Física como “bols” (ex. handebol, basquetebol, voleibol, etc.). Isto ajudou a verificar se o 

artigo discute, ou não, questões relativas ao esporte/modalidades esportivas e/ou 

desenvolvimento de profissionais para atuarem na área. Na dúvida, lemos a introdução, 

conclusão, metodologia, e quando necessário, o artigo inteiro. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

• Teses, dissertações e artigos Qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4 ou B516  que contenham os 

descritores (ou termos correlatos conforme explicado acima) em seu título ou resumo e 

que tratem de tópicos pertinentes ao esporte e/ou modalidades esportivas com 

federações internacionais, considerando o esporte em suas diferentes manifestações. 

Artigos, tais como “a canoagem como meio de promoção do turismo” são incluídos, 

uma vez que tratam da canoagem como meio de lazer (esporte de participação). Neste 

sentido, incluímos artigos, como por exemplo, “a reabilitação de asmáticos através da 

natação”, uma vez que o mesmo tem por objetivo a promoção da saúde através de uma 

modalidade esportiva.    

• Trabalhos que, embora não contenham em seus títulos e resumos os descritores listados 

acima, discutem o esporte de uma forma geral, ou uma ou mais modalidades esportivas, 

no corpo do texto. Essa discussão pode ser indicada por expressões tais como: 

competição, competitivo, paradesporto, paradesportivo, paraolímpico e paralímpico, 

olímpico, copa do mundo, jogos olímpicos, jogos paraolímpicos/paralímpicos, prática 

esportiva, modalidade esportiva, performance, rendimento, atleta, desempenho 

aeróbio/aeróbico, desempenho anaeróbico/anaeróbio, desempenho esportivo; 

treinamento; currículo de educação física, cultura da educação física17. 

                                                 

16 Utilizamos a classificação Qualis que aparecem nos relatórios dos programas conforme o ano de avaliação.   

Esta classificação vem mudando ao longo dos anos.  

17 Nestes casos, buscamos no corpo do texto termos tais como: “esporte”, corrida e, “bols” (ex. handebol, 

basquetebol, basquetebol, etc.) para a verificar se o artigo discute ou não questões relativas ao esporte/modalidades 

esportivas e/ou desenvolvimento de profissionais para atuarem na área.   
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• Teses, dissertações e artigos que tratem de modalidades que, embora não tenham 

federações internacionais, são adaptações de modalidades (ex. corrida de 1.600m; 

corrida de rua); 

• Teses, dissertações e artigos que discutem modalidades esportivas que embora não 

possuam federações internacionais, foram adaptadas de modalidades que possuem para 

inclusão de pessoas com deficiência (ex. handebol adaptado, basquete para crianças em 

cadeira de rodas); 

• Teses, dissertações e artigos completos em português que contenham os descritores em 

seu resumo e/ou assunto e que, embora não discutam modalidades em específico, tratam 

de temas que se aplicam às mesmas e/ou aos seus praticantes (ex. testes de lactato em 

atletas de modalidades predominantemente aeróbicas). Já artigos como, por exemplo, 

“a utilização do salto vertical para avaliação funcional de idosos praticantes de 

modalidades esportivas” são excluídos. Neste caso, embora o descritor “salto” apareça 

no resumo, o artigo não está tratando do “saltador” como uma modalidade esportiva, 

mas como um instrumento para avaliar uma população específica; 

• Teses, dissertações e artigos que mencionam testes e/ou experimentos com atletas de 

modalidades esportivas que possuem federações internacionais ou adaptações das 

mesmas; 

• Teses, dissertações e artigos que fazem testes utilizando caminhadas, corrida, bicicleta 

ergométrica, natação, etc., e que fazem relação com praticantes e/ou atletas de 

modalidades esportivas e/ou com prática de modalidades esportivas em uma ou mais de 

suas diferentes manifestações (rendimento, lazer, educação, saúde, etc.); 

• Teses, dissertações e artigos que discutem espaços, equipamentos e animais utilizados 

em modalidades esportivas que possuem federações internacionais e/ou adaptações das 

mesmas (ex. bicicletas, pistas de corrida, raquetes, cavalos utilizados no hipismo); 

• Teses, dissertações e artigos que envolvem animais e que incluem os descritores listados 

em seu resumo e/ou assunto e que explicitem implicações diretas para uma ou mais 

modalidades esportivas e/ou efeitos da modalidade em humanos (ex. aspectos 

relacionados à saúde, performance, descanso, etc.). Incluimos, por exemplo, artigos que 

testam a utilização de um tipo de substância em ratos para verificar se ela aumenta a 

capacidade aeróbia do mesmo na corrida ou natação, contanto que o autor faça alguma 

relação com o desenvolvimento esportivo humano. Não incluimos estudos que citam a 

modalidade apenas como uma fonte de estímulo para testar determinadas substâncias, 
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como por exemplo, “utilização da fluoxetina: efeitos comportamentais e imunológicos 

da fluoxetina em ratos submetidos ao nado forçado”. Neste caso o foco do artigo não é 

na natação, mas na verificação do efeito da substância em um animal em situação de 

estresse; 

• Teses, dissertações e artigos que discutem atividade física e que falem sobre usas 

implicações para o esporte/modalidades esportivas; 

• Posicionamentos oficiais de organizações científicas e entrevistas que aparecem como 

artigos. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Artigos que tratam do ciclismo enquanto meio de transporte sem relacioná-lo com o 

lazer, saúde, treinamento, etc.; 

• Artigos que utilizam bicicleta ergométrica sem fazer relação com modalidades 

esportivas ou seus praticantes; 

• Artigos que tratam de testes que envolvem modalidades/equipamentos esportivos (ex. 

corrida, arremesso de peso, natação, ciclismo) sem menção à aplicação prática dos 

conhecimentos no campo do esporte e/ou a seus praticantes; 

• Artigos que falam de treinamento de força não aplicados diretamente ao esporte; 

• Artigos que falam do supino e testes que se utilizam do supino e que não fazem relação 

com a prática esportiva ou com o esporte em alguma de suas manifestações (ex. 

rendimento, saúde, lazer, educação, etc.); 

• Estudos que tratam da raça de cavalos “Brasileiro de Hipismo” quando os mesmos não 

relacionam os cavalos com o esporte hipismo; 

• Resenhas, uma vez que as mesmas não se constituem em produção original de pesquisa; 

• Artigos que discutem a dança. Embora a dança possua federação internacional, a 

mesma não está sendo considerada para fins deste estudo devido à amplitude desta 

área e o escopo deste trabalho; 

• Artigos que discutem o tracking pois não aparece nas federações de montanhismo e 

escalada. 

Os procedimentos metodológicos para a coleta e arquivamento dos dados se inspiraram 

em Tulder et al. (2003). Para a definição e refinamento dos critérios de inclusão e exclusão dos 

artigos, teses e dissertações, realizamos testes piloto em que dois ou mais pesquisadores 

utilizam dos mesmos critérios e classificaram os artigos de forma independente como 
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“elegíveis”, “inelegíveis” e “questionáveis”. Os resultados dos diferentes pesquisadores foram 

comparados e nos casos “questionáveis” - ou quando existe incompatibilidade entre os 

resultados dos pesquisadores - os critérios de inclusão e exclusão foram discutidos 

contrastando-os com os objetivos do estudo até que se alcance consenso no grupo quanto aos 

critérios. Este mesmo procedimento foi adotado para a tabulação dos outros dados que fazem 

parte do trabalho (ex. temática dos artigos, instituições envolvidas na publicação, órgão de 

fomento da pesquisa, etc.).  

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DAS TESES E 

DISSERTAÇÕES 

Na medida em que compilamos os artigos e realizamos a leitura dos seus resumos, 

buscamos identificar os principais temas abordados. Com base nestes temas, criamos 

“categorias” com a finalidade de caracterizar o foco dos artigos. Estas categorias foram testadas 

e refinadas durante as reuniões de grupo até que fossem enunciadas de tal forma que, de fato, 

abordassem os principais temas discutidos. A principal vantagem deste tipo de abordagem é a 

de que não forçamos os dados em categorias já existentes (ex. áreas de conhecimento) que 

talvez não reflitam o foco real dos artigos. Isto está nos permitindo um olhar mais realístico do 

que de fato tem sido discutido sobre as modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas no 

país. 

Ao mesmo tempo em que as categorias foram sendo criadas e refinadas, realizamos 

testes piloto individualmente e em grupo para verificar se existia consistência na forma de 

categorização e distribuição dos artigos nas categorias. Nos casos onde existiam dúvidas, 

realizamos a leitura dos resumos e/ou artigos completos em grupo. Quando ainda assim a 

tomada de decisão estava difícil, realizamos releituras do texto até que atingíssemos consenso 

quanto à categoria a qual a tese ou dissertação pertencia. Quando necessário, modificávamos as 

categorias existentes e/ou criávamos uma nova. Em casos onde o trabalho tratava diretamente 

de várias temáticas, categorizamos o mesmo de acordo as mesmas, até no máximo três. Para 

fins desta análise utilizamos as mesmas categorias utilizadas em nosso trabalho de levantamento 

da produção científica online em português sobre o esporte olímpico e paralímpico concluído 

em 2015:   

 

• Treinamento: Espaços e equipamentos relacionados com a performance; 

aperfeiçoamento motor e aspectos fisiológicos, anatômicos, antropométricos, técnicos, 
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táticos e biomecânicos relacionados com o rendimento. Práticas relacionadas com o 

treinamento. 

• Iniciação esportiva e categorias de base: Escolinha esportiva, metodologia de ensino, 

seleção de talentos, aprendizagem motora, formação inicial no esporte; esporte infanto-

juvenil, pré-púbere e púbere; formação inicial no esporte, aprendizagem motora; 

treinamento de jovens atletas. Quando se trata de crianças e adolescentes, deve-se 

tabular o artigo nesta temática e não em “treinamento”, exceto nos casos da ginástica e 

balé. 

• Saúde: O esporte como meio de promoção, manutenção e reabilitação; lesões e 

patologias decorrentes do esporte; prevenção e acompanhamento de lesões e patologias; 

esporte relacionado à qualidade de vida. 

• Esporte na Educação: Aspectos pedagógicos e educacionais do esporte na escola e em 

processos de escolarização nos níveis fundamental, médio e superior; impactos do 

esporte em processos de escolarização; currículo e formação de profissionais para o 

trabalho com o esporte em uma perspectiva educacional. 

• Administração, Financiamento e Políticas Públicas: Legislação, gestão, administração 

e financiamento do esporte. 

• Lazer: Esporte relacionado com a recreação, lazer e turismo. 

• Regras e Arbitragem: Regulamento esportivo; perfil, formação, treinamento e atuação 

de árbitros. 

• Técnicos e treinadores: formação, atuação e perfil de técnicos, treinadores e outros 

profissionais que atuam na comissão técnica. 

• Aspectos sociais, culturais e históricos: aspectos sociológicos, antropológicos e 

históricos relacionados com o esporte (discussões sobre temáticas tais como gênero, 

mídia, marketing, violência, valores, etc.). 

• Aspectos psicológicos: Motivação, emoções, autoimagem, transtornos 

psicológicos/alimentares, personalidade, concentração, comportamento e humor. 

• Aspectos nutricionais: Perfil dietético e suplementação alimentar. 

Observação: Embora algumas das categorias acima pudessem ter sido computadas juntas em 

categorias maiores, as mantivemos separadas para facilitar a localização dos artigos por parte 

de profissionais da área do esporte. Por exemplo, as categorias “aspectos psicológicos” ou 

“nutrição” poderiam ter sido inseridas na categoria “saúde”. No entanto, para facilitar a 

localização de artigos por parte de profissionais interessados em trabalhar especificamente com 
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aspectos psicológicos ou da nutrição no esporte, mantivemos os artigos separados em categorias 

especificamente designadas para isto. Outro exemplo, a categoria “Administração, 

Financiamento e políticas públicas” poderia ter sido computada junto com “Aspectos sociais, 

culturais e históricos”. No entanto, para facilitar a localização dos artigos por parte daqueles 

que trabalham com a gestão e administração do esporte, geramos uma categoria 

especificamente para isto. No caso de artigos mais genéricos que não se encaixavam em áreas 

particulares de atuação, estes foram encaixados em categorias mais genéricas tais como “saúde” 

ou “aspectos culturais, sociais ou históricos”. 

 

CATEGORIAS UTILIZADAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS POR ÁREA DE 

CONHECIMENTO NO CASO DOS ARTIGOS 

Inspirados em Manoel e Carvalho (2011), classificamos os artigos nas seguintes áreas: 

“Biodinâmica”, “pedagógica”, “sociocultural” e “outra”. 

 

• Área biodinâmica: de acordo com os autores supracitados, a área biodinâmica se inspira 

nas ciências naturais e “compreende as atividades de pesquisa dentro de subdisciplinas 

como bioquímica do exercício, biomecânica, fisiologia do exercício, controle motor, 

aprendizagem e desenvolvimento motor, além de alguns campos aplicados, como 

nutrição esportiva e treinamento físico e desportivo” (p.392). Tomando como base esta 

definição, e considerando as temáticas tratadas pelos artigos que se encaixaram em 

nossos critérios de inclusão, classificamos nesta área textos que discutem questões 

relacionadas com o treinamento e rendimento esportivo, promoção da saúde, 

reabilitação e qualidade de vida (quando está se discutindo a mesma em uma perspectiva 

fisiológica/biológica). Englobamos nesta área textos pertinentes à aspectos biológicos, 

fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, psicológicos, antropométricos, nutricionais, 

técnicos, táticos e práticas ligadas ao treinamento e rendimento esportivo. Também 

classificamos nesta área artigos que discutem questões relativas à iniciação esportiva e 

categorias de base, metodologias de ensino voltadas ao treinamento/rendimento, seleção 

de talentos, e aprendizagem e aperfeiçoamento motor voltado à formação de atletas e 

treinamento de jovens atletas. Consideramos também artigos que discutem o esporte 

como meio de promoção da saúde, manutenção da saúde e reabilitação; lesões e 

patologias decorrentes do esporte; prevenção e acompanhamento de lesões e patologias 

e esporte relacionado à qualidade de vida em uma perspectiva biológica/fisiológica. 

Dentre os aspectos psicológicos, incluímos artigos que discutem temáticas tais como 
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motivação, emoções, autoimagem, transtornos psicológicos/alimentares, personalidade, 

concentração, comportamento e humor relacionados com o treinamento e rendimento 

esportivo. Incluímos também artigos que discutem espaços, equipamentos e tecnologias 

voltadas ao treinamento e desempenho esportivo. 

• Área pedagógica: de acordo com Manoel e Carvalho (2011), a área pedagógica é 

orientada pelas ciências sociais e humanas e “investiga questões relativas à formação de 

professores, ao desenvolvimento curricular, aos métodos de ensino e à pedagogia do 

esporte, além de tratar de aspectos metodológicos, sociais, políticos e filosóficos da 

educação” (p.392). Considerando esta definição e as temáticas que emergiram dos 

textos, englobamos nesta área artigos que tratam de aspectos pedagógicos e 

educacionais relacionados com o esporte na escola e outros ambientes preocupados com 

a educação. Consideramos todos os níveis de escolaridade (infantil, fundamental, médio 

e universitário). Englobamos também cursos de formação de professores (excluimos 

técnicos). Além disto, incluímos questões tais como: impactos do esporte em processos 

de escolarização; currículo e formação de profissionais para o trabalho com o esporte 

em uma perspectiva educacional; aspectos psicológicos relacionados com processos de 

ensino e aprendizagem de atividades esportivas no âmbito educacional (motivação, 

emoções, autoimagem, transtornos psicológicos/alimentares, personalidade, 

concentração, comportamento e humor). Também entrou nesta área artigos que 

discutem o esporte e o lazer como um meio de educação. 

• Área sóciocultural: de acordo com Manoel e Carvalho (2011), esta área, tal como a 

pedagógica, se orienta pelas ciências sociais e humanas e “trata de temas como esporte, 

práticas corporais e atividade física nas perspectivas da sociologia, da antropologia, da 

história e da filosofia” (p. 392). Considerando as principais temáticas dos artigos e 

inspirados nesta definição, incluímos nesta área trabalhos que abordam aspectos sociais, 

culturais, históricos e políticos relacionados com o esporte (isto inclui discussões sobre 

temáticas tais como gênero, mídia, marketing, violência, valores, etc.); história do 

esporte; administração, gestão, legislação, financiamento e políticas públicas ligadas ao 

esporte. Incluímos também artigos que discutem o esporte como uma atividade de 

recreação, lazer e turismo discutidos a partir das perspectivas listadas acima. 

• Outra: Incluimos temas que não se encaixam nas áreas acima. Exemplos: arbitragem 

(regulamento esportivo; perfil, formação, treinamento e atuação de árbitros); técnicos e 

treinadores (formação, atuação e perfil de técnicos, treinadores e outros profissionais 
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que atuam na comissão técnica); aspectos psicológicos não ligados ao rendimento 

esportivo e nem ao âmbito pedagógico/educacional. 

 

RESULTADOS  

 Levantamos a produção de todos os Programas de Pós-Graduação em Educação Física 

que declararam a sua produção para a CAPES e que produziram artigos (Qualis A1 a B5), teses 

e dissertações relacionados com o esporte entre 2010 a 2016. Os 34 programas que que tiveram 

produções neste sentido produziram, ao todo, 3252 artigos, 169 teses e 861 dissertações. Na 

medida em que levantamos estes trabalhos, tabulamos informações sobre cada um deles em 

duas planilhas Excel, uma para artigos e outra para teses e dissertações, construindo duas bases 

de dados que nos permitem diferentes tipos de análises. Segue abaixo exemplos de como 

fizemos isto:  

 

FIGURA 21 - EXEMPLO DOS DADOS COMPILADOS PARA A BASE RELATIVA AOS ARTIGOS 

 

 

FIGURA 22 - EXEMPLO DOS DADOS COMPILADOS PARA A BASE RELATIVA ÀS TESES E 

DISSERTAÇÕES 

 

 

Apresentaremos, a seguir, alguns exemplos de possibilidades de análises que podem ser 

feitas a partir de nossa base de dados.  Uma destas possibidades, por exemplo, é a contabilização 
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da produção total de cada programa em termos de artigos, teses e dissertações, conforme se 

pode observar na tabela abaixo:  

 

TABELA 10 - PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS EM PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA QUE SUBMETERAM RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO À CAPES 

PROGRAMA SIGLA ARTIGOS TESES DISSERTA-

ÇÕES 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo 

PPGEFE/EEFE/USP 527 42 70 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Estadual de Campinas 

PPGFEF/UNICAMP 375 54 91 

Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física 

(UEM/UEL) 

PPGEF/UEM-UEL 306 16 80 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Movimento Humano 

da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

PPGCMH/UFRGS 258 30 86 

Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física 

(UFV/UFJF) 

PPGEFI/UFV-UFJF 232 
 

54 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Paraná 

PPGEDF/UFPR 195 15 82 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

PPGEF/UFSC 186 16 50 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Motricidade da 

Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho/Rio Claro 

(SP) 

PPGCM/UNESP-RC 168 9 10 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Esporte da 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 

PPGCE/UFMG 164 2 26 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Católica de Brasília 

PPGSSEF/UCB 141 15 23 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Movimento Humano 

da Universidade do Estado de Santa 

Catarina 

PPGCMH/UDESC 113 3 43 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal de Pelotas 

PPGEF/UFPEL 108 
 

67 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Movimento Humano 

da Universidade Metodista de 

Piracicaba 

PPGCMH/UNIMEP 93 2 2 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

São Judas Tadeu 

PPGEDF/USJT 80 5 36 
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Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Espírito Santo 

PPGEF/UFES 64 
 

51 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

PPGEF/UFRJ 61 
 

14 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Atividade Física da 

Universidade de São Paulo 

PPGCAF/EACH/USP 58 
  

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro 

PPGEF/UFTM 57 
 

15 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Maria 

PPGEDF/UFSM 52 
 

11 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Metodista de Piracicaba 

PPGEF/UNIMEP 51 
 

31 

Programa de Pós-Graduação 

Associado em Educação Física 

(UPE/UFPB) 

PAPGEF/UPE-UFPB 48 
 

11 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Fundação 

Universidade Federal de Sergipe 

PPGEF/FUFS 48 
 

14 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

de Brasília 

PPGEF/UNB 48 
 

33 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

PPGEF/UFRN 48 
 

8 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Gama Filho 

PPGEF/UGF 48 13 15 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Atividade Física da 

Universidade Salgado de Oliveira 

PPGCAF/UNIVERSO 46 
 

37 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Mato Grosso 

PPGEF/UFMT 30 
 

8 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física e Esporte da 

Universidade de São 

Paulo/Ribeirão Preto 

PPGEFE/EEFERP/USP 29 
  

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco 

PPGEF/UNIVASF 28 
  

Programa de Pós-Graduação em 

Exercício Físico na Promoção da 

Saúde da Universidade Norte do 

Paraná 

PPGSSEFPS/UNOPAR 21 
 

13 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Exercício e do Esporte 

da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro 

PPGCEE/UERJ 20 4 1 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências do Movimento Humano 

da Universidade Cruzeiro do Sul 

PPGCMH/UNICSUL 15 
 

10 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal de Pernambuco 

PPGEF/UFPE 10 
  



 

 

 

166 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação Física da Universidade 

Federal do Maranhão 

PPGEF/UFMA 8 
  

Total Geral 
 

3736 226 992 

Observação: (1) A soma da produção difere do total de artigos porque vários deles foram escritos por autores de 

diferentes programas. (2) Alguns programas não constam na lista por não terem produzido sobre o esporte durante 

o período de tempo analisado (de 2010 a 2015) 

 

As bases de dados também permitem a verificação dos níveis de produção dos 

programas para cada modalidade em específico. Podemos verificar, por exemplo, quais os 

programas que mais produziram artigos e/ou teses e/o dissertações sobre a natação, conforme 

pode ser observado no gráfico logo abaixo:   

 

GRÁFICO 75 - PROGRAMAS QUE MAIS PRODUZIRAM ARTIGOS SOBRE A   NATAÇÃO NO 

PERÍODO 2010 – 2016 

 

 

 Outra possibilidade de análise a partir das bases de dados é, por exemplo, o número de 

artigos, teses e dissertações que foram produzidas sobre o esporte de forma geral e sobre cada 

uma das modalidades em específica. A tabela abaixo ilustra esta possibilidade. Mas antes de 

apresenta-la, vale ressaltar que maioria dos artigos encontrados e que entraram no escopo desta 

pesquisa dissertam sobre o esporte em geral, sem um enfoque em específico em uma ou outra 

modalidade (26,93%).  Já as modalidades com mais produção são o futebol, atletismo e natação.  
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TABELA 11 - NÚMERO TOTAL DE ARTIGOS POR MODALIDADE 

MODALIDADE ARTIGOS PERCENTUAL 

Inespecífica 922 26,93% 

Futebol 582 17,00% 

Atletismo 234 6,83% 

Natação 210 6,13% 

Futsal 155 4,53% 

Ciclismo 144 4,21% 

Vôlei 142 4,15% 

Ginástica 129 3,77% 

Judô 125 3,65% 

Basquete 122 3,56% 

Tênis 60 1,75% 

Handebol 56 1,64% 

Jiu-Jitsu 48 1,40% 

Taekwondo 40 1,17% 

Karate 35 1,02% 

Triatlo 27 0,79% 

MMA 27 0,79% 

Remo 22 0,64% 

Canoagem 20 0,58% 

Luta 17 0,50% 

Capoeira 16 0,47% 

Boxe 16 0,47% 

Tênis de Mesa 15 0,44% 

Rúgbi 15 0,44% 

Surfe 15 0,44% 

Vela 14 0,41% 

Rúgbi em Cadeira de Rodas 14 0,41% 

Polo Aquático 13 0,38% 

Basquete em Cadeira de Rodas 12 0,35% 

Skate 11 0,32% 

Kickboxing 10 0,29% 

Hipismo 9 0,26% 

Futebol de 5 9 0,26% 

Tai Chi Chuan 9 0,26% 

Escalada 8 0,23% 

Goalball 8 0,23% 

Kung Fu 8 0,23% 

Ioga 7 0,20% 

Tiro 6 0,18% 

Levantamento de Pesos 6 0,18% 

Xadrez 6 0,18% 

Fisiculturismo 5 0,15% 
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Badminton 5 0,15% 

Muay Thai 5 0,15% 

Vôlei de Praia 4 0,12% 

Parkour 4 0,12% 

Automobilismo 4 0,12% 

Parabadminton 4 0,12% 

Vôlei Sentado 4 0,12% 

Halterofilismo 3 0,09% 

Turfe 3 0,09% 

Beisebol 2 0,06% 

Pentatlo Moderno 2 0,06% 

Hóquei Sobre Grama 2 0,06% 

Tiro esportivo 2 0,06% 

Mountain Bike 2 0,06% 

Golfe 2 0,06% 

Esgrima em Cadeira de Rodas 2 0,06% 

Bocha 1 0,03% 

Basebol 1 0,03% 

Bolão 1 0,03% 

Esportes de Aventura 1 0,03% 

Corrida em Cadeira de Rodas 1 0,03% 

Motocross 1 0,03% 

Paraquedismo 1 0,03% 

Futebol para Amputados 1 0,03% 

Squash 1 0,03% 

Rafitng 1 0,03% 

Pádel 1 0,03% 

Esgrima 1 0,03% 

Kitesurf 1 0,03% 

Motociclismo 1 0,03% 

Futebol Americano 1 0,03% 

Mergulho Adaptado 1 0,03% 

Montanhismo 1 0,03% 

Alpinismo 1 0,03% 

Luta livre 1 0,03% 

Skateboarding 1 0,03% 

Caiaque 1 0,03% 

Mergulho 1 0,03% 

Patinação Artística 1 0,03% 

Pelota Basca 1 0,03% 

Lançamento de Dardo 1 0,03% 

Total Geral 3424  

Observação: O número de produções sobre as modalidades é maior do que o número total de artigos  porque em 

alguns casos um mesmo artigo tratou de diferentes modalidades. Nestes casos o mesmo foi contabilizado de forma 

independente para cada modalidade.  
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Uma outra possibilidade de análise a partir da base de dados é o percentual de produção 

que foi dedicada às modalidades olímpicas, paralímpicas, adaptadas não paralímpicas, e 

“outras” (esporte em geral e modalidades que não se encaixam nas categorias anteriores).   Isto 

pode ser observado separadamente no caso dos artigos, dissertações e teses, conforme ilustrado 

nos gráficos abaixo.  

 

GRÁFICO 76 - PERCENTUAL DE ARTIGOS DEDICADOS ÀS MODALIDADES OLÍMPICAS, 

PARALÍMPICAS, ADAPTADAS NÃO PARALÍMPICAS E OUTRAS 

 

 

GRÁFICO 77 - PERCENTUAL DE DISSERTAÇÕES DEDICADAS ÀS MODALIDADES OLÍMPICAS, 

PARALÍMPICAS, ADAPTADAS NÃO PARALÍMPICAS E OUTRAS 
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GRÁFICO 78 - PERCENTUAL DE TESES DEDICADOS ÀS MODALIDADES OLÍMPICAS, 

PARALÍMPICAS, ADAPTADAS NÃO PARALÍMPICAS E OUTRAS 

 

 

Outro tipo de análise factível é de percentuais da produção dedicada às modalidades de 

verão, inverno e outras que por não serem nem olímpicas e nem paralímpicas, não entram nas 

categorias anteriores. Percebe-se, por exemplo, que a produção sobre modalidades de inverno 

é ínfima.   

 

GRÁFICO 79 - PRODUÇÃO SOBRE ARTIGOS DE MODALIDADES DE VERÃO, INVERNO E 

MODALIDADES QUE NÃO SE APLICAM À ESTA CLASSIFICAÇÃO 

 

 

As bases de dados permitem tambem verificar a evolução temporal da produção relativa 

ao esporte em termos de artigos, dissertações e teses entre 2010 e 2016, conforme pode ser 

observado no gráfico abaixo:  
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GRÁFICO 80 - EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS PRODUÇÕES NO PERÍODO 2010-2016 

 

 

O mesmo tipo de análise númerica e temporal realizada acima somando a produção 

como um todo, pode ser feito para modalidades específico. Vide por exemplo o gráfico abaixo, 

que mostra a evolução do atletismo, ciclismo e handebol.   
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GRÁFICO 81 - EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PRODUCÃO DE ARTIGOS SOBRE O ATLETISMO, 

CICLISMO E HANDEBOL 

 

 

 As bases permitem também analisar como se deu a produção por áreas de conhecimento. 

Um exemplo disto pode ser verificado no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 82 - PRODUÇÃO DE ARTIGOS SOBRE O ESPORTE EM GERAL E SOBRE MODALIDADES 

EM ESPECÍFICO, CONSIDERANDO AS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

Observação: Em alguns casos os artigos se encaixaram em mais de uma área. 
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A mesma análise acima pode ser feita sobre cada uma das modalidades em específico, 

como no caso do gráfico a seguir, que exemplifica o caso do basquete.    

 

GRÁFICO 83 - PRODUÇÃO DE ARTIGOS SOBRE O BASQUETE CONSIDERANDO AS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As análises apresentadas acima são apenas exemplos de análises que podem ser 

realizadas a partir da base de dados que foram criadas. Vários outros tipos de análises tanto 

quantitativas quanto qualitativas podem ser realizadas. Por exemplo, poderíamos analisar como 

se deu a produção  em cada um dos programas separadamente; quem são os autores que mais 

produziram sobre o esporte de uma forma geral ou por modalidades em específico; quais as 

áreas  de conhecimento mais e menos privilegiadas em termos de produção de artigos, teses e 

dissertações ao longo dos anos, considerando toda a produção e modalidades em específico. 

Poderíamos também considerar como determinadas variáveis podem ter interferido com 

a produção considerando, por exemplo, o número de docentes e a idade de cada programa, o 

conceito dos programas perante a CAPES, a existência de doutorado ou não, número de 

laboratórios e linhas de pesquisa de cada programa, etc. Pretendemos desenvolver estas, entre 

outras análises, na sequência deste trabalho. 

Para finalizar, faz-se importante reconhecer algumas das dificuldades que encontramos 

para o desenvolvimento deste estudo: (1) Houve casos onde não foi possível localizar um ou 

77,6%

10,4%

8,8%

3,2%

Biodinâmica Sociocultural Pedagógica Outras



 

 

 

174 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

outro artigo lançado no relatório. Exemplo disto são trabalhos publicados na Revista Mineira 

de Educação Física e Coleção Pesquisa em Educação Física. Nestes casos, contamos apenas 

com as informações contidas nos relatórios, que por sua vez, podem conter erros. (2) Alguns 

professores fazem parte de diferentes programas e nem sempre declararam tudo o que 

produziram nos relatórios da área da Educação Física. Como esta pesquisa se dedicou apenas 

ao que foi declarado nos programas em Educação Física, talvez artigos por eles publicados não 

apareçam em nossa base de dados. (3) Alguns autores utilizam diferentes sobrenomes em suas 

produções (ex.  alguns pesquisadores abreviam ou suprimem os nomes do meio e algumas 

pesquisadoras ora usam o sobrenome de solteira e ora de casada). Buscamos identificar e 

unificar o nome dos autores que correspondiam à mesma pessoa. Em alguns casos, no entanto, 

isto não foi possível, pois não conseguimos encontrar as informações necessárias no no 

Curriculo Lattes dos pesquisadores ou em outras fontes de informação.     

  Os resultados desta pesquisa poderão servir como subsídios para o fomento e 

desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas e mais necessitadas do esporte no país, 

considerando as suas diferentes manifestações (rendimento, participação, formação, lazer e 

educação). A ciência é fundamental para o desenvolvimento do país em diferentes áreas, 

incluindo a esportiva. Necessitamos de uma base sólida de conhecimentos para que 

profissionais dedicados à promoção do esporte possam chegar a resultados eficazes e efetivos 

em seu trabalho. Assim, recomendamos que, ao definir áreas estratégias de atuação, as 

autoridades públicas considerem os dados aqui apresentados. 
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9 GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CNPQ 

 

Coordenador do sub-projeto 

Dr. Natasha Santos Lise – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

APRESENTAÇÃO 

O subprojeto relacionado à busca na Plataforma do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tem como objetivo essencial mapear 

a existência e a distribuição dos grupos de pesquisa que se dedicam ao esporte, a fim de 

relacionar tais informações à produção de conhecimento na área. As ações do subprojeto 

em questão foram direcionadas pelo seguinte questionamento: em que medida as 

publicações elencadas pelo subprojeto “Mapeamento da produção científica online em 

português sobre o esporte olímpico e paralímpico” resultam (ou se vinculam) aos grupos 

de pesquisa?  

Desta forma, na primeira fase do subprojeto, foram catalogadas informações 

acerca de grupos de pesquisa, a partir das palavras “esporte”, “esportivo” e “esportiva”; 

bem como por meio da busca por palavras diretamente relacionadas às modalidades 

olímpicas e paralímpicas. Neste sentido, o que tem sido feito consiste no mapeamento 

completo do vínculo institucional dos pesquisadores, estudantes e técnicos de cada 

grupo; pois, metodologicamente, o cruzamento dos dados dos grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq com a produção do conhecimento será possível apenas por meio 

dos membros de cada grupo. O cruzamento se balizou com base na minuciosa 

comparação entre os membros registrados em cada grupo e os autores dos artigos 

catalogados pelo subprojeto “Mapeamento da produção científica online em português 

sobre o esporte olímpico e paralímpico”. Daí a necessidade de mapear não apenas os 

grupos, como também os indivíduos que constituem tais núcleos de pesquisa. 

A partir dos dados coletados na Plataforma do CNPq, por meio da busca por 

palavras-chave de cada modalidade olímpica e paralímpica, tivemos acesso aos nomes  

dos integrantes destes grupos e linhas de pesquisa. Portanto, a busca pelo vínculo 

institucional, função, titulação e região do país a que pertence cada participante dos 

grupos, é realizada com base no currículo lattes de cada indivíduo. Esta lista de 

pesquisadores será relacionada à lista de autores obtida pelo subprojeto “Mapeamento 

da produção científica online em português sobre o esporte olímpico e paralímpico”, para 
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que, então, se possa pensar acerca do papel dos grupos de pesquisa na produção do 

conhecimento. 

A primeira busca, realizada no diretório de grupos do CNPq (disponível no site 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf deu-se no mês de 

novembro de 2013. Tal busca contaria com uma atualização de dados a cada seis meses. 

Sua última atualização, ser aqui apresentada, corresponde ao mês de abril de 2016. 

 

METODOLOGIA 

O método de busca no site do CNPq apresenta, além da possibilidade de “termo 

de busca”, as opções de busca por grupo, linha de pesquisa, palavra-chave da linha de 

pesquisa, repercussões do grupo, líder, pesquisador, estudante, técnico, colaborador 

estrangeiro e instituição parceira. Nosso objetivo estava em elencar os grupos vinculados 

aos termos de busca definidos por nós (os quais serão descritos a seguir) e, a partir das 

informações desses grupos, buscar o mapeamento não apenas do grupo, como também 

de seus membros. Nesse sentido, foi de vital importância o uso de alguns dos filtros 

disponibilizados pelo sistema, que auxiliariam em uma varredura mais detalhada dos 

termos de busca utilizados. Sendo assim, a busca foi feita por “grupo”, utilizando os 

filtros: “nome do grupo”, “nome da linha de pesquisa”, “palavras-chave” e “repercussões 

do grupo” (este último item se refere tanto a publicações produzidas pelo grupo de 

pesquisa, quanto a um resumo de atividades realizadas pela equipe). 

Tais filtros nos garantiram uma maior fidedignidade na busca, ao pensar que, não 

necessariamente, os grupos carregarão o termo de busca em seus nomes. Não foram raros 

os casos de grupos advindos de áreas alheias ao esporte, mas que possuem uma linha de 

pesquisa dedicada a alguma faceta esportiva, por exemplo. Optamos, ainda, pela busca 

por grupos em um sentido amplo, sem restringir a busca por grupos certificados, em 

detrimento aos não-atualizados – muito embora, as datas da última atualização, realizada 

por cada um dos grupos, foi uma das informações catalogadas ao longo da pesquisa. 

Além desses filtros, possíveis apenas por meio das palavras digitadas para a busca no 

site, foi necessária uma filtragem de certa forma subjetiva e manual, no intuito de manter 

apenas os grupos efetivamente relacionados à pesquisa do esporte. Explica-se. Falamos 

em resultado bruto, devido ao fato de, na busca pela palavra esporte, aparecerem grupos 

que apesar de listados nada tinham a ver com a pesquisa na área do esporte. Como 

exemplo disso, podemos citar o grupo “Ecologia de peixes de rios e estuários”, da área 

de Ciências Biológicas e Ecologia. Tal grupo, bem como os demais elencados nessa 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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mesma condição, foram retirados das outras etapas da pesquisa. Além disso, contamos 

com algumas repetições, isto é, grupos que apareceram na busca pela palavra “esportiva” 

e “esportivo” que já haviam sido listados. As palavras utilizadas na busca por grupo e 

linha de pesquisa foram: “esporte”, “esportiva”, “esportivo” e seus respectivos plurais. 

Todavia, em todos os plurais encontrou-se repetição de grupos e linhas, o que nos 

permitiu utilizar apenas as palavras em sua forma singular. 

A fim de possibilitar o cruzamento de dados com os artigos coletados na produção 

de conhecimento – no sentido de mapear não apenas as regiões do país de onde saem as 

publicações, como também averiguar a relação entre a produção do conhecimento e os 

grupos de pesquisa –, buscou-se uma aproximação metodológica ao subprojeto 

“Mapeamento da produção científica online em português sobre o esporte olímpico e 

paralímpico”. Portanto, além das palavras supracitadas, foram usados como termos de 

busca os descritores definidos pelo subprojeto “Mapeamento da produção científica 

online em português sobre o esporte olímpico e paralímpico” (que serão apresentados no 

item a seguir). 

Ainda como parte dessa aproximação metodológica, os grupos foram 

classificados segundo “enfoques temáticos” – os mesmos utilizados na classificação 

temática dos artigos. Parte das informações foi alocada em tabela do Microsoft Excel, 

contemplando os seguintes dados: 

 

1. Nome do grupo 

2. Ano de formação 

3. Data de atualização 

4. Instituição 

5. Sigla 

6. Estado 

7. Região 

8. Área predominante 

9. Enfoque temático 

10. Número de linhas de pesquisa 

11. Número de pesquisadores 

12. Número de estudantes 

13. Número de técnicos 
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Foi com base no item “repercussão” que os grupos foram selecionados, pensando 

seu vínculo com o respectivo termo descritor. O detalhamento dos itens 11, 12, e 13 se 

referem ao ponto de intersecção com a pesquisa acerca da produção do conhecimento. É 

com base no cruzamento entre os autores dos artigos levantados e os pesquisadores/ 

estudantes pertencentes aos grupos elencados, que se pretende mapear essa relação entre 

produção do conhecimento e grupo de pesquisa cadastrado. 

Via de regra, o item “pesquisador” se refere a mestrandos, mestres, doutorandos 

e doutores; ao passo que “estudante”, na maioria das vezes, se dirige aos graduandos – 

muito embora não tenha sido verificado um padrão rigoroso, por parte dos pesquisadores, 

no preenchimento das categorias estabelecidas pelo CNPq. Com o intuito de detalhar 

algumas informações acerca dos grupos, algumas das informações foram armazenadas 

em sete arquivos do Microsoft Word, sendo estes: 

 

1) Grupos por tema de busca – detalhando quantos grupos foram encontrados por termo 

de busca, indicando quais se repetem e quantos não têm relação com esporte, embora 

estejam listados na busca realizada no sistema CNPq. 

2) Links dos grupos – uma vez listados os grupos relevantes ao objetivo do subprojeto, 

foi criada uma tabela baseada em duas colunas: o nome do grupo e seu respectivo espelho 

(link). 

3) Linhas de pesquisa – foram listadas as linhas de pesquisa e suas respectivas 

quantidades de pesquisadores e estudantes, segundo cada termo de busca. 

4) Pesquisadores – foram listados os nomes dos pesquisadores, destacando o(s) líder(es) 

do grupo, segundo cada termo de busca. 

5) Estudantes – foram listados os nomes dos estudantes, segundo cada termo de busca. 

6) Técnicos – foram listados os nomes dos técnicos, segundo cada termo de busca. 

7) Informações sobre o grupo – foram listadas as repercussões dos grupos, bem como o 

quadro de recursos humanos, segundo cada termo de busca. 

 

A coleta dos nomes dos pesquisadores, estudantes e técnicos se deu com base na 

já citada necessidade de busca com base no indivíduo, tendo em vista o objetivo de 

identificar a relação entre os grupos e a produção de artigos na área. Dessa forma, a 

respeito dos sujeitos participantes dos grupos, foram catalogadas as seguintes 

informações, com base no currículo lattes: 
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1) Instituição – no sentido de expor não apenas a instituição a que os pesquisadores 

pertencem, como também, na medida da disponibilidade de informações, à qual 

departamento ou programa de pós-graduação o indivíduo está vinculado. 

2) Sigla – no sentido de diminuir os erros de digitação, optou-se por um campo específico 

para a sigla da instituição a que pertence. 

3) Função – adotamos “professor”, para quem está vinculado à instituição como tal e 

“pesquisador” para quem está cursando pós-graduação ou graduação. 

4) Titulação – o título já obtido pelo pesquisador, pelos termos “graduação”, 

“especialização”, “mestrado” e “doutorado”. Cabe ressaltar que, em alguns casos, o 

pesquisador já finalizou o mestrado e está cursando o doutorando, por exemplo: 

consideramos como titulação apenas que aquilo que já foi concluído. No caso, o 

indivíduo é considerado mestre e não doutorando. 

5) Estado. 

6) Região do país. 

 

Intenta-se, com esta intersecção, a identificação da relação (ou da não relação) 

entre os grupos de pesquisa e a produção do conhecimento na área, partindo da hipótese 

de que grande parte desta produção teria origem nos grupos de pesquisa. 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS 

A busca pelas palavras “esporte”, “esportiva” e “esportivo” gerou o seguinte 

resultado bruto:  

 

a) Esporte: 526 grupos. 

b) Esportiva: 212 grupos. 

c) Esportivo: 234 grupos. 

 

No que se refere aos termos relacionados às modalidades olímpicas, 

paralímpicas, olímpicas de inverno e paralímpicas de inverno, contando com a busca por 

descritores correlacionados a tais esportes, o número de grupos por modalidade são os 

seguintes: 

 

Atletismo: 21 grupos. 

Badminton: 0 grupos. 
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Basquetebol: 7 grupos. 

Boxe: 1 grupo. 

Canoagem: 2 grupos. 

Ciclismo: 10 grupos. 

Esporte aquático: 141 grupos. 

Esgrima: 1 grupo. 

Futebol: 50 grupos. 

Ginástica: 47 grupos. 

Golfe: 0 grupos. 

Handebol: 6 grupos. 

Hipismo: 3 grupos. 

Hóquei sobre grama: 0 grupos. 

Judô: 8 grupos. 

Levantamento de peso: 0 grupos. 

Luta olímpica: 3 grupos. 

Pentatlo moderno: 0 grupos. 

Remo: 12 grupos. 

Rúgbi: 1 grupo. 

Taekwondo: 13 grupos. 

Tênis: 4 grupos. 

Tênis de mesa: 1 grupo. 

Tiro com arco: 0 grupos. 

Triatlo: 2 grupos. 

Tiro esportivo: 0 grupos. 

Vela: 9 grupos. 

Voleibol: 2 grupos. 

Basquetebol em cadeira de rodas: 1 grupo. 

Bocha: 0 grupos. 

Paracanoagem: 0 grupos. 

Esgrima em cadeira de rodas: 0 grupos. 

Futebol de cinco: 0 grupos. 

Futebol de sete:1 grupo. 

Goalball: 0 grupos. 

Paranatação: 0 grupos. 
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Voleibol sentado: 0 grupos. 

Rúgbi em cadeira de rodas: 1 grupo. 

Tênis em cadeira de rodas: 0 grupos. 

Biatlo: 0 grupos. 

Bobsled: 0 grupos. 

Skleton: 0 grupos. 

Curling: 0 grupos. 

Hóquei no gelo: 0 grupos. 

Luge – trenó: 0 grupos. 

Patinação: 1 grupo. 

Esqui – Ski – Skiing: 0 grupos. 

Snowboard: 0 grupos. 

Combinado nórdico: 0 grupos. 

Ipc Esqui Alpino: 0 grupos. 

Curling em cadeira de rodas: 0 grupos. 

Esqui cross-country: 0 grupos. 

Hóquei sobre trenó: 0 grupos. 

Para-snowboarding: 0 grupos. 

 

Ao excluir os grupos que, apesar de listados, não apresentavam nenhuma relação 

com o respectivo descritor, chegou-se a um total bruto de 348 grupos de pesquisa, 

distribuídos entre as diferentes modalidades e termos de referência listados acima. 

Verificou-se, também, a ineficiência por conta da pouca especificidade de alguns termos, 

como “nado” – que totalizou 5.593 grupos, dos quais apenas 122 possuem relação com 

esporte –; “remo” – com 1.244 grupos, dos quais apenas 11 possuem relação com esporte 

–; e “vela” – com 408 grupos listados, dos quais apenas 10 possuem relação com esporte. 

Todavia, nenhum desses grupos listados possuía vínculo com a modalidade específica 

pela qual se buscava dados. Dessa forma, em termos de números brutos, temos: 

 

a) Esporte: 526 grupos. 

b) Esportiva: 212 grupos. 

c) Esportivo: 234 grupos. 

d) Modalidades olímpicas/paralímpicas: 348 grupos. 
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Filtrando as repetições em cada palavra e excluindo alguns grupos que 

permaneciam listados, apesar de não manter relação com a temática esportiva, chegamos 

ao resultado final de 683 grupos de pesquisa, cadastrados no CNPq, em que, ao menos 

uma linha de pesquisa se dedica ao estudo do esporte. Permaneceram na lista grupos que, 

embora estivessem mais próximos da temática corpo e/ou Educação Física, acabavam 

numa intersecção com o esporte.  

Entre pesquisadores e estudantes, até o mês de abril de 2016, foram catalogadas 

as informações de 3.851 estudantes (segundo classificação do CNPq) e 2.013 

pesquisadores (também segundo classificação disponível no CNPq) – informações brutas 

que precisam ser filtradas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se pode perceber neste momento de coleta de dados, sobretudo em se 

tratando dos dados de novembro de 2013, é que há considerável irregularidade no 

cadastramento dos grupos e linhas de pesquisa – erro dos pesquisadores que se utilizam 

do diretório do CNPq. Não raro, encontramos grupos de pesquisa com apenas um 

pesquisador vinculado e outras sem nenhum pesquisador. Para uma análise mais densa, 

é necessário retornarmos ao conceito de grupo de pesquisa, para julgarmos como os 

pesquisadores o tem compreendido, tendo em vista a criação de linhas de pesquisa que 

não possuem pesquisadores. 

A partir desses dados, podemos inferir duas hipóteses: ou estas temáticas não 

estão sendo pesquisadas em território brasileiro, ou as pesquisas realizadas não têm 

vínculo com os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Em caso de confirmada a 

segunda hipótese, enfrentaremos um sério problema a ser discutido: para que serviriam, 

então, os grupos de pesquisa?  Nesse sentido, cabe, ainda, uma intersecção com a 

produção do conhecimento, no sentido de identificar se a produção relacionada ao 

esporte é proveniente desses grupos de pesquisa. 
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10 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Coordenador do sub-projeto 

Dr. Laercio Elias Pereira – Centro EsportivoVirtual (CEV) 

 

Equipe 

Dr. Silvan Menezes dos Santos – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Dr. Bianca Natalia Poffo – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Yasmin Vicente Vieira – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho de Gestão da Informação e fronteira do conhecimento em esporte foi 

desenvolvido em parceria com o Centro Esportivo Virtual. Como uma "comunidade de prática" 

o Centro Esportivo Virtual tem como característica aglutinar pessoas e instituições: 

 

a) que têm um interesse comum ou compartilhado em algo;  

b) seja um grupo ou comunidade de membros que interage e aprende junto;  

c) use recursos compartilhados ou coletivos que os membros desenvolveram ao longo do tempo. 

Assim, o conceito de uma comunidade de prática refere-se ao aprendizado que ocorre 

quando as pessoas que têm um interesse comum em algum assunto ou problema e trabalham 

juntas para compartilhar ideias e para encontrar soluções. Como as pessoas estão trabalhando 

juntas, uma comunidade de prática pode proporcionar oportunidades para aprender a fazer algo 

ou a melhorar e a fazê-lo melhor. As comunidades de prática também podem atuar como uma 

espécie de loja coletiva de sabedoria e experiência.  

 

CONGRESSOS 

Realizamos buscas e indexamos programas e trabalhos já realizados. Estamos nesse 

momento na indexação de todas as edições do CHELEF. A edição XV Congresso de História 

do Esporte, Lazer e Educação Física - será realizada em Curitiba em novembro de 2018. 

Quando algum pesquisador do Inteligência Esportiva apresenta trabalho em um Congresso não 

tradicional da área da Educação Física e Esporte indexamos o congresso com 

georeferenciamento e indexamos, também, o trabalho e os autores. Nos congressos tradicionais 

da área os trabalhos são indexados normalmente. 
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Na busca de congressos de importância histórica para a área, iniciamos com a indexação 

do programa do I Congresso Brasileiro de Educação Física, realizado na cidade de São Paulo e 

coordenado pelo Prof Fernando de Azevedo, em 1925 (http://cev.org.br/eventos/i-congresso-

brasileiro-educacao-fisica). 

 

NOVIDADES (DO IE) NOS PORTAIS BRASILEIROS 

Foi ampliado o setor NOVIDADES da capa do portal CEV, que divulga as indexações 

recentes da biblioteca e midiateca. O NOVIDADES é reproduzida como RSS (Really Simple 

Syndication) em diversos portais brasileiros da área de Educação Física e Esportes, ampliando 

a divulgação da produção do Inteligência Esportiva. 

 

LEGISLAÇÃO ESPORTIVA 

O CEV compartilha a alimentação do banco de Legislação Esportiva Brasileira com o 

bnco do portal Inteligência Esportiva. O debate sobre o assunto, e divugação de novas Leis, 

Decretos e Portarias sobre o Esporte é incentivado e realizado na Comunidade CEVLeis. 

 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS E PROJETOS DO IE 

No período ampliamos as ações das 130 comunidades para a plataforma do Facebook 

dando mais visibilidade e abrindo o debate sobre a produção do IE. 

 

A COMUNIDADE INTESPORTE  

A comunidade INTESPORTE, restrita aos integrantes do IE e integrante aas 130 

comunidades do CEV com as quais interage. É um canal aberto à discussão dos projetos e 

potencial de articulação para a divulgação dos trabalhos do IE. 

 

TESAURO 

Uma das dificuldades encontradas na indexação dos trabalhos, tanto no portal do CEV 

como no IE, foi a inexistência de um Tesauro Brasileiro de Esportes. A despeito das discussões 

na Comunidade Tesauro em EFE e da publicação de alguns trabalhos de ciencistas da 

informação da área, os editores de publicações brasileiros têm imensa dificuldade na 

padronização das palavras-chaves, que se tornam tags de facilitação da recuperação da 

informação. 

Como recurso têm sido utilizadas traduções parciais do Sport Thesaurus do SIRC-

Inteligence Sportive http://sirc.ca. Continua premente a necessidade do Tesauro Brasileiro. 
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CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os especialistas em Ciência da Informação que têm participado do trabalho do IE e 

realizaram dois Congresso Brasileiros de Informação e Documentação Esportiva 

http://bit.ly/conbide estiveram reunidos no II Seminário Internacional de Políticas Públicas para 

o Esporte de Alto Rendimento – SIPPE - promovido pelo IE e Ministério do Esporte, sugeriram 

que o Ministério do Esporte retomasse a importância da Documentação e Informação do tempo 

em que a área estava no MEC e tinha como suporte o INEP (O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais). e recomponha, nos moldes atuais (com o uso exaustivo dos recursos 

da Internet) o que já foi missão do extinto Sistema Brasileiro de Documentação e Informação 

Esportiva (SIBRADID) 

 

10.000 TESES 

Atingimos, com a indexação das teses selecionadas pelo programa Produção do 

Conhecimento a meta de 10 mil teses. As teses, e trabalhos selecionados pelo Grupo de 

Trabalho Mapeamento da Produção Científica Online em Português Sobre o Esporte Olímpico 

e Paralípmico, receberam a tag Inteligência Esportiva Produção do Conhecimento, no banco 

de 59.495 obras indexadas. 

 

ATLAS DAS ESCOLAS E CURSOS 

Nas teses indexadas foram também georeferenciadas e linkadas as Intituições - 1300 

cursos - onde os mestres e doutores realizaram os seus estudos. No Brasil e no exterior: 

http://atlas.cev.org.br 

 

NÚMEROS DO CEV 

59.495 Obras cadastradas 

27.949 Artigos em Periódicos 

10.121 Trabalhos em em Eventos 

10.004 Teses 

5.479  Livros  

1.179  Capítulos de Livro 

3.641 Exemplares de periódicos 

440 Artigos 

310  Vídeos,  
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243  Vídeos de Eventos 

119  Leis 
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11 PESQUISA DE DADOS 

 

Coordenador do sub-projeto 

João Victor Moretti de Souza – Funpar/Brasília 

 

Equipe 

Andressa Oliveira da Cruz – Funpar/Brasília 

Laís Braz de Oliveira – Funpar/Brasília 

Lucas Oliveira Chagas – Funpar/Brasília 

Maria Cristina Sakay – Funpar/Brasília 

Odorico Andrade Vasconcelos – Funpar/Brasília 

Patrícia Silva Araújo – Funpar/Brasília 

Roberto Ribeiro Mourão – Funpar/Brasília 

Sabrina Mendes de Souza – Funpar/Brasília 

Vitor da Cruz Melo – Funpar/Brasília 

 

APRESENTAÇÃO 

Com objetivo de consolidar a busca de dados para alimentação do sistema do projeto e 

para ampliar a pesquisa, foi criada uma coordenação do Projeto alocada em Brasília, onde foram 

determinados grupos de pesquisa para áreas de financiamento esportivo, legislação e banco de 

dados de instituições. 

Cada um desses grupos se tornou responsável pela busca, limpeza e organização de 

dados específicos. A equipe de financiamento esportivo buscou ampliar os dados cadastrados 

de investimento federal no esporte, tanto provenientes de parcerias com a Secretaria Nacional 

de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR), quanto por meio de renúncia fiscal via Lei de 

Incentivo ao Esporte. 

O grupo de pesquisa de legislação buscou criar um banco de dados com as normas 

nacionais voltadas ao esporte, com objetivo de servir como base para pesquisas e facilitar a 

busca de tais informações. Por fim, o grupo de banco de dados buscou informações sobre as 

instituições envolvidas com o esporte nacional, criando assim um mapa georreferenciado com 

as informações levantadas, além de buscar dados completares de tais instituições. 

 

PROCEDIMENTOS E DADOS 
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FINANCIAMENTO 

Com o objetivo de estruturar a dimensão do financiamento do esporte de alto rendimento 

foi realizado o levantamento de dados financeiros dos projetos firmados com entidades 

integrantes do Sistema Nacional do Desporto e a Secretaria Nacional de Esporte de Alto 

Rendimento/Ministério do Esporte entre os anos de 2008 a 2017. 

Tal Pesquisa tem como finalidade mapear o destino dos recursos aplicados pelo Governo 

Federal/Ministério do Esporte com o objetivo de colaborar com a construção do banco de dados 

do Projeto Inteligência Esportiva. 

O levantamento dos dados foi realizado por meio de consulta aos portais públicos de 

acesso a informação tais como, Portal de Convênios – SICONV, Portal da Transparência, 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP e Tesouro Gerencial. As informações 

encontradas foram estruturadas em planilhas Excel e organizados da seguinte forma: 

▪ Origem dos Recursos 

▪ Concedente do Recurso 

▪ Categoria das Instituições 

▪ Convenente 

▪ Tipo de Repasse (convênio, termo de execução descentralizada, contrato de repasse, 

termo de compromisso e termo fomento)  

▪ Número do Repasse 

▪ CNPJ Convenente 

▪ Vigência 

▪ Valor Previsto de Repasse 

▪ Valor de Repasse Pago 

▪ Número de Atletas Beneficiados 

▪ Modalidades esportivas 

▪ Tipo de Objeto 

▪ Objeto do projeto 

Foram levantados dados de 846 convênios firmados pelo Ministério do Esporte com 462 

diferentes entidades, entre elas prefeituras, entidades de administração do desporto, 

universidades, clubes, secretarias, entre outras. Tais convênios totalizam um investimento 

previsto de R$ 5 bilhões entre 2008 e 2017 no esporte nacional. Os dados foram tratados e 

inseridos no Banco de Dados do projeto “Inteligência Esportiva”, em cada uma das respectivas 

instituições beneficiadas.  
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Também foi iniciado levantamento de dados do investimento realizado nas 

confederações esportivas via Lei Agnelo/Piva, ainda não finalizado, e dos convênios firmados 

pelo Comitê Brasileiro de Clubes. Após estruturação e análise dos dados será possível definir 

variáveis e indicadores que possibilitem a melhoria da política de gestão dos recursos públicos 

aplicados no Esporte de Alto Rendimento. 

 

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 

Foi realizado levantamento de informações de projetos aprovados pelo Ministério do 

Esporte para captação de recurso da Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte - LIE), que 

permite às empresas e pessoas físicas invistam um percentual de seu Imposto de Renda em 

projetos esportivos, sendo o limite de 1% para empresas e 6% para pessoas físicas. 

Tal levantamento tem como objetivo mapear os projetos aprovados de 2007 a 2017, 

utilizando parâmetros investimento realizado, modalidades atendidas, manifestação esportiva, 

local do projeto e perfil dos atletas atendidos. Este mapeamento tornará possível melhor 

entendimento posterior da utilização dos recursos destinados à LIE. 

Os dados foram buscados em páginas oficiais da LIE no site do Ministério do Esporte, 

utilizando o acesso livre “Informações sobre projetos em captação (Projetos Aprovados Aptos 

à Captação)”, selecionando primeiramente o período de publicação em Diário Oficial da União, 

considerando de 20/12/2007 até 31/12/2018. 

Após obtidos, os dados foram organizados em planilhas Excel e cotejados com as outras 

formas de informações disponíveis no mesmo ambiente para consulta, como o apresentado de 

“Projetos Aprovados em 2017 Aptos à Captação”. Os dados relativos aos proponentes foram 

gerados após consulta online, utilizando o registro do CNPJ, bem como a razão social da 

entidade. 

Na pesquisa foi possível encontrar múltiplos dados em diversos sítios de busca 

disponíveis. Ainda, em vários sítios de empresas de consultoria, foi possível a conferência entre 

os clientes das mesmas e a relação com a LIE. 

Foram levantados dados de 3.110 projetos aprovados para captação, que somados 

captaram R$ 2.1 bilhões desde a criação da Lei. Este levantamento inicial apontou que os 

projetos aprovados estão divididos regionalmente da seguinte forma:  
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GRÁFICO 84 - DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS 

 

 

Além disso, foram catalogadas 1.074 entidades proponentes, também levantados dados 

das entidades, como localidade, CNPJ, contato e valor captado. 

Após serem organizados e limpos, os dados foram inseridos no sistema de banco de 

dados do Projeto Inteligência Esportiva, juntamente com os demais dados de financiamento, 

para geral a visualização do investimento total nas instituições esportivas. Foi iniciada a 

captação de dados da LIE no ano de 2018, para a continuidade do levantamento. 

 

LEGISLAÇÃO ESPORTIVA 

Considerando o entendimento de que o funcionamento do sistema que envolve a prática 

esportiva, seja ela formal ou não, depende, necessariamente, da existência de normas que 

regulamentem as situações e as relações que lhe são próprias, necessário se fez promover o 

levantamento e a sistematização desses diplomas, com o objetivo de viabilizar a construção de 

um banco de dados onde todas as normas disponíveis na rede mundial de computadores 

pudessem ser consultadas de forma eficiente. 

Nesse sentido, foi realizada pesquisa, análise e coleta de atos normativos que 

contivessem alguma determinação e/ou informação ligada à prática esportiva, de modo que 

foram consultados sites oficiais de todas as esferas de governo (Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal), bem como páginas especializadas no auxílio ou na busca propriamente dita dessas 

informações.  
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Feito isso, os dados coletados foram inseridos em planilha do Excel, com o objetivo de 

formar a base de dados e para proporcionar uma visão macro do conteúdo investigado. Esses 

dados foram organizados em colunas que, por meio da utilização de filtros de pesquisa, 

permitem a busca por nível do ato, por assunto, por ementa do documento, pelo número do ato, 

pela data da promulgação, entre outros. 

Depois de completada a primeira fase da pesquisa, que consistiu na coleta dos diversos 

atos normativos do ordenamento esportivo nacional, foi realizada a eliminação de dados que 

não interessavam ao Projeto – o que se optou por chamar de “limpeza dos dados” – e a 

padronização dos termos, do formato e da organização das normas. Em seguida, deu-se início 

ao trabalho dedicado ao levantamento do endereço eletrônico onde os textos dos atos estão 

hospedados na Web, para possibilitar que o usuário do sistema consulte a íntegra das normas 

de seu interesse. 

Ressalta-se que a opção pela coleta do endereço eletrônico dos atos normativos se deu 

por considerar-se que o acompanhamento das alterações promovidas nas normas seria mais 

eficiente, uma vez que, no entendimento do Projeto, qualquer modificação no conteúdo dos 

regulamentos poderia ser identificada ao acessar o “Hiperlink” disponível no sistema. Nesta 

fase da pesquisa, foi necessária a leitura meticulosa dos atos normativos catalogados e, 

posteriormente, a inserção do “Hiperlink” na base de dados. Essa ação, vale dizer, possibilitou 

a implementação de campo de pesquisa específico, no sistema do projeto “Inteligência 

Esportiva”. 

É importante salientar que o levantamento promovido pelo projeto possibilita a pesquisa 

eficiente das normas ligadas ao esporte nacional, podendo oferecer subsídios para produção de 

conteúdo científico, tornando-se um banco de dados acessível, com as informações jurídicas 

compiladas em apenas um ambiente e que ofereça ferramentas de buscas aos interessados na 

pesquisa. Além disso, o banco de dados, alimentado com 2.090 normas, possibilitará o 

desenvolvimento de estudos voltados a um melhor entendimento da legislação esportiva 

nacional e sua dinâmica de elaboração, alteração e revogação. 

Dito isso, tendo em vista que a regulamentação do esporte está em constante evolução, 

os próximos passos da pesquisa consistem na atualização dos dados já cadastrados, na pesquisa 

de atos normativos editados depois de encerrada a primeira etapa de coleta, além do 

aprimoramento das ferramentas de pesquisa utilizadas no sistema atualmente. 

Além de tal atualização, foi iniciada a coleta de dados referentes as normas de 2017 e 

2018 em todas as esferas de governo, com pesquisa minuciosa nas normas estaduais e 

municipais, para complementação do banco de dados já criado. 
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GEORREFERENCIAMENTO 

Para melhor visualização e entendimento da rede de instalações que compõe o sistema 

do esporte nacional, foi realizado levantamento georreferenciado das instituições esportivas 

apontadas pelo cadastro dos atletas no sistema do Projeto, além de outras entidades envolvidas 

no desenvolvimento do esporte brasileiro. 

Tais instituições tiveram sua localização geográfica levantada por meio de pesquisa 

realizada online nos sites das próprias instituições, sendo elas Confederações, Federações, 

academias esportivas, clubes, escolas, entre outras, ou mesmo em sites de busca, quando 

necessária complementação dos dados. As informações encontradas foram cadastradas em 

planilha de Excel e posteriormente os dados foram inseridos no sistema do Projeto, em campo 

destinado para tal, com pesquisa realizada em mapa, como demonstrado abaixo: 

 

FIGURA 23 - GEORREFERENCIAMENTO 

 

 

Além do endereço, que possibilitou o posicionamento geográfico, também foram 

pesquisadas informações como CNPJ, Código CNAI, dados complementares do endereço físico 

da instituição e tipo de instituição. Das 6.397 instituições cadastradas no sistema, 1.519 

apresentam cadastro georreferenciado completo, sendo que a pesquisa está em andamento. Tal 

levantamento, após concluído, servirá como base para futuras pesquisas, aproveitando a fácil 

visualização das instituições no mapa e os dados complementares buscados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados levantados inicialmente pelos grupos de pesquisa servem como base para 

futuras análises do esporte nacional, fornecendo melhor embasamento para que tais análises 
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tenham dados fidedignos da realidade do esporte nacional, gerando assim um melhor 

entendimento da distribuição dos recursos e das dinâmicas da legislação nacional.  

Vale destacar que os dados levantados se encontram brutos, com pouco 

desenvolvimento de estudos e análises, o que será o próximo passo para os grupos 

determinados. Além disso, os dados seguirão em atualização e complementação, 

acompanhando a evolução da pesquisa. Todos os grupos de pesquisa de dados encontram-se 

em constante atualização e complementação das informações coletas, com o objetivo de servir 

de insumos para as pesquisas desenvolvidas. 
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12 GOVERNANÇA NO ESPORTE BRASILEIRO 

 

Coordenador do sub-projeto 

Dr. Fernando Mezzadri – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 

Equipe 

Dr. Thiago de Oliveira Santos – Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Ms. Luiz Gustavo Nascimento Haas – Sou do Esporte 

Luis Felipe Monteiro de Barros - Sou do Esporte 

Fabiana Bentes de Rengifo - Sou do Esporte 

 

1 - No período compreendido entre os dias 20 de Julho a 25 de Agosto de 2017, os seguintes 

trabalhos foram desenvolvidos pelas equipe do Sou do Esporte, composta pela Sra. Fabiana 

Bentes, Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Luiz Gustavo Nascimento Haas. 

• Reunião de alinhamento de Equipe, em Curitiba, com a participação da Equipe da Sou 

do Esporte e os Srs. Fernando Mezzadri e Thiago Santos; 

• Desenvolvimento do material de convite de participação das entidades de 

Administração do Esporte; 

• Desenvolvimento do material interno de controle e alinhamento do projeto – 

Cronograma de Atividades, Planilha de controle de Atividades realizadas, estruturação 

da Planilha de Vetores de análise; 

• Desenvolvimento dos materiais gráficos do projeto; 

• Realização do convite das 5 primeiras entidades, a saber: Confederação Brasileira de 

Atletismo, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Confederação Brasileira 

de Tênis, Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Handebol; 

• Contato inicial com as 3 entidades escolhidas para complementar o estudo inicial, a 

saber:  Confederação Brasileira de Triathlon, Confederação Brasileira de Ginástica e 

Confederação Brasileira de Ginásticas; 

 

Confederação Brasileira de Atletismo – São Paulo: 

Reunião inicial de apresentação do Projeto e alinhamento de calendário; 

1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

2a reunião de aplicação das ferramentas e feed back de resultados 
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Estruturação e envio de relatório final ao responsável da entidade 

Participantes:  Srs. Thiago Santos, Luis Felipe Monteiro de Barros e Luiz Gustavo Nascimento 

Hass. 

 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – Rio de Janeiro: 

Reunião Inicial de apresentação do projeto e alinhamento de calendário; 

1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

2a reunião de aplicação das ferramentas e feed back de resultados; 

3a reunião de aplicação das ferramentas e feed Back de resultados; 

Participantes: Sr. Luis Felipe Monteiro de Barros 

 

Confederação Brasileira de Handebol – Aracaju: 

Reunião Inicial de apresentação do projeto e alinhamento de calendário; 

1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

2a reunião de aplicação das ferramentas e feed back de resultados; 

Participantes: Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Sr. Luiz Gustavo Nascimento Haas. 

 

Confederação Brasileira de Tênis – Florianópolis 

Reunião Inicial de apresentação do projeto e alinhamento de calendário; 

1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

2a reunião de aplicação das ferramentas e feed back de resultados; 

Participantes: Sr. Luiz Gustavo Nascimento Haas 

 

Confederação Brasileira de Vela – Rio de Janeiro; 

Reunião Inicial de apresentação do projeto e alinhamento de calendário; 

1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

2a reunião de aplicação das ferramentas; 

3a reunião de aplicação das ferramentas e feed back e resultados; 

Participantes: Sr. Luis Felipe Monteiro de Barros 

 

Confederação Brasileira de Ginástica – Aracaju 

Análise externa da entidade 

Participantes: Sr. Luiz Gustavo Nascimento Haas e Luis Felipe Monteiro de Barros 
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2- No período compreendido entre os dias 01 de setembro a 10 de janeiro de 2018, os seguintes 

trabalhos foram desenvolvidos pela equipe do Sou do Esporte, composta pela Sra. Fabiana 

Bentes, Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Luiz Gustavo Nascimento Haas e pelo consultor 

contratado Sr. José Vicente Ambrósio. 

• Reunião em Brasília com o Min. Dos Esportes, com participação da Sra. Fabiana Bentes 

e Sr. Fernando Mezzadri. 

• Realização da análise na Confederação Brasileira de Triathlon. 

• Reunião Inicial de apresentação do projeto e alinhamento de calendário; 

• 1a reunião de aplicação das ferramentas (Governança e Gestão) 

• 2a reunião de aplicação das ferramentas e feed back de resultados; 

• Participantes: Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Sr. Luiz Gustavo Nascimento Haas. 

• 2 reuniões da equipe de trabalho, Sra. Fabiana Bentes, Sr. Luis Felipe M de Barros e Sr. 

Luiz Haas, por vídeo conferência, para realização de análise dos dados obtidos junto as 

Confederações. 

• Consolidação dos resultados e produção de relatório analítico das análises realizadas 

nas 6 confederações que foram submetidas a ferramenta de análise. 

• Desenvolvimento do material gráfico de apresentação dos resultados obtidos; 

• Apresentação dos resultados alcançados na Conferência Internacional Play the Game, 

Eindhoven – Holanda, participação dos Srs. Luis Felipe M de Barros e Sr. Luiz Haas. 

• Análise das 28 confederações olímpicas através da Matriz de Análise da Sou do Esporte, 

realizada pelos Srs. Luis Felipe M de Barros, Luiz Haas e pelo consultor contratado para 

a tarefa Sr. José Vicente Ambrósio; 

• A Saber: CBAt, CBBd, CBB, CBBx, CBCa, CBC, CBDA, CBDN, CBDG, CBE, CBG, 

CBGolfe, CBHi, CBHG, CBJ, CBLP, CBLA, CBPM, CBR, CBRu, CBTK, CBT, 

CBTM, CBTarco, CBTE, CBTri, CBVela, CBV; 

• Apresentação, para todas as confederações olímpicas brasileiras dos resultados obtidos 

na análise da Matriz Sou do Esporte e palestra de estimulo a adoção das melhores 

práticas de governança, em evento realizado no Rio de Janeiro. O evento contou com a 

participação de diversos presidentes de confederações, representantes do Ministério dos 

Esportes, AGLO e Câmara Federal dos Deputados. Participaram pelo projeto, Sra. 

Fabiana Bentes, Prof. Fernando Mezzadri, Prof. Thiago Santos, Sr. Luis Felipe M de 

Barros. 
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• Reunião de alinhamento de Equipe e definição de próximos passos e modelos de 

entregas, em Curitiba, com a participação da dos Srs. Luis Felipe M de Barros e Sr. Luiz 

Haas e os Srs. Fernando Mezzadri e Thiago Santos; 

 

3 - No período compreendido entre os dias 15 de janeiro a 05 de abril de 2018, os seguintes 

trabalhos foram desenvolvidos pelas equipe do Sou do Esporte, composta pela Sra. Fabiana 

Bentes, Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Luiz Gustavo Nascimento Haas e pelo consultor 

contratado Sr. José Vicente Ambrósio. 

• Reunião em Brasília com o Secretario do Alto Rendimento, com a participação dos Srs. 

Fernando Mezzadri e Luis Felipe M de Barros. 

• Realização da análise, na ferramenta planilha Play the Game, das seguintes 

Confederações: 

• Confederação Brasileira de Rugby (SP) 

• Confederação Brasileira de Golfe (SP) 

• Confederação Brasileira de Desporto na Neve (SP) 

• Confederação Brasileira de Basquete (RJ) 

• Confederação Brasileira de Esgrima (RJ) 

• Confederação Brasileira de Vôlei (RJ) 

• Participantes das Analises: Pela Sou do Esporte: Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros, 

Sr. Luiz Gustavo Nascimento Haas, Pelo IE: Sr. Philipe Camargo.  

• No total já foram analisadas 13 entidades nacionais. Temos solicitação pendentes junto 

a: CBJudo, CBCiclismo, CBCanoagem. 

• Reunião da equipe de trabalho, Sra. Fabiana Bentes, Sr. Luis Felipe M de Barros e Sr. 

Luiz Haas, em São Paulo, durante os dias de análise da CBRu, CBG e CBDn. 

• Consolidação dos resultados e produção de relatório analítico das análises realizadas 

nas 6 confederações que entraram na segunda onda de analises.  

• Inicío do desenvolvimento do material gráfico de apresentação dos resultados obtidos; 

• Consolidação dos resultados e geração dos gráficos e dados das análises de 28 

confederações olímpicas através da Matriz de Análise da Sou do Esporte; 

• A Saber: CBAt, CBBd, CBB, CBBx, CBCa, CBC, CBDA, CBDN, CBDG, CBE, CBG, 

CBGolfe, CBHi, CBHG, CBJ, CBLP, CBLA, CBPM, CBR, CBRu, CBTK, CBT, 

CBTM, CBTarco, CBTE, CBTri, CBVela, CBV; 
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4 -No período compreendido entre os dias 10 de abril a 30 de julho de 2018, os seguintes 

trabalhos foram desenvolvidos pelas equipe do Sou do Esporte, composta pela Sra. Fabiana 

Bentes, Srs. Luis Felipe Monteiro de Barros e Luiz Gustavo Nascimento Haas e pelo consultor 

contratado Sr. José Vicente Ambrósio. 

• Finalização da Planilha de resultados e geração dos gráficos e dados das análises de 13 

confederações olímpicas através da Matriz NSGO – Play the Game; 

• A Saber: CBVela, CBVolei, CBDneve, CBRugby, CBAtletismo, CBTenis, 

CBHandebol, CBDaquaticos, CBGolfe, CBBasquete, CBEsgrima, CBTriathlon, 

CBGinástica; 

• Geração do relatório final da pesquisa contendo: Classificação das entidades, Melhores 

Práticas, Conclusões e Relatório de Proposição de Melhorias no cenário brasileiro; 

• Atualização da Matriz SDE, frente às mudanças da legislação brasileira (Portaria ME no 

115/2018 ), validação da ferramenta entre os consultores, estruturação do tutorial de 

utilização da ferramenta com envio ao departamento de programação; 

• Reunião de alinhamento entre o Sr. Luiz Haas e o Professor Alcion para 

desenvolvimento do aplicativo de internet. 

 

RESULTADOS OBTIDOS COM A FERRAMENTA NSGO – PLAY THE GAME 

A ferramenta de avaliação comparativa do Observatório de Governança Esportiva foi 

desenvolvida pela Play the Game / Instituto Dinamarquês de Estudos Esportivos em cooperação 

com seis universidades européias (Universidade de Loughborough, Universidade de Utrecht, 

KU Leuven, Universidade alemã de esportes de Colônia, IDHEAP Lausanne e Universidade de 

Ljubljana) e o Centro Europeu de Jornalismo em 2012/2013. 

A AGGIS forneceu a base teórica e a primeira evidência empírica que permitiu a KU 

Leuven e Play the Game / Idan desenvolverem a ferramenta, ajustando os indicadores e 

adicionando um sistema de classificação para cada indicador. Com base nestes dados, o Dr. 

Arnout Geeraert da KU Leuven escreveu o primeiro estudo, "Estudo Observação sobre a 

Governança Esportiva" em 2015, a análise mais abrangente e independente da governança 

esportiva internacional até o momento. O relatório focado nas 35 federações olímpicas 

internacionais, o relatório completo e uma visão geral das principais descobertas podem ser 

encontrados em www.sportsgovernanceobserver.org  
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A metodologia da ferramenta NSGO, segue os seguintes estágios: Seleção e Contato -> 

Coleta externa de dados -> feedback e validação -> Pontuação Preliminar -> Feedback -> 

Pontuação Final. 

Durante o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018, foram analisadas 13 

confederações nacionais de esportes participantes do programa Olímpico: CBTenis, 

CBAtletismo, CBDaquaticos, CBHandebol, CBTriathlon, CBVela, CBDNeve, CBRugby, 

CBGolfe, CBBasqute, CBVolei. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) passou apenas 

pela análise externa, pois não respondeu aos diversos contatos feitos pela equipe do estudo para 

a realização das etapas de feedback e validação. A Confederação Brasileira de Futebol, embora 

convidada, não retornou os diversos contatos feitos pela equipe. Como não foram encontrados 

nenhum tipo de documento público (Estatutos, regimentos internos, balanços, entre outros), não 

foi possível realizar nem a sua análise externa.  

 

ANÁLISE GERAL 

O aproveitamento das entidades brasileiras pode ser considerado baixo, ficando em 

apenas em 32%. Apenas uma das entidades (CBV) conseguiu atingir a média de 50% de 

aproveitamento positivo nos indicadores propostos. Os vetores Transparência e Prestação de 

Contas apresentaram as melhores médias, 36% e 40% respectivamente, como são vetores com 

grande normatização na legislação brasileira, são um forte indicativo de que as entidades 

realmente se esforçam por cumprir a lei, porém, fazem muito pouco esforço para realizar 

espontaneamente ações que não são obrigações legais, o que acaba se refletindo no baixo 

aproveitamento do vetor Responsabilidade Social, apenas 20%. Com estes resultados pode-se 

concluir que embora existam alguns fundamentos de boa governança, suas práticas ainda não 

fazem parte da cultura de gestão do esporte brasileiro, apresentando um amplo caminho para 

evolução. A parte final deste relatório resume as principais conclusões e explora o caminho a 

seguir em relação a boa governança nas confederações esportivas brasileiras. 

 

QUADRO 11 - NSGO INDEX 

NSGO index 32% Fraco 

 

Dimensão Score Classificação 

Transparência 36% Fraco 

Democracia 33% Fraco 

Prestação de Contas 40% Moderada 
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Responsabilidade Social 20% Fraco 

 

Pontos de destaque: 

• A média geral de aproveitamento é 32% e apenas uma instituição conseguiu atingir 

média de 50%; 

• O vetor Responsabilidade Social é o que apresenta a menor média geral 20%; 

• O Vetor Democracia chama atenção por ter sido o único onde nenhuma entidade 

conseguiu atingir 50% de aproveitamento. O melhor aproveitamento foi 42%; 

• Como já identificado em outros estudos o Vetor Prestação de Contas é o que apresenta 

a melhor média geral – 40%; 2 entidades ficaram acima de 50% e 5 ficaram acima de 

40%; 

• O fato de a entidade representar esportes coletivos ou individuais não parece ter 

correlação com seu desempenho em governança; 

 

GRÁFICO 85 - APROVEITAMENTO GERAL 
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GRÁFICO 86 - MÉDIA DE ADESÃO POR VETOR 

 

 

CONTEXTO 

 

Cultura de Governança Corporativa 

No Brasil, a entidade referência na difusão das melhores práticas de Governança 

Corporativa é o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado em 1.999. 

Através de um Portal do Conhecimento na internet  (http://www.ibgc.org.br/portal-do-

conhecimento) a entidade divulga o resultado concreto do trabalho de pesquisa e disseminação 

de boas práticas de governança corporativa. As publicações do IBGC estão divididas em 6 

grandes grupos: Códigos: Códigos de Melhores práticas de Governança corporativas; 

Segmentos: publicações focadas em públicos específicos, como empresas familiares, 

companhias abertas, terceiro setor, etc; Orientadores: documentos que trazem orientações de 

como aplicar os princípios de Governança corporativa; Opinativo: manifestações do 

entendimento e/ou opinião do Instituto; Pesquisas: publicações que apresentam dados e 

informações da aplicação prática da Governança Corporativa; Discussões: documentos que 

organizam e compilam análises assinadas por especialistas e agentes de governança. 

No ambiente esportivo brasileiro, a Governança só se tornou um tema relevante a pouco 

mais de 3 anos, após o final da década dos grandes eventos quando foram realizadas a Copa do 

Mundo de Futebol em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O primeiro destaque ao tema, foi dado 

pelo Instituto Sou do Esporte, que em 2015 lançou um prêmio visando dar visibilidade e 

reconhecimento para as entidades que demonstravam estar evoluindo na adoção de suas práticas 

de governança, este prêmio acabou se tornando a maior referencia entra as entidades. Em 2017, 

o Ministério dos Esportes, órgão que está no topo da estrutura hierárquica do sistema esportivo 
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brasileiro e responsável por normatizar toda a cadeia produtiva do setor, lançou a primeira 

Cartilha de Boas Práticas de Governança no Esporte. O objetivo do órgão é adotar uma série de 

medidas que irão vincular a adoção de boas práticas de Governança por parte das 

Confederações, Federações e Clubes ao acesso a recursos públicos.  

 

Sistema Esportivo 

O sistema desportivo brasileiro pode ser caracterizado como um exemplo de 

“configuração burocrática” (VOCASPORT Research Group, 2004, pp. 53-61). No Brasil, o 

Estado através de seu Ministério dos Esportes, desempenha papel preponderante na 

regulamentação e funcionamento do setor esportivo. Este papel está previsto em uma legislação 

específica para o esporte, a Lei 9.615, que foi aprovada e publicada no ano de 1998 e é 

conhecida como Lei Pelé. Acompanhando o sistema federativo do Brasil, regionalmente as 

estruturas esportivas dos estados seguem o mesmo formato e se subordinam diretamente ao 

sistema nacional do desporto. 

Diferentemente do que ocorre na maioria dos países, no Brasil as entidades nacionais de 

administração das modalidades esportivas não são formadas diretamente por entidades de 

prática e seus atletas, mas por federações regionais de cada modalidade e por isso recebem o 

nome de Confederações (associação de várias federações). Neste formato, o sistema brasileiro 

acaba apresentando um nível a mais em sua hierarquia organizacional se comparado ao que se 

identifica na maioria dos países. 

Em relação ao financiamento do sistema desportivo, o estado brasileiro também tem 

papel preponderante, mesmo na modalidade Futebol, que embora seja a única modalidade no 

Brasil que consegue se financiar sem a necessidade de verbas diretas oriundas do Estado, 

necessita do Estado para manter a grande maioria dos estádios, garantir a ordem na realização 

de seus jogos e financiar impostos e tributos. 

O financiamento ao esporte brasileiro se dá principalmente pelas seguintes formas: I - 

repasse direto do Ministério dos Esportes às entidades esportivas, através de convênios 

firmados individualmente visando a execução de projetos específicos de cada modalidade; II – 

através recursos públicos gerados pelas loterias oficiais. Estes recursos são enviados 

diretamente para o Comitê Olímpico Brasileiro que fica responsável por definir e realizar sua 

distribuição entre as diversas Confederações que compõe o programa olímpico; III – através da 

Lei de incentivo ao esporte, que permite que Pessoas Jurídicas e Físicas, transfiram para 

entidades esportivas parte do imposto que devem ao governo. Para usufruir deste direito as 

entidades esportivas devem apresentar projetos, que precisam ser previamente aprovados pelo 
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Ministério do Esportes antes de iniciar a captação dos recursos. O mesmo sistema de 

financiamento, embora em volumes menores, se reproduz regionalmente, onde as Federações 

de cada modalidade, se relacionam com o governo do estado que representam, neste caso 

porém, cada estado possui sua legislação e formatos próprios de distribuição e fiscalização de 

recursos. 

Complementando o sistema brasileiro de financiamento do esporte, o Ministério dos 

Esportes possui um programa chamado Bolsa-Atleta, através do qual o estado brasileiro 

distribui recursos diretamente para os atletas das diversas modalidades olímpicas que cumpram 

determinados pré-requisitos. Hoje, os recursos deste programa se tornaram fundamentais e em 

muitos casos são a única fonte de financiamento para os atletas arcarem com os custos de sua 

preparação e a participação nas principais competições.  

No Brasil, os responsáveis por assumir o papel de “organização guarda-chuva”, sendo 

o principal interlocutor entre as Confederações e o Estado são os Comitês Olímpicos (COB) e 

Paraolimpicos (CPB). Estes dois Comitês atuam nos dois polos do sistema, de um lado orientam 

as Confederações nacionais, dando conselhos e ajudando em sua gestão interna, em seus 

planejamentos anuais e plurianuais e do outro atuam junto ao Ministério dos Esportes, 

contribuindo com temas como políticas públicas, modelos operacionais, orçamentos e 

distribuição de recursos. No Brasil não existe nenhuma agência estatal ou privada e financiada 

pelo estado, responsável por gerar e disseminar conhecimento nas áreas de gestão esportiva e 

boas práticas de governança, desta forma, desde o ano de 2017, o Comitê Olímpico Brasileiro 

também assumiu, mesmo que extraoficialmente, este papel e passou a adotar e a disseminar 

informações sobre estes temas junto as Confederações Nacionais a ele filiadas. 

Atualmente o arcabouço legal brasileiro, voltado para o mercado esportivo, é composto 

principalmente pelas seguintes leis: 

 

• Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 – Lei Pelé 

o Alterações e regulamentações posteriores: 

▪ Lei nº 9.981 de 14/07/2000  

▪ Lei nº 10.672 de 15/05/2003 

▪ Lei nº 12.395 de 16/03/2011 

▪ Lei nº 12.868 de 15/10/2013  

▪ Portaria ME no 224 de 18/09/2014 

▪ Lei nº 13.322 de 28/07/2016 

▪ Portaria ME no 115 de 03/04/2018 
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• Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999 - Qualificação de pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos; 

• Lei nº 11.438 de 2006, estabelece benefícios fiscais para pessoas físicas ou jurídicas que 

estimulem o desenvolvimento do esporte nacional, através do patrocínio/doação para 

projetos desportivos e paradesportivos; 

• Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 - Convênios e contratos de repasse de verbas; 

• Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011 – Convênios, contratos de 

repasse e termos de cooperação; 

• Decreto nº 7.984, 08/04/2013 - Regulamenta a Lei nº 9.615, que institui normas gerais 

sobre desporto; 

• Lei nº 10.264 de 16/07/2001 - Lei Agnelo Piva 

• Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015 – PROFUT 

• Decreto nº 8.642 de 19 de janeiro de 2016 – APFUT 

 

Este conjunto de Leis normatiza o funcionamento do sistema desportivo brasileiro, 

descrevendo quais são os princípios fundamentais que o norteiam, qual a natureza e as 

finalidades do deporto para o estado brasileiro, classificando as diversas manifestações, 

determinando quais as entidades que compõe este sistema e a origem dos recursos para financiar 

suas atividades.  

Além deste conjunto de Leis, Decretos e Portarias Ministeriais, as entidades que 

compõem o sistema desportivo brasileiro e utilizam os recursos públicos nelas oriundos, devem 

atender uma série de recomendações emanadas dos órgãos regulatórios e fiscalizadores do 

estado brasileiro. Entre estas entidades se destaca o TCU – Tribunal de Contas da União, 

especificamente responsável por fiscalizar a utilização de recursos públicos. As principais 

determinações voltadas ao esporte são: 

 

• Acórdão 1973/2012 Ata 29 - Plenário - 01/08/2012 

• Acórdão 1785/2015 Ata 29 - Plenário - 22/07/2015  

• Acórdão 2914/2015 Ata 45 - Plenário - 11/11/2015  

• Acórdão 2838/2016 Ata 46 - Plenário - 09/11/2016  

Conforme determinado no Art. 4o da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 – Lei Pelé, 

o Sistema Brasileiro de Desporto compreende as seguintes entidades: 
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• Ministério do Esporte 

• Conselho Nacional do Esporte 

• O sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto dos Estados e Municípios, 

integrados por vínculos de natureza técnica específicos de cada modalidade 

desportiva; 

 

Ainda conforme descrito no Art. 13 desta mesma lei, o Sistema Nacional do Desporto é 

composto pelas seguintes entidades: 

• Comitê Olímpico Brasileiro 

• Comitê Paraolímpico Brasileiro 

• Entidades Nacionais de Administração do Desporto (Confederações) 

• Entidades Regionais de Administração do Desporto (Federações) 

• Ligas nacionais e regionais; 

• Entidades de Prática desportiva (Clubes) 

• Confederação brasileira de Clubes; 

 

O sistema desportivo brasileiro pode ser representado pelo seguinte diagrama: 

 

GRÁFICO 87 – SISTEMA ESPORTIVO BRASILEIRO 
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Onde: ME = Ministério do Esporte – Órgão governamental responsável pela definição 

das políticas públicas do esporte, prioridades de investimento, regulamentação, distribuição de 

recursos públicos e fiscalização do seu uso. Seus principais representantes são escolhidos 

politicamente pelo governo brasileiro, e sua equipe de colaboradores é majoritariamente 

composta por pessoas que passam por concurso público de admissão para trabalhar nas 

instituições que compõe a administração do estado brasileiro.  

COB = Comitê Olímpico Brasileiro – Compete organizar a representação do Brasil 

nos jogos Olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza e ligados ao Comitê Olímpico 

Internacional além de fomentar o movimento olímpico em território brasileiro. Representa o 

olimpismo junto ao governo brasileiro. É o responsável por definir as politicas de distribuição 

dos recursos públicos destinados à preparação da equipe Olímpica brasileira. Seus dirigentes 

são escolhidos por eleição direta, com voto secreto, dentro de um colégio eleitoral formado por 

presidentes de Confederações e representantes dos Atletas que representaram o Brasil nas 

Olimpíadas. 

CPB = Comitê Paraolímpico Brasileiro - Compete organizar a representação do Brasil 

nos jogos Paraolímpicos, Parapan-americanos e outros de igual natureza e ligados ao Comitê 

Paraolímpico Internacional. É o responsável por definir as políticas de distribuição dos recursos 

públicos destinados à preparação da equipe Paraolímpica brasileira. Seus dirigentes são 

escolhidos por eleição direta, com voto secreto, dentro de um colégio eleitoral formado por 

presidentes de Confederações e representantes dos Atletas que representaram o Brasil nas 

Paraolimpíadas. 

CBC = Comitê Brasileiro de Clubes – Associação composta pelos principais clubes 

esportivos formadores de atletas de modalidades Olímpicas. A entidade é responsável por 

representar os clubes junto ao poder público e analisar, escolher, distribuir e controlar os 

recursos destinados exclusivamente para os principais programas de desenvolvimento e 

preparação de atletas. Seus representantes são escolhidos por eleição direta em colégio eleitoral 

composto pelos presidentes de clubes formadores a ele filiados.  

Entidades Nacionais de Administração do Esporte = Confederações – São entidades 

autônomas, associativas, sem fins lucrativos, que representam nacional e internacionalmente 

uma modalidade esportiva específica. Estão ligadas ao sistema internacional por critérios 

técnicos específicos de cada Federação Internacional, sendo permitido existir apenas uma 

entidade por modalidade olímpica no Brasil. São compostas majoritariamente pelas entidades 

regionais de administração de cada modalidade (Federações). Conforme a especificidade de 

cada modalidade os Clubes e os Atletas também podem se filiar diretamente a sua 
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Confederação. Seus representantes são escolhidos em eleição direta, por um colégio eleitoral 

composto por todos os presidentes de Federações e obrigatoriamente por uma representação 

dos Atletas, em alguns casos específicos os Clubes também possuem direito a voto. Entre suas 

atribuições principais estão: a representação da modalidade junto ao Ministério dos Esportes, 

ao Comitê Olímpico Brasileiro e junto a entidade internacional, o fomento da modalidade em 

âmbito nacional, a organização das competições nacionais, a representação do Brasil nas 

competições internacionais e a formação de árbitros, técnicos e comissários.  

Entidades Regionais de Administração do Esporte = Federações - São entidades 

autônomas, associativas, sem fins lucrativos, que representam dentro de cada unidade da 

federação (Estados) uma modalidade esportiva específica. Estão ligadas ao sistema nacional 

por critérios técnicos específicos de cada Federação nacional, sendo permitido existir apenas 

uma entidade por modalidade olímpica em cada estado brasileiro. São compostas 

majoritariamente pelas entidades de prática desportiva (Clubes). Conforme a especificidade de 

cada modalidade os Atletas também podem se filiar diretamente a sua Federação. Seus 

representantes são escolhidos em eleição direta, por um colégio eleitoral composto por todos 

os presidentes de Clubes a ela filiados e obrigatoriamente por uma representação dos Atletas. 

Estão entre suas atribuições estão a representação junto a entidade nacional, o fomento da 

modalidade em âmbito estadual, a organização das competições estaduais/regionais, em alguns 

casos também participam da formação de árbitros e comissários. 

Clubes = Entidades de prática desportiva – São entidades autônomas, associativas, 

podem ser com ou sem fins lucrativos, são criadas por grupos de pessoas com interesses em 

comum, neste caso levam a cabo predominantemente atividades desportivas, porém também 

podem desenvolver atividades culturais e recreativas. Um clube pode desenvolver uma 

modalidade específica ou várias modalidades, neste caso, poderá estar filiado a quantas 

federações estaduais ele desejar competir regional e nacionalmente. Pelo sistema brasileiro, em 

via de regra, um clube só poderá participar das competições nacionais se também estiver filiado 

e participando das competições regionais da respectiva modalidade. São compostos por 

membros da sociedade onde está inserido e seus representantes normalmente são escolhidos 

por votação entre seus associados. O colégio eleitoral pode ser formado por todos os associados 

ou por apenas uma categoria específica deles, sempre conforme previamente definido nos 

documentos normativos da entidade. Pode haver variações, mas normalmente suas atribuições 

na área esportiva estão ligadas a, detecção, captação, treinamento e formação de atletas.  

Atletas = são pessoas filiadas a um clube com a intenção de participar de competições 

por determinada modalidade esportiva, neste contexto, não estão contemplados os desportistas, 



 

 

 

209 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

pessoas que praticam esportes, mesmo que de forma regular, mas não tenham a intenção de 

participar de competições esportivas oficiais e portanto, não tenham a pretensão de estar filiadas 

às entidades regionais e nacionais de administração do esporte. Os atletas normalmente iniciam 

suas atividades em um clube ou associação esportiva em sua cidade e eventualmente podem 

mudar de agremiação conforme vão se desenvolvendo em suas modalidades. 

Contraditoriamente, a participação dos atletas nas questões politico administrativas das 

entidades onde estão filiados (Clubes, Federações e Confederações) não era algo regular no 

Brasil. Neste momento tal pratica vem sendo estimulada e desenvolvida no Brasil por 

determinações legais e por documentos de boas práticas de gestão e governança geradas pelo 

Ministério dos Esportes. 

 

Políticas e regulamentações esportivas relacionadas a Governança 

O Brasil vem desenvolvendo sua legislação voltada ao esporte desde os anos 40, em 

1998 com a aprovação da Lei no 9.615, conhecida como Lei Pelé, o sistema desportivo 

brasileiro passou a ter o formato atual. Apesar de: o Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa 

do Mundo em Outubro de 2007 e as Olimpíadas em Outubro de 2009, da enorme preocupação 

gerada pelos continuados escândalos descobertos dentro das principais entidades esportivas 

mundiais, da enorme quantidade de dinheiro público que vinha sendo investido no esporte desde 

2010 e através do plano denominado como Brasil Medalhas lançado em 2012,  pode-se afirmar 

que medidas práticas visando implementar as boas práticas de governança dentro das entidades 

esportivas, somente foram efetivadas em 2013 com a aprovação e publicação da Lei no 12.868, 

que incluiu na Lei Pelé o Art. 18-A, complementando o que já estava previsto no Art.18 desta 

lei. Até então, o arcabouço legal existente apresentava muita preocupação com a conformidade 

legal dos atos praticados dentro das instituições, alguma preocupação com a transparência das 

contas e dava muito pouca atenção aos princípios de democracia, equidade e responsabilidade 

social dentro das entidades. 

O Art. 18 da Lei Pelé já previa que as entidades, que quisessem ter acesso a recursos 

públicos deveriam: 

 

- Ter viabilidade e autonomia financeira; 

- Atender todos os requisitos previstos em lei; 

- Estar em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas; 

- Demonstrem compatibilidade entre as ações desenvolvidas para a melhoria das 

respectivas modalidades desportivas e o Plano Nacional do Desporto; 
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A partir da aprovação do Art. 18-A, as entidades que compõe o Sistema Nacional do 

Desporto, para poderem receber recursos da administração pública federal, também deveriam 

prever em seus instrumentos normativos: 

 

- Ter mandato de 4 anos, com no máximo uma reeleição para o dirigente máximo da 

entidade; 

- Destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento 

dos seus objetivos sociais; 

- Sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, 

contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros 

aspectos de gestão; 

- Garantam a representação da categoria de atletas das respectivas modalidades no 

âmbito dos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação de regulamentos e 

competições; 

- Assegurem a existência e a autonomia do seu Conselho Fiscal; 

- Estabeleçam claramente em seus Estatutos: 

o Princípios definidores de gestão democrática 

o Instrumentos de Controle Social 

o Transparência da gestão da movimentação de recursos; 

o Fiscalização interna; 

o Alternância no exercício dos cargos de direção; 

o Aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, precedida 

por parecer do Conselho Fiscal; e 

o Participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da 

entidade. 

- Garantam a todos os associados e filiados acesso irrestrito aos documentos e 

informações relativos à prestação de contas, bem como àquelas relacionadas a gestão 

da respectiva entidade de administração do desporto, os quais deverão ser publicados 

na íntegra no sitio eletrônico desta. 

 

O mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, determina ainda que é o Ministério dos 

Esportes o responsável por verificar o efetivo cumprimento destas determinações por parte das 

entidades e de liberar os recursos públicos destinados ao esporte. 
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Recentemente, no ano de 2018, dois novos documentos foram publicados com o intuito 

de aprimorar as ferramentas de governança existente nas entidades. O primeiro sem força de 

lei, mas com o intuito de disseminar conhecimento e auxiliar os gestores das entidades, é a 

Cartilha de boas práticas de governança em entidades esportivas, lançada pelo Ministério dos 

Esportes 

(http://www.esporte.gov.br/arquivos/arquivos/cartilha_de_governanca_em_entidades_esporti

vas_ministerio_do_esporte.pdf ) o segundo, tem como intuito regulamentar o procedimento de 

verificação do cumprimento das exigências feitas pelos Arts. 18, 18-A, 22, 23 e 24 da Lei Pelé, 

é a Portaria no 115 do Ministério dos Esportes,  

 

METODOLOGIA 

A coleta de dados foi realizada de acordo com o processo padronizado de coleta de 

dados da NSGO. A fase um (seleção e contato) e a fase dois (coleta de dados e primeira 

pontuação preliminar) foram realizadas em julho e agosto de 2017. Fase três (feedback), fase 

quatro (segunda pontuação preliminar), fase cinco (feedback final) e fase seis (pontuação final) 

foram realizados de agosto de 2017 a outubro de 2017. Dois pesquisadores conduziram todas 

as fases. Todas as federações revisaram e complementaram os dados coletados.  

As pontuações das federações foram agregadas com base nas folhas de excel 

padronizadas da NSGO. Os indicadores considerados não aplicáveis correspondem aos 

indicadores padrão da NSGO não aplicáveis a federações de pequeno e médio porte. 

 

RESULTADOS 

 

Transparência 

De maneira geral, a grande maioria das entidades publicam seus documentos 

constitutivos e alguns de seus documentos normativos, principalmente os ligados diretamente 

à prática do esporte. Os processos eletivos e decisórios apresentam relativa transparência com 

um bom aproveitamento na publicação de Editais de Convocação e Atas das Assembléias 

realizadas, porém, percebe-se uma clara resistência em dar publicidade aos documentos que 

permitem um controle social efetivo das atividades realizadas no dia a dia das entidades. 

Planejamento plurianual, Cronograma de reuniões de diretoria e as respectivas atas destas 

reuniões, são exemplos de documentos administrativos que não são encontrados, entre os 

documentos financeiros podemos citar, balancetes trimestrais, atas de reuniões do Conselho 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/arquivos/cartilha_de_governanca_em_entidades_esportivas_ministerio_do_esporte.pdf
http://www.esporte.gov.br/arquivos/arquivos/cartilha_de_governanca_em_entidades_esportivas_ministerio_do_esporte.pdf
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Fiscal e relatórios de auditorias periódicas, como documentos pouco apresentados pelas 

entidades.   

Pontos de Destaque: 

1) 100% das entidades publicam seus estatutos no site da entidade (obrigação legal) 

2) Apenas 2 entidades (15%) publicam seus regimentos internos no site da entidade e 3 

(23%) enviaram para seus filiados por e-mail ou área restrita no site;  

3) Apenas 1 entidade (8%) publica seu planejamento plurianual no site da entidade e 3 

(23%) enviaram a seus associados por e-mail ou área restrita no site; 

4) 77% das entidades publicaram sem seus sites a pauta de suas Assembléias Gerais antes 

dela acontecer; 

5) Em apenas 3 (23%), os itens da pauta contam com uma breve explicação do que será 

tratado sobre o item; 

6) 7 (54%) das Atas das Assembléias Gerais publicadas apresentam um sumário sobre as 

deliberações realizadas; 

7) Apenas 1 entidade (8%) publica alguma versão de ata das reuniões de seu 

Board/Diretoria;  

8) Apenas 1 entidade (8%) coloca na ata da reunião do Board/Diretoria uma breve 

explicação sobre as decisões tomadas;   

9) 12 (92%) das entidades publicam o nome de seus diretores no site e 7 (54%) informam 

as datas de início e término de seus mandatos; 

10)  Apenas 1 entidade (8%) publica em seu site uma breve biografia (Mini CV) de seus 

Dirigentes; 

11)  Nenhuma das entidades informa se algum de seus Dirigentes possui  cargo em outra 

entidade esportiva; 

12) Apenas 1 entidade (8%) relaciona seu relatório anual de atividades com o planejamento 

plurianual, mencionando as ações concretas que foram realizadas visando atingir os 

objetivos previamente estipulados 

13)  Nenhuma entidade reporta em seus relatórios anuais de atividades os conflitos de 

interesse detectados no período; 

14) Nenhuma entidade reporta em seus relatórios de atividades algum tipo de controle e 

mitigação de riscos; 

15)  3 entidades (23%) publicam suas políticas de remuneração aos colaboradores; 

16)  uma entidade (8%) publica suas políticas de pagamento de bônus e remunerações extra 

aos membros da diretoria e demais colaboradores 
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GRÁFICO 88 - TRANSPARÊNCIA 

 

 

Democracia 

Na dimensão Democracia as entidades brasileiras receberam uma nota final “Fraca” 

atingindo o “score” de 30%. O melhor aproveitamento entre as entidades pesquisadas foi de 

42% e o pior 18%. Destaque para os indicadores relacionados aos processos eleitorais, para a 

periodicidade das assembleias gerais e pelo alto índice de representatividade de atletas nos 

processos eleitorais. 

Existe regras e procedimentos bem definidos para os processos democráticos nas 

organizações esportivas no Brasil. Todas as organizações possuem procedimentos claros para 

escolha dos membros da diretoria, sendo que as regras definem quem são as pessoas aptas a 

votar, pesos de votos, quórum e rounds eleitorais.  

Outro fator a ser destacado nos Processos Democráticos é que todas as organizações 

possuem limite de mandatos para os membros da diretoria. Normalmente o período é de 4 anos 

mais 4 anos, em virtude de a legislação esportiva brasileira assim definir. 

Todas as organizações realizam suas assembleias gerais anualmente e possuem 

procedimentos claros para convocação de assembleias extraordinárias. 

Um ponto negativo a ser destacado está relacionado a não existir organizações que 

permitam o voto “in absentia”.  

Apesar de encontrarmos processos eleitorais bem estabelecidos nas organizações, 

verificou-se que o mesmo não acontece quando se trata dos processos internos relacionados ao 

funcionamento das diretorias. Somente 16% das organizações possuem regras em seus estatutos 

e/ou regimentos internos que estabelecem que as diretorias devem se reunir pelo menos 5 vezes 
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por ano. Nenhuma organização possui procedimentos estabelecidos para definição da agenda 

das reuniões da diretoria ou para a condução das reuniões. 

Este cenário deixa um gap nas relações entre as diretorias eleitas e os demais membros 

da organização que acabam não sabendo como e quando as decisões são tomadas. Esse 

distanciamento interfere nas relações democráticas e torna obscuro os processos decisórios. 

Sobre a participação de diferentes grupos nos processos políticos e estratégicos das 

organizações, nota-se que não existe uma distribuição igualitária internamente, sendo que 

alguns grupos são altamente representados já outros não possuem qualquer representação. 

Em 100% das organizações existe a presença de atletas nos processos políticos. Essa 

situação ocorre em virtude de a legislação esportiva brasileira obrigar essa participação. No que 

se refere a participação de outros grupos nos processos políticos, destaca-se a participação de 

treinadores e árbitros em 66% das organizações, seguindo pela participação dos funcionários 

em 50% das organizações. Quanto a participação de voluntários notou-se a inexistência da 

participação deste grupo nos processos políticos e eleitorais das organizações. 

Vale a pena mencionar um destaque negativo nas ações de encorajamento no acesso 

igualitário representantes homens e mulheres. Nenhuma das organizações visitadas possuem 

procedimentos sensíveis ao gênero para identificação de candidatos e somente 16% possuem 

esse tipo de procedimento na contratação de funcionários. Também não foram encontradas 

ações internas de promoção de igualdade de gênero.  

 

GRÁFICO 89 - DEMOCRACIA 
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Pela análise realizada, pode-se concluir que o conceito de Prestação de Contas para as 

entidades brasileiras é bastante restrito e está básica e estritamente ligado às obrigações legais 

e a posição financeira, fiscal e tributária da entidade. Também são encontrados alguns 

documentos como relatórios anuais de atividades, que prestam contas sobre as atividades 

esportivas realizadas no último período, porém, documentos mais amplos e que permitem um 

efetivo controle social e dão uma satisfação aos diversos públicos de interesse sobre: processos 

decisórios, objetivos traçados e efetivamente alcançados, forma de atuação da equipe de gestão 

e alta direção, praticamente não são publicados.    

 

1) 2 entidades (15%) aprovam seu planejamento plurianual na Assembléia Geral e em 

apenas uma, este plano contém um planejamento financeiro de longo prazo; 

2) 100% das entidades tem as contas do último ano aprovadas pela Assembléia Geral 

(obrigação legal); 

3) Nenhuma das entidades prevê a substituição dos membros da Diretoria em casos de 

conflitos de interesses e mal desempenho; 

4) 2 entidades (15%) estabelecem em seus estatutos ou regimentos internos que pessoas 

com relacionamento com empresas que possuem relação comercial com a entidade não 

podem fazer parte da diretoria; 

5) Nenhum dos estatutos e/ou regimentos internos analisados estabelecem algum tipo de 

avaliação individual dos membros da diretoria 

6) 5 entidades (38%) estabelecem em seus estatutos que a remuneração dos colaboradores 

deve ser aprovada pela Diretoria 

7) 3 entidades (23%) realizou algum tipo de avaliação de seus diretores nos últimos 12 

meses; 

8) 100% das entidades preveem em seus estatutos e/ou regimentos internos a existência, a 

composição e as principais tarefas do Conselho Fiscal 

9)  Os estatutos de 7 entidades (54%) estabelecem entre as responsabilidades do Conselho 

Fiscal a avaliação e recomendações sobre os controles internos;  

10) 1 entidade (8%) prevê em seus estatutos e/ou regimentos internos que o Conselho Fiscal 

é responsável por propor medidas de gerenciamento de riscos e de aprimoramento da 

governança; 

11)  7 entidades (54%) estabelecem em seus estatutos e/ou regimentos internos que os 

contratos e pagamentos feitos em nome da entidade devem ser assinado no mínimo por 

duas pessoas; 
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12)  5 entidades (38%) estabelecem em seus estatutos e/ou regimentos internos um limite 

financeiro para que apenas uma pessoa possa assinar contratos com terceiros; 

13)  Nenhum estatuto e/ou regimento interno analisado estabelece que uma mesma pessoa 

não pode receber, registrar e depositar recursos em nome da entidade; 

14)  Apenas uma entidade (8%) apresentou um documento informando a avaliação da 

performance de seus membros nos últimos 12 meses; 

15)  Em 2 entidades (15%) está prevista a participação de especialistas externos na 

condução da avaliação dos membros da diretoria; 

16)  Apenas um estatuto e/ou regimento interno analisado prevê que a diretoria deve 

conduzir ao menos uma avaliação anual; 

17)  100% das entidades tem previsão de auditoria externa de suas contas; 

18)  5 entidades (38%) tiveram seus programas de governança (compliance, procedimentos 

internos, estrutura administrativa) revisado por um auditor independente externo nos 

últimos 5 anos; 

19)  7 entidades (54%) possuem um Código de Condutas que se aplica aos membros da 

Diretoria e demais colaboradores e 5 destes códigos (38%) apresentam regras sobre o 

recebimento de presentes, despesas reembolsáveis e conflitos de interesse;  

20)  Apenas uma entidade (8%) registra em ata os conflitos de interesse relatados; 

21)  Em 3 entidades (23%) os procedimentos internos preveem que um membro da Diretoria 

não deve participar com voto nas decisões onde possa ter um conflito de interesse; 

22)  3 entidades (23%) possuem em seus estatutos e/ou regimentos internos procedimentos 

para o processamento de reclamações sobre violações das regras de conduta; 

23)  2 entidades (15%) possuem regras claramente definidas para a investigação das 

reclamações 

24)  1 entidade (8%) permite em seus procedimentos uma denuncia anônima e determina 

que na medida do possível as investigações e seus relatórios devem ser mantidos 

confidenciais até a conclusão; 

25)  100% das entidades preveem em seus estatutos que as decisões da organização podem 

ser contestadas através de mecanismos internos e externos; 

26)  Apenas uma entidade adota um cronograma anual e publico de reuniões dos seus 

poderes; 
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GRÁFICO 90 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

Responsabilidade Social 

A dimensão da Responsabilidade Social foi onde as organizações esportivas brasileiras 

receberam as piores notas. O score final desta dimensão foi 20% considerada fraca. Os itens 

avaliados nessa dimensão foram: Incentivos na área de gestão e governança, prevenção e 

combate ao doping, mitigar os riscos para saúde de atividades esportivas, combate ao assédio 

sexual, atuação em áreas de vulnerabilidade social, combate a discriminação, promoção de 

igualdade de gênero, combate a manipulação de resultados, promoção de sustentabilidade 

ambiental, desenvolvimento do esporte para todos e incentivo a educação de atletas. 

Somente no item relacionado a prevenção e combate ao doping encontramos bons 

resultados: A maioria das confederações (83%) implementam regras para combater o doping 

em conformidade com o código da WADA; A maioria das confederações (83%) implementam 

procedimentos formais e cooperam com a autoridade nacional anti-doping (ABCD); A maioria 

das confederações possuem um membro do staff responsável pelos assuntos relacionados com 

o combate ao doping; No entanto, poucas organizações (16%) possuem políticas formais com 

objetivos e ações específicas com objetivo de prevenir, detectar e combater práticas 

relacionadas ao doping. 

Nos assuntos que envolvem oferecer às organizações filiadas consultorias e apoio em 

assuntos relacionados a gestão e governança não existe nenhum caso de organizado por 

confederações esportivas no Brasil. Nenhuma confederação possui políticas formais com 

objetivos e ações para realizar consultorias em áreas relacionadas a gestão e governança nas 

entidades associadas. O mesmo ocorre nas ações de aconselhamento “tailor made” ou na 
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distribuição de materiais com informações sobre boas práticas de governança. Poucas 

confederações (16%) possuem um membro do staff responsável pelos assuntos relacionadas ao 

aconselhamento de gestão e/ou governança. 

Outros assuntos na dimensão da Responsabilidade Social receberam resultados 

negativos. Destaque para a promoção de igualdade de gênero no esporte, onde nenhuma 

confederação possui políticas formais para atividades relacionadas a esse tema. Também não 

utilizam materiais educacionais para aumentar a atenção para esse assunto, ou não existe a 

atuação em cooperação com outras entidades e também não existem nenhuma confederação 

com membros do staff designados para atuar em assuntos relacionados a igualdade de gênero. 

Outras áreas que receberam resultados baixo na Responsabilidade Social: Nenhuma 

confederação possui políticas formais para ajudar atletas a combinar suas carreiras esportivas 

com atividades educacionais e de transição profissionais. Também não existe nas confederações 

membros do staff responsáveis pela condução das atividades relacionadas a essa transição; 

Nenhuma confederação possui políticas formais e ações planejadas para combater casos de 

abusos sexuais nos ambientes esportivos. Também não existe casos de troca de experiências e 

boas práticas entre as organizações associadas. Devido a existências de alguns Códigos de 

Condutas, encontramos algumas organizações (33%) com regras para denuncias e para as 

investigações nos casos denunciados; Poucas confederações (16%) possuem políticas formais 

que definem objetivos e ações específicas relacionadas a sustentabilidade ambiental. 

Os baixos resultados observados na dimensão Responsabilidade Social reforçam a 

importância dos dirigentes esportivos responsáveis pela condução das atividades das 

confederações esportivas em repensar as funções sociais destas organizações. As entidades 

esportivas possuem um importante papel e grandes responsabilidades nas sociedades que estão 

inseridas e um alto potencial de mudar para melhor a sociedade. No entanto, é necessário que 

todos os agentes envolvidos no ambiente esportivo possam se conscientizar que não bastam 

investimentos que busquem somente os bons resultados esportivos. 
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GRÁFICO 91 - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos com o estudo estão sendo decupados e analisados de forma mais 

profunda e possivelmente irão gerar outras conclusões. Abaixo descreveremos as conclusões 

iniciais que foram apuradas pela equipe de pesquisadores. Salientamos que nos parece, que o 

ideal é a realização deste mesmo estudo por pelo menos mais dois ou três anos, para que desta 

forma se obtenha dados suficientes para conclusões consistentes sobre a aplicação e 

principalmente a evolução da adoção das práticas de governança nas entidades de administração 

do esporte no Brasil.  

As entidades brasileiras apresentam alguns fundamentos básicos de Governança, porém, 

estas práticas não parecem ser integrantes da cultura de gestão e sim da necessidade de cumprir 

a lei para ter acesso a recursos públicos. 

Este fato não se evidencia simplesmente pelo aproveitamento superior aferido nas 

dimensões Transparência e Prestação de Contas, que tem muitos dos seus indicadores 

abordados pela legislação brasileira, especificamente nos Arts. 18 e 18-A, da Lei Pelé, mas 

exatamente pelos indicadores que compõe estas dimensões, não são abarcados pela legislação 

brasileira e praticamente não são atendidos por nenhuma entidade. Apenas para ilustrar este 

ponto, citamos o exemplo da publicação dos Estatutos X a publicação dos Regimentos Internos. 

Enquanto o primeiro é previsto em Lei e pôde ser facilmente encontrado em 100% das entidades 

analisadas, o segundo que é um documento essencial para a perfeita compreensão do 
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funcionamento dos poderes de cada entidade e não tem sua publicação prevista na legislação, 

foi localizado apenas em 15% (2) das análises realizadas. Apenas para ilustrar esta conclusão, 

no mesmo estudo realizado na Europa, 78% das entidades internacionais analisadas publicam 

seus Regimentos Internos, mesmo não havendo nenhuma obrigação legal para isso. 

  Existe pouca ou nenhuma compreensão de que as entidades esportivas precisam se 

relacionar com a sociedade como um todo, ir além dos relacionamentos existentes apenas dentro 

ambiente esportivo. Dentro da complexidade dos relacionamentos existentes nos dias de hoje e 

da concorrência pelos escassos recursos existentes, para poder garantir sua auto suficiência 

financeira diminuindo a dependência de verbas públicas, aumentar o número de praticantes e 

conseguir uma relevância social que permita o necessário protagonismo, é imperativo que as 

entidade compreendam seu papel de forma mais ampla e mudem a forma como se relacionam 

com a sociedade onde estão inseridas. 

O péssimo aproveitamento na Dimensão Responsabilidade Social, demonstra de forma 

inequívoca, que se relacionar com a sociedade e demonstrar preocupações com questões como: 

vulnerabilidade social, meio ambiente, igualdade de gêneros, entre outros temas, ainda está 

longe das preocupações da grande maioria das entidades. 

No atual estágio de evolução da Governança nas entidades brasileiras, parece ser 

necessária a criação de novos mecanismos de estímulo para uma maior adoção de boas práticas 

pela direção da grande maioria das entidades; 

Identificou-se indícios de que a estratégia de estimular a adoção das práticas de 

governança, exclusivamente através de imposição legal está chegando ao seu limite. Fatores 

como a necessária autonomia das entidades esportivas, contida em todos os regulamentos 

internacionais e na própria constituição brasileira, que impossibilita, por exemplo, a ingerência 

externa na formatação e atribuições dos poderes das entidades, parece estabelecer um limite na 

capacidade de persuasão desta estratégia. A simples aprovação de novas leis impositivas, parece 

não ser capaz de provocar uma real mudança de cultura na gestão das entidades. 

A ferramenta utilizada nesta avaliação, foi desenvolvida para ser utilizada em diversos 

países, com culturas e legislações completamente diferentes, sendo assim, seus indicadores 

estão muito mais ligados a boas práticas de governança e cultura de gestão baseada em valores, 

do que em obrigações legais. O baixo aproveitamento geral das entidades avaliadas (32%) e o 

baixo aproveitamento nos indicadores que não estão contemplados na legislação brasileira, 

podem sinalizar que, apesar das inúmeras mudanças realizadas na legislação brasileira nos 

últimos anos, não se foi capaz de uma evolução substancial. 
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APÊNDICE 

Os gráficos abaixo, mostram o aproveitamento geral de cada indicador que compõe a 

análise de cada Dimensão: 

 

TRANSPARÊNCIA 

 

GRÁFICO 92 - INDICAR 1: THE ORGANISATION PUBLISHES ITS STATUTES/ CONSTITUTION, 

INTERNAL REGULATIONS, ORGANISATION CHART, SPORTS RULES AND MULTI-ANNUAL 

POLICY PLAN ON ITS WEBSITE; 
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GRÁFICO 93 - INDICADOR 2: THE ORGANISATION PUBLISHES THE AGENDA AND MINUTES OF 

ITS GENERAL ASSEMBLY MEETING ON ITS WEBSITE; 
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GRÁFICO 94 - INDICADOR 3:  THE ORGANISATION PUBLISHES BOARD DECISIONS ON ITS 

WEBSITE 
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GRÁFICO 95 - INDICADOR 4: THE ORGANISATION PUBLISHES INFORMATION ABOUT ITS BOARD 

MEMBERS ON ITS WEBSITE 
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GRÁFICO 96 - INDICADOR 5: THE ORGANISATION PUBLISHES INFORMATION ABOUT ITS 

MEMBERS (ATHLETES AND CLUBS) ON ITS WEBSITE 
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GRÁFICO 97 - INDICADOR 6: THE ORGANISATION PUBLISHES AN ANNUAL REPORT, INCLUDING 

FINANCIAL STATEMENTS, ON ITS WEBSITE 
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the standing…
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(anonymised) overview
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GRÁFICO 98 - INDICADOR 7: THE ORGANISATION PUBLISHES REGULATIONS AND REPORTS ON 

THE REMUNERATION, INCLUDING COMPENSATION AND BONUSES, OF ITS BOARD MEMBERS 

AND MANAGEMENT ON ITS WEBSITE 
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report include a

separate statement on
the remuneration of
the board members,
including any fringe

benefits, in an
anonymous or

aggregated manner?

Does the remuneration
report include a
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the remuneration of

management, including
any fringe benefits, in

an anonymous or
aggregated manner?
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GRÁFICO 99 - INDICADOR 8: BOARD MEMBERS ARE DEMOCRATICALLY (RE-)APPOINTED 

ACCORDING TO CLEAR PROCEDURES 
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majority of the
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elections ensure that

elections take place on
the basis of secret
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GRÁFICO 100 - INDICADOR 9: THE ORGANISATION TAKES STEPS TO ACHIEVE A 

DIFFERENTIATED AND BALANCED COMPOSITION OF ITS BOARD 
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GRÁFICO 101 - INDICADOR 10: THE ORGANISATION HAS A NOMINATION COMMITTEE 
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board mandates?

Do the organisation’s 
statutes and/or internal 

regulations establish that 
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differentiated composition 
of the board? 
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GRÁFICO 102 - INDICADOR 11: THE ORGANISATION ESTABLISHES A QUORUM (A MINIMUM 

NUMBER OF ATTENDEES REQUIRED TO CONDUCT BUSINESS AND TO CAST VOTES) IN ITS 

STATUTES OR INTERNAL REGULATIONS FOR THE BOARD AND THE GENERAL ASSEMBLY 
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GRÁFICO 103 - INDICADOR 12: THE ORGANISATION HAS ESTABLISHED TERM LIMITS AS WELL 

AS A RETIREMENT SCHEDULE 
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GRÁFICO 104 - INDICADOR 13: THE GENERAL ASSEMBLY REPRESENTS ALL AFFILIATED 

MEMBERS AND MEETS AT LEAST ONCE A YEAR 
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members of the general 
assembly have the 
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absentia (e.g., by proxy 

via communication …



 

 

 

234 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

GRÁFICO 105 - INDICADOR 14: THE BOARD MEETS REGULARLY 
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GRÁFICO 106 - INDICADOR 15: THE ORGANISATION ENSURES THE PARTICIPATION OF 

ATHLETES ITS POLICY PROCESSES 
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GRÁFICO 107 - INDICADOR 16: THE ORGANISATION ENSURES THE PARTICIPATION OF 

REFEREES ITS POLICY PROCESSES 
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GRÁFICO 108 - INDICADOR 17: THE ORGANISATION ENSURES THE PARTICIPATION OF COACHES 

ITS POLICY PROCESSES 
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GRÁFICO 109 - INDICADOR 18: THE ORGANISATION ENSURES THE PARTICIPATION OF 

VOLUNTEERS ITS POLICY PROCESSES 
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GRÁFICO 110 - INDICADOR 19: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A GENDER EQUALITY POLICY 
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GRÁFICO 111 - INDICADOR 20: THE GENERAL ASSEMBLY SUPERVISES THE BOARD 

APPROPRIATELY 
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GRÁFICO 112 - INDICADOR 21: THE GENERAL ASSEMBLY SUPERVISES THE BOARD 

APPROPRIATELY 
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GRÁFICO 113 - INDICADOR 22: THE BOARD ESTABLISHES PROCEDURES REGARDING THE 

PREMATURE RESIGNATION OF BOARD MEMBERS 
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GRÁFICO 114 - INDICADOR 23: THE ORGANISATION DEFINES IN ITS STATUTES THOSE 

CIRCUMSTANCES IN WHICH, DUE TO A SERIOUS CONFLICT OF INTEREST, A PERSON IS 

INELIGIBLE TO SERVE AS A MEMBER OF THE BOARD 
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politicians?
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GRÁFICO 115 - INDICADOR 24: THE ORGANISATION APPLIES A CLEAR GOVERNANCE 

STRUCTURE ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS 
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standing committees?
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GRÁFICO 116 - INDICADOR 25: THE BOARD SUPERVISES MANAGEMENT APPROPRIATELY 
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board organises an annual
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Did the board conduct an
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GRÁFICO 117 - INDICADOR 26: THE ORGANISATION HAS AN INTERNAL FINANCIAL OR AUDIT 

COMMITTEE 
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GRÁFICO 118 - INDICADOR 27: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A FINANCIAL CONTROL 

SYSTEM 
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Do the organisation’s internal 
regulations establish a 

requirement for accurate and 
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and descriptions in the 
financial accounts?      

Do the organisation’s internal 
regulations establish a 

system, in which (significant) 
financial transactions are 

periodically reviewed?                                                                                                       
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GRÁFICO 119 - INDICADOR 28: THE BOARD ANNUALLY EVALUATES ITS OWN COMPOSITION 

AND PERFORMANCE 
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GRÁFICO 120 - INDICADOR 29: THE ORGANISATION’S FINANCES ARE EXTERNALLY AUDITED 

BY AN INDEPENDENT AUDITOR 
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auditor?   
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management procedures and 
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methodologies (application 

and effectiveness) been 
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governance (compliance 
programme, governance 
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processes…) been reviewed 

by an independent and 
officially approved auditor in 

the past five years?
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GRÁFICO 121 - INDICADOR 30: THE ORGANISATION HAS OR RECOGNISES A CODE OF CONDUCT 

APPLICABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD, MANAGEMENT AND PERSONNEL 
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members contain rules on…

Does the code of conduct
that applies to board

members contain rules on…

Has the code of conduct been
signed by all the members of

the board?

Has the board taken steps
during the past twelve

months to ensure that all…

Has the general assembly
been informed about the

code of conduct?
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GRÁFICO 122 - INDICADOR 31: THE BOARD ESTABLISHES CLEAR CONFLICTS OF INTEREST 

PROCEDURES THAT APPLY TO THE MEMBERS OF THE BOARD 
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Do the organisation’s 
internal regulations 

establish procedures 
regarding conflicts of 

interest? 

Do these procedures
ensure that (perceived)
conflicts of interest are
reported, meaning that
conflicts of interest are

listed in the minutes and
recorded in a registry?

Do these procedures
ensure that commercial
transactions with a third

party, with which a board
member has an (in)direct

familial or commercial
relationship, must be

submitted to the general
assembly or a body

mandated by the general
assembly?

Do these procedures
guarantee that the

members of the board
may not participate in the

vote about certain
decisions, for which a

conflict of interest exists?
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GRÁFICO 123 - INDICADOR 32:  THE BOARD ESTABLISHES PROCEDURES FOR THE PROCESSING 

OF COMPLAINTS IN THE INTERNAL REGULATIONS 
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Do the organisation’s statutes 
and/ or internal regulations 

establish procedures for 
processing complaints about 

violations of applicable rules of 
conduct?  

Do the procedures contain
clearly defined rules for
submitting complaints?

Do the procedures contain
clearly defined rules for

investigating complaints?

Do the procedures contain
clearly defined rules for

notifying the person who
submitted the complaint about

the outcome of the
investigation?

Do the procedures contain
clearly defined rules for the
reference of the case to an

independent internal or
external tribunal?

Do the procedures establish
that no person who, in good

faith, reports a concern shall be
subject to retaliation or
negative consequences?

Do the procedures establish
that reports of concerns and

related investigations must be
kept confidential to the extent

possible?

Do the procedures enable
persons to file an anonymous

complaint?
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GRÁFICO 124 - INDICADOR 33: THE ORGANIZATION’S DECISIONS CAN BE CONTESTED 

THROUGH INTERNAL OR EXTERNAL MECHANISM 
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Do the organisation’s statutes 
and/ or internal regulations 

establish procedures that allow 
athletes, coaches, referees, 

delegates and clubs to appeal 
against a sporting sanction?  

Do the relevant procedures
establish that the parties

concerned are entitled to a
hearing if they so desire?

Do the applicable procedures
establish that the members of
the relevant dispute resolution

body may not belong to the
board or to any of the standing

committees of the
organisation?

Do the relevant procedures
establish clearly defined rules

for appealing the decision of the
dispute resolution body?

Does the organisation provide
means for legal aid or pro bono

counsel?
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GRÁFICO 125 - INDICADOR 34: THE BOARD ADOPTS AN ANNUAL MEETING SCHEDULE 
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Does the board have a
document outlining an annual

meeting schedule?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the

budget?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the

financial statements?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the

policy plan and the annual
report?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the

annual self-assessment?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the
appraisal of management?

Does the meeting schedule
arrange for a meeting on the

preparation of the general
assembly?
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GRÁFICO 126 - INDICADOR 35: THE ORGANISATION OFFERS CONSULTING TO ITS MEMBER 

ORGANISATIONS IN THE AREAS OF MANAGEMENT OR GOVERNANCE 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and specific
actions to be taken regarding
the consulting of its member
organisations in the areas of
management or governance?

Does the organisation have a
designated staff member who

formally acts as a single point of
contact and is responsible for all
matters related to management
and/ or governance consulting?

Does the organisation provide
some form of consulting to

member organisations in the
areas of management or

governance through knowledge
transfer?

Does this consulting include the
organisation of workshops or

training sessions?

Does this consulting include
tailored (one-on-one) advice?

Does this consulting include the
distribution of templates or

good practices?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 127 - INDICADOR 36: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY AIMED AT 

MITIGATING THE HEALTH RISKS OF SPORTING ACTIVITIES 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and specific
actions aimed at mitigating the

health risks of sporting
activities?

Does the organisation have a
designated staff member who
formally acts as a single point
of contact and is responsible
for all matters regarding the

health risks of sporting
activities?

Does the organisation
undertake actions aimed at

informing athletes of the
specific risks associated with

the sport in question?

Does the organisation
undertake actions aimed at
preventing or mitigating the
specific risks associated with

the sport in question?

Did the organisation conduct
an analysis of the specific risks

associated with the sport in
question?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 128 - INDICADOR 37: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY ON COMBATING 

SEXUAL HARASSMENT IN SPORT 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and specific
actions aimed at combating
sexual harassment in sport?

Does the organisation have a
code of conduct which outlines
rules aimed at promoting the
physical integrity of athletes?

Does the organisation have a
designated staff member who

formally acts as a single point of
contact and is responsible for all

matters regarding combating…

Does the organisation cooperate
with other organisations with a

view of combating sexual
harassment in sport?

Does the organisation promote
the exchange of best practices on

combating sexual harassment
among its member

organisations?
Does the organisation undertake

other actions aimed at raising
awareness for sexual harassment

issues?
Do the organisation’s statutes 

and/ or internal regulations 
establish procedures for 

processing complaints about 
unwanted sexual behaviour?

Does the procedure contain rules
for submitting complaints?

Does the procedure contain rules
for investigating complaints?

Does the procedure contain rules
for notifying the person who

submitted the complaint about
the outcome of the investigation?

Does the procedure contain rules
for the establishment of an

independent tribunal?

Did the organisation carry out an
evaluation of the impact of its

relevant actions?
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GRÁFICO 129 - INDICADOR 38: THE ORGANISATION IMPLEMENTS AN ANTI-DOPING POLICY 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and
specific actions aimed at

preventing, detecting, and
combating doping practices?

Does the organisation
implement disciplinary rules

to combat doping in
conformity with the World

Anti-Doping Code

Does the organisation have a
designated staff member who
formally acts as a single point
of contact and is responsible

for all matters regarding
combating doping in sport?

Does the organisation
undertake actions aimed at
raising awareness for anti-

doping rules?

Does the organisation
undertake actions aimed at
educating athletes on the

dangers of doping use?

Does the organisation
implement formal procedures

establishing its cooperation
with the National Anti-Doping

Authority?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 130 - INDICADOR 39: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY ON SOCIAL 

INCLUSION THROUGH SPORT 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and specific
actions aimed at improving the
social, cultural, educational or
psychological circumstances of
marginalised and/or fractured
communities through sport?

Does the organisation have a
designated staff member who

formally acts as a single point of
contact and is responsible for all

matters regarding social
inclusion through sport?

Does the organisation promote
the exchange of best practices
on social inclusion among its

member organisations?

Does the organisation
cooperate with other

organisations with a view of
improving the social, cultural,
educational or psychological

circumstances of marginalised
and/or fractured communities

through sport?

Does the organisation
undertake other actions aimed

at improving the social, cultural,
educational or psychological

circumstances of marginalised
and/or fractured communities

through sport?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 131 - INDICADOR 40: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY COMBATING 

DISCRIMINATION IN SPORT 
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rules aimed at combating
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contact and is responsible for…
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with other organisations with a

view of combating discrimination
in sport?
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actions aimed at raising

awareness for discrimination
issues?

Do the organisation’s statutes 
and/ or internal regulations 

establish procedures for 
processing complaints about …

Does the procedure contain rules
for submitting complaints?

Does the procedure contain rules
for investigating complaints?

Does the procedure contain
clearly defined rules for notifying

the person who submitted the
complaint about the outcome…

Does the procedure contain rules
for the establishment of an

independent tribunal?

Did the organisation carry out an
evaluation of the impact of its

relevant actions?
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GRÁFICO 132 - INDICADOR 41: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY TO PROMOTE 

GENDER EQUALITY IN SPORT 
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Does the organisation have a
formal (written) policy that

outlines objectives and
specific actions aimed at

promoting gender equality in
sport?

Does the organisation raise
awareness via educational
materials for all decision

makers on the importance of
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representation on decision-…
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undertake actions aimed at

supporting (future) leaders of
both sexes through either
formal training or informal

arrangements (e.g.…

Does the organisation have a
designated staff member who
formally acts as a single point
of contact and is responsible

for all matters regarding
gender equality issues?

Does the organisation
cooperate with other

organisations with a view of
promoting gender equality in

sport?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 133 - INDICADOR 42: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY TO COMBAT 

MATCH-FIXING 
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Does the organisation have a formal
(written) policy that outlines

objectives and specific actions aimed
at combating match-fixing?

Does the organisation have a
designated staff member who

formally acts as a single point of
contact and is responsible for all
matters regarding match-fixing

issues?

Does the organisation implement
disciplinary rules to combat match-

fixing?

Do these rules include provisions
banning any member of the

federation from placing a bet related
to youth leagues and a competition

or match that he/she may
(in)directly influence?

Do these rules include provisions
banning any member of the
federation from spreading

confidential information which may
reasonably be expected to be used

in the framework of a bet?

Do these rules include provisions
establishing the obligation for every
member of the federation to report

any requests to unduly influence
competitions or matches to the

federation?

Do these rules include provisions
establishing the procedure for
punishing any violations of the

above rules?

Does the organisation undertake
actions to educate elite athletes,

promising young athletes, coaches,
referees, trainers, and clubs about

risks relating to match-fixing?

Did the organisation carry out an
evaluation of the impact of its

relevant actions?
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GRÁFICO 134 - INDICADOR 43: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY FOR THE 

PROMOTION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
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formal (written) policy that

outlines objectives and
specific actions aimed at

promoting environmental
sustainability?

Does the organisation have a
designated staff member who
formally acts as a single point
of contact and is responsible

for all matters regarding
promoting environmental

sustainability?

Does the organisation
undertake actions aimed at

promoting the environmental
sustainability of the sporting

events it (co-)organises?

Does the organisation
undertake actions aimed at
promoting the exchange of

best practices on
environmental sustainability

among its member
organisations?

Does the organisation
undertake other actions (not

related to the exchange of
best practices) aimed at

promoting the environmental
sustainability of sporting

activities?

Does the organisation
cooperate with other

organisations with a view of
promoting the environmental

sustainability of sporting
activities?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 135 - INDICADOR 44: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY ON PROMOTING 

THE DUAL CAREER OF ATHLETES 
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formal (written) policy that

outlines objectives and specific
actions aimed at helping

athletes combine their sporting
career with education or work?

Does the organisation have a
designated staff member who

formally acts as a single point of
contact and is responsible for

all matters regarding dual
careers?

Does the organisation
undertake actions aimed at

promoting the exchange of best
practices on dual careers with

its member organisations?

Does the organisation
undertake other actions aimed
at promoting and supporting

the inclusion of the concept of
dual careers in the activities of

its member organisations?

Does the organisation
cooperate with other

organisations with a view of
helping athletes combine their
sporting career with education

or work?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 136 - INDICADOR 45: THE ORGANISATION IMPLEMENTS A POLICY ON PROMOTING 

SPORT FOR ALL 
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promoting sport for all?

Does the organisation have a
designated staff member who
formally acts as a single point
of contact and is responsible

for sport for all?

Does the organisation
undertake actions aimed at

promoting sport for all?

Does the organisation
undertake other actions
aimed at promoting and

supporting sport for all in the
activities of its member

organisations?

Does the organisation
cooperate with other

organisations with a view of
promoting sport for all?

Did the organisation carry out
an evaluation of the impact of

its relevant actions?
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GRÁFICO 137 - INDICADOR 46: THE ORGANISATION ENSURES THE FAIR TREATMENT OF 

PROFESSIONAL ATHLETES; 
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minimum requirements of
standard athlete contracts?
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requirements include a

standard on minimum wages?

Do these minimum
requirements include a

standard on internal
disciplinary rules with

sanctions/penalties (fines)
and the necessary

procedures?

Do these minimum
requirements include a

standard on the process for
the resolution of disputes not

covered by the contract?

Does the organisation
undertake actions aimed at
promoting social dialogue

(between athletes and clubs)?
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13 PARCERIAS E CONVÊNIOS FIRMADOS 

 

PARCERIA COM A ASSOCIACÍON LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES DEL DEPORTE (ALESDE) 

 A Associacíon Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Desporte (ALESDE) 

é uma instituição gerada e coordenada por pesquisadores de diferentes instituições de ensino da 

América Latina. A entidade tem por objetivo divulgar estudos e investigações sobre o esporte 

e promover a cooperação e intercâmbio de informações entre os países da América Latina. A 

partir da parceria estabelecida entre o “Inteligência Esportiva” e a ALESDE, o projeto 

compartilhou informações e experiências relativas ao Brasil, especialmente a partir da 

participação nos eventos bienais realizados pela instituição, bem como promoveu a visita de 

pesquisadores de outros países da América Latina ao projeto com o intuito de capacitar os 

integrantes do “Inteligência Esportiva” e colaborar com o desenvolvimento das ações do 

projeto. 

 No que tange a participação nos eventos, podemos citar a representação do projeto 

“Inteligência Esportiva” a partir da participação em mesas temáticas e apresentação de 

comunicações orais no IV Encontro da Associação Latinoamericana de Estudos Socioculturais 

do Esporte/ALESDE em outubro de 2014 em Bogotá/Colômbia, no V Congreso ALESDE em 

outubro de 2016 em Atlixco-Metepec/México e VI Congresso da Associação Latinoamericana 

de Estudos Socioculturais do Esporte/ALESDE em setembro de 2018 em Ribeirão Preto/Brasil. 

Já as visitas envolveram a participação de professores universitários e dirigentes da Associação 

Latinoamericana de Estudos Socioculturais do Esporte (ALESDE), Dr. Miguel Cornejo 

Amestica, Dra. Luz Amelia Hoyos Cuartas e Dr. Samuel Martínez. Estas visitas resultaram em 

palestras proferidas aos integrantes do “Inteligência Esportiva” e reuniões com os 

coordenadores do projeto a fim de tratar das parcerias entres os países da América Latina. 
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FIGURA 24 - PARCERIA COM A ASSOCIACÍON LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES DEL DESPORTE (ALESDE) 

 

 

PARCERIA COM INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF SPORT ASSOCIATION 

(ISSA) 

 A International Sociology of Sport Association (ISSA) tem por obejtivo promover a 

cooperação internacional no campo da sociologia do esporte e promover a troca de 

conhecimentos entre os países engajados com pesquisas relativas a sociologia do esporte. Por 

meio da parceria entre o “Inteligência Esportiva” e a ISSA, o projeto compartilhou informações 

e experiências relativas ao Brasil, especialmente a partir da participação nos eventos anuais 

realizados pela associação. Entre estes eventos, podemos destacar a representação do projeto 

“Inteligência Esportiva” no World Congress of Sociology of Sport em 2013 em 

Vancouver/Canadá, em 2014 em Beijing/China, em 2015 em Paris/França, em 2016 em 

Budapeste/Hungria, em 2017 em Taoyuan/Taiwan e em 2018 em Lausanne/Suíça. 

 

PALESTRA COM O PROFESSOR JAY COAKLEY 

 Em maio de 2015, a partir de uma parceria firmada entre o prof. Dr. Jay Coakley e o 

projeto “Inteligência Esportiva”, o professor esteve em Curitiba/PR e palestrou aos integrantes 
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do projeto e alunos da pós-graduação em Educaçao Física da Universidade Federal do Paraná 

sobre os estudos sociológicos do esporte. 

 

FIGURA 25 - PALESTRA DO PROF. DR. JAY COAKLEY 
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FIGURA 26 - PALESTRA DO PROF. DR. JAY COAKLEY 

 

 

FIGURA 27 - PALESTRA DO PROF. DR. JAY COAKLEY 
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FIGURA 28 - PALESTRA DO PROF. DR. JAY COAKLEY 

  

PALESTRA COM OS PROFESSORES STEVE JACKSON, MARC DAW E JOE 

PIGGIN 

Em agosto de 2015, o projeto “Inteligência Espotiva” promoveu a visita dos 

pesquisadores Dr. Steve Jackson, Dra. Marc Daw e Dr. Joe Piggin à Universidade Federal do 

Paraná. Os professores palestraram aos integrantes do projeto “Inteligência Esportiva” e alunos 

do curso de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná. 
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FIGURA 29 - VISITA DOS PROFESSORES STEVE JACKON, MARC DAW E JOE PIGGIN 

 

 

PARCERIA COM A UNIVERSITY OF TORONTO 

 De dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, o prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri 

realizou estágio na Universidade de Toronto, no Canadá. Orientado pelo prof. Dr. Peter 

Donnelly, o prof. Fernando fez visitas técnicas a diversos centros e institutos esportivos do país, 

bem como conheceu o órgão nacional responsável pela política esportiva no país. A partir do 

estágio, o prof. Fernando ministrou aulas e palestras abordando, especialmente, a política 

esportiva do Brasil e as ações desenvolvidas pelo projeto “Inteligência Esportiva”. 
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FIGURA 30 - UNIVERSIDADE DE TORONTO/CANADÁ  

CENTER FOR SPORT POLICY STUDIES 
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FIGURA 31 - COMMON GROUND - UNIVERSIDADE DE TORONTO/CANADÁ 

 
 

FIGURA 32 - UNIVERSIDADE DE TORONTO/CANADÁ 
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FIGURA 33 - UNIVERSIDADE DE TORONTO/CANADÁ - PROF. DR. PETER DONNELLY

 
 

FIGURA 34 - UNIVERSIDADE DE TORONTO/CANADÁ – CENTER FOR SPORT POLICY STUDIES
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FIGURA 35 - CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE/CANADÁ MONTREAL  

 
 

FIGURA 36 - PARQUE OLÍMPICO/CANADÁ MONTREAL  
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FIGURA 37 - PARQUE OLÍMPICO/CANADÁ MONTREAL 

 

 

FIGURA 38 - INSTITUTO NACIONAL DE ESPORTE DE QUÉBEC/CANADÁ MONTREAL  
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FIGURA 39 - PALESTRA DO PROF. DR. FERNANDO MEZZADRI NA UNIVERSIDADE DE 

TORONTO/CANADÁ 

 
 

FIGURA 40 - CENTRO ESPORTIVO DE TORONTO/CANADÁ 
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FIGURA 41 - CENTRO ESPORTIVO DE TORONTO/CANADÁ 

INSTITUTO CANADENSE DE ESPORTE DE ONTARIO/CANADÁ 

 
 

FIGURA 42 - INSTITUTO CANADENSE DE ESPORTE DE ONTARIO/CANADÁ 
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PARCERIA COM SPORT INFORMATION RESOURCE CENTRE (SIRC) 

Fundado em 1973, o instituto canadense Sport Research Intelligence Sportive (SIRC) 

tem como missão capacitar indivíduos e organizações esportivas compartilhando 

conhecimentos confiáveis e baseados em evidências por meio de canais de comunicação 

relevantes e inovadores. A parceria entre o SIRC e o projeto “Inteligência Esportiva” 

possibilitou a aproximação e a troca de conhecimentos entre os dois projetos, bem como a visita 

da presidente e CEO do SIRC, prof. Dra. Debra Gassewitz ao projeto “Inteligência Esportiva” 

no Brasil. No dia 09 e 10 de maio de 2016, a prof. Dra. Debra Gassewitz discorreu sobre as 

experiências esportivas do Canadá e participou de uma mesa coordenada pelo prof. Dr. Laercio 

Elias Pereira relativa aos aspectos de documentação e informação no esporte. 

 

FIGURA 43 - SIRC/CANADÁ 
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PARCERIA COM O INTERNATIONAL COUNCIL FOR COACHING EXCELLENCE 

– ICCE 

O International Council for Coaching Excellence (ICCE) é uma organização 

internacional sem fins lucrativos que tem como missão liderar e oferecer suporte ao 

desenvolvimento de treinadores esportivos em todo o mundo. A parceria do ICCE com o projeto 

“Inteligência Esportiva” resultou na troca de conhecimentos e experiências relativas a formação 

de treinadores esportivos e também na promoção do Seminário Global Coaches House Rio 

2016 entre os dias 09, 10 e 11 de agosto de 2016.  Este evento, realizado na Casa Brasil, na 

cidade do Rio de Janeiro, em paralelo com a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, teve por 

objetivo a valorização da formação dos treinadores.  

 

 

CONVÊNIO COM A ENTIDADE SOU DO ESPORTE 

Tendo em vista a expertise da Sou do Esporte em projetos relacionados sobre a 

governança das organizações nacionais de administração do esporte (confederações), 

especificamente o projeto Prêmio Sou do Esporte de Governança no Esporte, foi assinado uma 

parceria entre a entidade e o projeto “Inteligência Esportiva”. Os objetivos dessa parceria são a 

troca de informações e conhecimento a respeito do tema e a elaboração de um instrumento para 

estabelecer indicadores sobre qual o nível de adoção de boas práticas de governança nas 

organizações do esporte.  

Destaca-se também que a Sou do Esporte foi convidada em 2017 pela entidade 

internacional Play the Game para participar do projeto de pesquisa denominado National Sport 

Governance Observer, que busca estabelecer estudos comparativos sobre como as federações 

nacionais adotam princípios de governança levando em consideração 4 dimensões: 

Transparência, Democracia, Prestação de Contas e Responsabilidade Social. O projeto é 

conduzido pela Danish Institute for Sport Studies e tem como parceiros institucionais: German 

Sports University Cologne (Alemanha); KU Leuven (Bélgica); Molde University College 

(Noruega); University Bucharest (Romênia); University of Warsaw (Polônia); Utrecht 

University (Holanda). Importante destacar que o Brazil é o único país de fora da União Européia 

a ser convidado para fazer parte do projeto. 

 

CONVÊNIO COM A ENTIDADE PLAY THE GAME 

A entidade Play The Game é uma iniciativa internacional de conferências e 

comunicação que visa fortalecer a base ética do esporte e promover a democracia, a 
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transparência e a liberdade de expressão no esporte. É dirigido pelo Instituto Dinamarquês para 

Estudos do Esporte (IDAN), uma instituição independente criada pelo Ministério da Cultura da 

Dinamarca. E que tem como princípios de condução dos seus trabalhos: Independência: O 

trabalho do instituto não deve ser influenciado por considerações políticas ou grupos de 

interesse; Profissionalismo: O trabalho do instituto deve basear-se em altos padrões de 

excelência acadêmica combinados com a capacidade de se comunicar bem; Relevância: O 

trabalho do instituto deve ser importante para os principais intervenientes no desporto e na 

educação não formal, bem como para o desenvolvimento de ambos os campos; Impacto: O 

instituto deve ser capaz de apresentar ao público as conclusões de seu trabalho de maneira 

acessível e interessante. 

A partir disto, a parceria “Inteligência Esportiva” e Play The Game tem como objetivo 

aprimorar as ferramentas de desenvolvimento das entidades esportivas com foco nas boas 

práticas de governança a partir também, da comparação destas boas práticas no contexto 

internacional. Tais práticas de governança têm sido amplamente discutidas no cenário nacional 

a partir das últimas mudanças na regulamentação nacional do esporte o que coloca esta parceria 

numa posição de vanguarda no estimulo às entidades na busca por melhores condições de 

controle social e transparência. 

 

CONVÊNIO COM ACADEMIA NACIONAL DO DIREITO ESPORTIVO 

No dia 1º. de setembro de 2017, o professor Dr. Fernando Marinho Mezzadri, 

representando o projeto “Inteligência Esportiva” assinou um convênio com a Academia 

Nacional de Direito Desportivo. A assinatura do convênio ocorreu em uma importante 

cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho com o Ministro Ives Gandra, presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Guilherme Caputo Bastos e o Dr. Luiz Antonio 

Abagge. 
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FIGURA 44 - ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O PROJETO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA E O 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
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FIGURA 45 - ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE O PROJETO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA E O 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

 

CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 

Em setembro de 2017, o professor Dr. Fernando Marinho Mezzadri, representando o 

projeto “Inteligência Esportiva” e a Universidade Federal do Paraná, juntamente com o reitor 

Dr. Ricardo Marclo Fonseca, o diretor de assuntos internacionais Dr. André Duarte e o 

coordenador de programas de Pós-graduação Dr. André Rodacki assinaram um memorando de 

entendimento com a Universidade de West Virgínia. Este acordo entre a Universidade de West 

Virgínia e a Universidade Federal do Paraná promoverá oportunidades de pesquisa, troca de 

professores e uma colaboração entre as universidades.  
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FIGURA 46 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 

 

 

FIGURA 47 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 
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FIGURA 48 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 

 

 

FIGURA 49 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 

 



 

 

 

287 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

 

FIGURA 50 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 

 
 

FIGURA 51 - CONVÊNIO COM UNIVERSIDADE DE WEST VIRGINIA 
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CONVÊNIO POLIS: POLICY AND POLITICS IN SPORT 

Em outubro de 2017, o projeto Inteligência Esprtiva, representando o Brasil, esteve na 

Universidade de Colónia (Alemanha) para firmar o convênio POLIS: policy and politics in 

sport. Este convênio envolve pesquisadores da Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça e Espanha 

e representa um passo significativo para o desenvolvimento de estudos com colaborações 

internacionais. Durante esta iniciativa, o projeto “Inteligência Esportiva” foi apresentado aos 

pesquisadores no workshop sobre Data and Methods. 

 

FIGURA 52 – CONVÊNIO POLIS 

 

 

PALESTRA COM O PROF. DR. NICOLAS DELORME 

O projeto “Inteligência Esportiva” desenvolveu uma parceria com o professor Dr. 

Nicolas Delorme da Universidade de Boudeaux que resultou em visitas e assessorias ao projeto 

que visaram capacitar os integrantes do “Inteligência Esportiva” e colaborar com as ações e 

estudos desenvolvidos pelo “Inteligência Esportiva”. 

Entre as visitas podemos citar a presença do professor Dr. Nicolas em outubro de 2017 

e a promoção de palestras aos integrantes do projeto e alunos do curso de pós-graduação em 

Educação Física da Universidade Federal do Paraná. A partir das palestras ministradas pelo 

professor convidado, desenvolvemos excelentes discussões sobre os sistemas esportivos da 
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França, do Reino Unido e da Espanha. Também aprofundamos as discussões sobre os métodos 

qualitativos e quantitativos do projeto “Inteligência Esportiva”. 

 

FIGURA 53 - PALESTRA DR. NICOLAS DELORME 

 

 

FIGURA 54 - PALESTRA DR. NICOLAS DELORME 
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FIGURA 55 - PALESTRA DR. NICOLAS DELORME 

 

 

 Em abril de 2018, o prof. Dr. Nicolas Delorme também participou como palestrante do 

III Seminário Internacional de Políticas Públicas para o esporte. Intitulada “Sports System: 

clubs and entities” a palestra proferida pelo prof. Dr. Nicolas abordou a relação entre clubes e 

outras entidades na formação dos sistemas esportivos nacionais. 

 

PARCERIA COM A LOUGHBOROUGH UNIVERSITY 

De agosto de 2018 a fevereiro de 2019, o pesquisador Mr. Philipe Rocha de Camargo 

realiza estágio na Universidade de Loughborough, no Reino Unido. Orientado pelo prof. Dr. 

Joe Piggin, o pesquisador tem participado de palestras e módulos em disciplinas que 

possibilitarão a interpretação e análise de dados referentes aos conteúdos das políticas para o 

esporte, especialmente em relação aos dados coletados pelo projeto “Inteligência Esportiva”. 

Além disso, os pesquisadores de ambas as universidades têm estudado possibilidades de 

parceria para novos estudos.  
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14 EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE DE 

ALTO RENDIMENTO – BASES CIENTÍFICAS PARA A ORGANIZAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

O Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte ocorreu nos dias 28 e 29 

de agosto de 2014 na cidade de Curitiba – PR, Canal da Música, R. Júlio Perneta, 695 - Mercês. 

Foi organizado pelo Núcleo de Estudos em Políticas Públicas para o Esporte da Universidade 

Federal do Paraná e contou com apoio da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 

do Ministério do Esporte. O Seminário contou com as presenças de quase 500 inscritos entre 

gestores esportivos, estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de Educação Física 

e áreas afins, do Estado do Paraná e demais Estados brasileiros, além dos convidados 

internacionais. Pudemos contar ainda com a presença de lideranças do esporte nacional nas 

mesas de discussões.  

 

ORGANIZADORES DO EVENTO 

O Núcleo de Estudos em Políticas Públicas para o Esporte faz parte do Centro de 

Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade – CEPELS – da Universidade Federal do Paraná e tem 

como objetivo central desenvolver estudos em políticas públicas para o esporte e lazer 

considerando todas as dimensões do esporte e as ações governamentais para o esporte e lazer 

nos âmbitos federal, estaduais e municipais. 

Nos últimos anos o grupo vem desenvolvendo várias pesquisas sobre as políticas 

públicas federais, municipais e estaduais para o esporte, Sistema Nacional de Esporte, programa 

e projetos nas áreas do esporte e recentemente está focando os estudos nos impactos dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos no esporte brasileiro. Algumas destas pesquisas estão sendo 

financiadas pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, 

por meio do projeto ‘Inteligência Esportiva”.  Em conjunto com o desenvolvimento das 

pesquisas, os integrantes do grupo vêm realizando monografias de graduação, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. Como meio de disseminarmos os conhecimentos produzidos 

pelo grupo, elaboramos inúmeros artigos em revistas nacionais e internacionais, livros e 

capítulos de livros e participamos de vários Congressos Nacionais e Internacionais da área. A 
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produção científica do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento científico da área, 

vem auxiliando os gestores a formular novas políticas públicas para o esporte. 

A implementação, manutenção e o crescimento do grupo só foram possíveis com a 

participação efetiva dos seus integrantes, com o apoio da Universidade Federal do Paraná, 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES e da Rede CEDES. Destacamos que 

o apoio destas entidades foi fundamental para que o grupo pudesse avançar nas pesquisas sobre 

a área. 

O Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte cumpriu plenamente seu 

objetivo central que era compreender, discutir e divulgar as bases científicas para o 

desenvolvimento das políticas públicas para o esporte de alto rendimento no Brasil e seus 

objetivos específicos de contribuir na formação/aperfeiçoamento dos profissionais que atuam 

na área; divulgar e discutir as mais recentes informações sobre o tema; promover discussões 

acadêmicas a partir das palestras e mesas de discussões; fortalecer e valorizar a área, bem como 

incrementar sua interdisciplinaridade com educadores físicos, gestores esportivos, dentre outros 

profissionais de áreas afins. 

 

 PALESTRANTES E CONVIDADOS 

• Ricardo Leyser Gonçalves – Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento. 

• Barrie Houlihan – Professor de Políticas para o Esporte na Universidade de 

Loughborough – Leicestershire, Inglaterra. Autor de vários livros, entre eles 

Comparative Elite Sport Development: Systems, Structures and Public Policy; Sport, 

Policy and Politics: A Comparative Analysis; Sport and Policy (Sport Management). 

• Peter Donnelly – Diretor do Centro de Estudos em Políticas para o Esporte e professor 

da Universidade de Toronto – Canadá. Autor do livro Inside Sports. 

• Gonzalo A. Bravo – Professor de Administração Esportiva na Universidade West 

Virginia – EUA.  

• Fernando Augusto Starepravo – Professor do curso de Educação Física da Universidade 

Estadual de Maringá. 

• Celi Nelza Zulke Taffarel – Professora da Universidade Federal da Bahia. 

• Alberto Reinaldo Reppold Filho – Professor da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 
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ENTIDADES PARCEIRAS 

• Ministério do Esporte 

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 

• Pontifícia Universidade Católica (PUC/PR); 

• Universidade Estadual de Maringá (UEM); 

• Universidade Estadual de Londrina (UEL); 

• Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); 

• Prefeitura de Curitiba; 

• Prefeitura de São José dos Pinhais; 

• Paraná Esporte. 

 

PROGRAMA DO EVENTO 

Data Horário Atividade 

 

 

 

 

28/08/2014 

8:00 - 9:00h Credenciamento 

9:00 - 

10:00h 
Abertura 

10:00 - 

10:30h 
Intervalo 

10:30 - 

12:00h 
Palestra: Barrie Houlihan (Loughborough University – Inglaterra) 

12:00 - 

13:30h 
Intervalo para almoço 

13:30 - 

15:00h 

Mesa de Discussão: Desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil 

(Ricardo Leyser Gonçalves - Ministério do Esporte) 

15:00 - 

15:20h 
Intervalo 

15:20 - 

17:30h 

Mesa de discussão: Gonzalo Alfredo Bravo (West Virginia University – USA) e 

Peter Donnelly (University of Toronto – Canadá) – Mediador: Wanderley 

Marchi Jr. (UFPR) 

17:30h 
Lançamento do livro sobre Políticas Públicas para o Esporte do Núcleo de 

Estudos em Políticas Públicas para o Esporte da Universidade Federal do Paraná 

 

 

 

 

29/08/2014 

9:00 - 

12:00h 

Mesa de Discussão: Bases Científicas para o mapeamento das Políticas Públicas 

do Esporte no Brasil (Alberto Reppold Filho – UFRGS; Celi Taffarel – UFBA; 

Fernando Marinho Mezzadri – UFPR) – Mediadora: Cássia Damiani ( 

12:00 - 

13:30h 
Almoço 

13:30 - 

17:00h 
Reuniões institucionais 

17:00h Encerramento 

 

ORGANOGRAMA DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

CARGO NOMES 

Presidente da Comissão Organizadora Fernando Marinho Mezzadri 

Coordenação Geral Katiuscia Mello Figuerôa 

Comissão Organizadora 

Wanderley Marchi Jr. 

André Mendes Capraro 

Doralice Lange de Souza 
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Fernando Renato Cavichiolli 

Coordenação de Comunicação Social e 

Cerimonial 

Letícia Godoy 

Marcelo Moraes e Silva 

Evelyn Gavioli 

Ricardo Gonçalves 

Palmira Sevegnani 

Coordenação de Infraestrutura e 

Equipamentos 

Eliza Lins Donha 

Felipe 

Yuri Dias 

Francielly Nascimento 

Coordenação de Finanças Fernando Marinho Mezzadri 

Coordenação de Secretaria e Administração 

Natasha Santos 

Ana Paula Cabral Bonin 

Ivete Balen 

Carla C. Tagliari 

 

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

GRÁFICO 138 - % DAS RESPOSTAS SOBRE OS DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES DO EVENTO (N=76) 

 

 

GRÁFICO 139 - % DAS RESPOSTAS SOBRE O TIPO DE INSTITUIÇÃO ONDE ATUAM OS 

PARTICIPANTES DO EVENTO (N=76) 

 

Série1; 

Profissional; 

29; 38%
Série1; 

Estudante

; 45; 59%

Série1; Ambas 

as formações; 2; 

3%

Profissional

Estudante

Ambas as formações

Série1; 

Pública; 63; 

83%

Série1; Privada; 

7; 9%

Série1; Outra; 3; 

4%

Série1; 

Pública e 

privada; 2; 

3%

Série1; Pública e 

outra; 1; 1%

Pública

Privada

Outra

Pública e privada

Pública e outra
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GRÁFICO 140 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO (N=76) 

 

 

GRÁFICO 141 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DO TEMA DAS PALESTRAS DO EVENTO 

(N=76) 

 

 

GRÁFICO 142 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS PALESTRAS DO 

EVENTO (N=76) 

 

 

Série1; Ótimo; 

12; 16%

Série1; 

Bom; 41; 

54%

Série1; 

Regular; 

22; 29%

Série1; Ruim; 1; 

1%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim
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Ótimo; 

57; 75%

Série1; 

Bom; 18; 

24%
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1; 1%

Ótimo

Bom

Regular

Série1; 

Ótimo; 

56; 74%
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Bom; 20; 

26%

Série1; Regular; 

0; 0%

Ótimo

Bom

Regular
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GRÁFICO 143 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS PALESTRANTES CONVIDADOS 

(N=76) 

 

 

GRÁFICO 144 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DA DURAÇÃO DO EVENTO (N=76) 

 

 

GRÁFICO 145 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO 

EVENTO (N=76) 
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GRÁFICO 146 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS 

PARTICIPANTES DO EVENTO (N=76) 

 

 

GRÁFICO 147 - % DAS RESPOSTAS SOBRE A AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO 

(N=76) 

 

 

TABELA 12 - CATEGORIAS E FREQUÊNCIAS DE RESPOSTA PARA A QUESTÃO “QUAIS OS 

ASPECTOS POSITIVOS DO SEMINÁRIO?” 

N. Categoria Frequência 

1 A qualidade dos palestrantes convidados 19 

2 As temáticas e discussões/debates suscitados 14 

3 Não responderam 14 

4 A organização geral do evento e suporte da equipe organizadora 10 

5 A qualidade das informações, apresentadas de forma clara  9 

6 Assuntos abordados no contexto das políticas públicas 8 

7 A qualidade do evento de forma geral 7 

8 Os assuntos, estudos e temáticas abordadas pertinentes para o esporte de alto 

rendimento  

7 

9 A presença de palestrantes internacionais 4 

Série1; 

Ótimo; 

55; 72%

Série1; Bom; 19; 

25%

Série1; Regular; 

2; 3%

Ótimo

Bom

Regular

Série1; 

Ótimo; 

61; 80%

Série1; Bom; 13; 

17%

Série1; Regular; 

2; 3%

Ótimo

Bom

Regular
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10 Os assuntos e as temáticas abordadas pertinentes para o momento esportivo no país 4 

11 A participação/diálogo entre representantes de diversos segmentos do esporte e de 

outras áreas 

4 

12 A apresentação de estudos internacionais 2 

13 O local do evento 2 

14 A possibilidade de interação/acesso com os palestrantes 2 

15 A prestação de contas sobre os investimentos do esporte de alto rendimento 2 

16 A abertura rápida 1 

17 A distribuição do livro relacionado 1 

18 O espaço para conhecer pessoas e trocar informações  1 

19 A fácil comunicação 1 

20 A gratuidade e facilidade de acesso ao seminário 1 

21 A melhoria contínua do esporte profissional, alto rendimento ou lazer 1 

22 As novas pesquisas e o mapeamento do esporte de rendimento 1 

23 O tempo reservado às perguntas e questionamentos 1 

24 O lanche da tarde 1 

25 A qualidade dos slides 1 

 

TABELA 2 – Categorias e frequências de resposta para a questão “Quais temas você 

teria interesse para um próximo seminário?”.  

N. Categoria Frequência 

1 Não respondeu 19 

2 Programas de formação no esporte, gestão e intervenções de sucesso 7 

3 Outras dimensões do esporte, além do esporte de alto rendimento (esporte de base, 

esporte inclusão, esporte participação) 

 

7 

4 Política pública de esporte no Brasil (políticas públicas; bolsa-atleta; acessibilidade 

da política aos envolvidos, como os clubes) 

 

6 

5 Aspectos sociológicos do esporte (conceito e espetacularização do esporte; 

sociologia do esporte de alto rendimento; aspetos históricos do esporte; imagens 

cinematográficas como estímulo à prática esportiva) 

 

 

 

5 

6 Temática sobre esporte paralímpico, educação física adaptada/inclusiva  

4 

7 Iniciação esportiva 4 

8 Outras manifestações de corporais (esportes pouco conhecidos, esgrima, arco e 

flecha; dança; lutas; e-esporte, cyber atletas) 

 

4 

9 Detecção de talentos 3 

10 Gestão esportiva 3 

11 Megaeventos esportivos 3 
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12 A distância entre os estudos científicos e contextos esportivos 2 

13 Aprofundamento dos temas abordados, bem como das pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas 

 

2 

14 Temáticas transversais (doping; nutrição) 3 

15 Educação Física escolar 2 

16 Jogos escolares 2 

17 Lazer 2 

18 Políticas públicas em diversos países/Sistemas nacionais de esporte 2 

19 Treinamento esportivo 1 

20 Trazer palestrantes de países pobres 1 

21 Documentação, informação em Educação Física e esportes 1 

22 O investimento nos esportes não olímpicos 1 

23 O esporte brasileiro para além dos megaeventos no país 1 

24 O esporte a serviço da política 1 

25 Esporte como promoção de saúde no Brasil 1 

26 O papel do COI na gestão do esporte 1 

27 Atuação e formação de profissionais da área 1 

28 A formação no esporte de rendimento e suas relações e influências no esporte 

educacional e esporte participação 

 

1 

29 Gestão e recursos para o esporte amador 1 

30 Manutenção das modalidades esportivas no âmbito municipal 1 

 

TABELA 3 – Categorias e frequências de resposta para questão “Outras sugestões”. 

 

N. Categoria Frequência 

1 Não respondeu 51 

2 Melhor divulgação (redes sociais, e-mail, cartazes, juntos aos professores, junto aos 

municípios e SEED/PR) 

 

4 

3 Organização dos horários das palestras para permitir o espaço de perguntas, que 

também devem ser organizado 

 

4 

4 Disponibilização de wifi para os participantes 3 

5 Atenção ao cumprimento do horário 2 

6 Começar a palestra mais cedo 2 

7 A conversa com os palestrantes durante o coffee break não foi satisfatória   

1 

8 Manter os banheiros limpos 1 

9 Muita comida no coffee break 1 

10 Abordar sobre o esporte universitário 1 

11 Divulgar núcleos de estudos 1 
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12 Espaço para venda de outros livros 1 

13 Maior duração do evento 1 

14 Publicar antecipadamente os temas dos palestrantes 1 

15 Realizar atividades no período da tarde e da noite, deixando a manhã livre  

1 

16 Sistemas de treinamento esportivo nacionais e mundiais 1 

17 Deveria abranger um número maior de profissionais 1 

18 Construção de grupos de trabalhos temáticos para aprofundamento do debate  

1 

19 Alteração no horário da palestra 1 

20 Esclarecimentos sobre o papel do município, dos estados e do Governo Federal na 

iniciação esportiva. Muito se discute, mas pouco foi esclarecido 

 

 

1 

21 Sugestão para o próximo: 1º dia - esferas governamentais; 2º dia - debate 

acadêmico, apresentação de trabalhos específico da temática 

 

1 

 

CARTA ABERTA DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

É de conhecimento público que estamos passando por um momento muito importante 

no desenvolvimento do esporte brasileiro, principalmente por conta dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos que ocorrerão no Rio de Janeiro em  2016. Muitos países que organizaram os 

Jogos Olímpicos- Canadá (1976), Coréia do Sul (1988), Espanha (1992), Austrália (2000) e 

China (2008) Inglaterra (2012) - aproveitaram essa oportunidade para construir caminhos 

sólidos na estruturação esportiva.  

 Temos a compreensão, que inúmeras ações foram realizadas e outras tantas estão sendo 

colocadas em prática pelos órgãos dos governos federal, estaduais, municipais e entidades 

esportivas. Podemos citar como exemplo entre outras ações: a criação do Ministério do Esporte, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Esporte e Lazer; a definição da Política Nacional de 

Esporte; a definição do Plano Decenal; as Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais  de 

Esporte e Lazer; o avanço nos projetos sociais (PST) e do Alto Rendimento (Bolsa-Atleta e 

Bolsa Atleta Pódio) e de ações as ações com os órgãos científicos FINEP e CNPQ (Rede 

CEDES). Reconhecemos ainda, a importância do aumento dos investimentos no esporte e a 

atualização da legislação. As oportunidades são crescentes para o esporte, no país, com a 

realização dos grandes eventos esportivos, Jogos Olímpicos, Paraolímpicos e Copa do Mundo, 

que possibilitam desenvolvimento esportivo, social e econômico. 



 

 

 

301 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

Entretanto como gestores devemos contribuir para colocar o esporte brasileiro em outro 

patamar e buscar a ampliação dos legados esportivos para o país. Por isso, não podemos deixar 

de fazer reflexões e sugestões para avançarmos na garantia do direito do cidadão ao esporte e 

lazer e da elevação do padrão esportivo brasileiro. Frente ao quadro ligeiramente evocado, os 

gestores públicos de esporte e lazer, reunidos em 29 de agosto de 2014, nas dependências da 

Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, subscrevem as seguintes sugestões junto aos 

órgãos públicos competentes: 

 

1. Necessidade de avançar na discussão da criação do Sistema Nacional do Esporte, 

definindo as responsabilidades de cada ente governamental e não-governamental que 

compõe o Sistema. Transformando assim, políticas de governo em políticas de Estado 

e garantindo definitivamente o direito às práticas esportivas para todos os cidadãos e 

atletas. 

2. Estabelecer processos colaborativos entre Ministério do Esporte, secretarias estaduais e 

municipais de Esporte e Lazer visando: a) estruturar uma sequência da formação de 

atletas ao esporte de alto rendimento, avançando na construção de redes de treinamento 

esportivo e qualificando a infraestrutura existente.  b) somar forças e ampliar o 

atendimento ao cidadão em seu direito de acesso ao esporte e lazer. 

3. Estabelecer processos colaborativos entre Ministério do Esporte, Secretarias Estaduais 

e Municipais de Espore e Lazer, com as Universidades, pólos de reflexão e produção de 

conhecimento, sobre políticas públicas de gestão pública de esporte e lazer.  

4. Viabilizar capacitação dos agentes públicos do Sistema Nacional de Esporte e Lazer 

(federal, estadual, municipal), por meio de programas de formação continuada de curta 

e média duração, além da implantação de mestrados profissionais para a gestão 

esportiva. 

5. Aprofundar no desenvolvimento pesquisas científicas e nas avaliações das políticas 

públicas que servirão de base para a estruturação do esporte. 

 

Cabe ressaltar que tais demandas não são novas e nem isoladas. 

Aproveitando o impulso para a preparação dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 

2016 e qualificando a gestão esportiva, reafirmamos o compromisso dos gestores públicos de 

esporte e lazer em garantir, à sociedade brasileira, acesso ao esporte e lazer. Tal compromisso 

passa, porém, pela garantia das condições necessárias para o desenvolvimento de políticas 

públicas de qualidade em atenção aos atletas e cidadãos. Nesse sentido, os gestores públicos de 
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esporte e lazer se comprometem a defender as pautas levantadas nesse documento e colaborar 

ativamente para a sua efetivação. 

 

Curitiba, 29 de agosto de 2014. 

 

SEMINÁRIO EXPERIÊNCIAS ESPORTIVAS DA AMÉRICA (09 E 10 DE MAIO DE 

2016 - CURITIBA/PR) 

 O projeto “Inteligência Esportiva” por meio do Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e 

Sociedade (CEPELS) da Universidade Federal do Paraná desenvolveu nos dias 09 e 10 de maio 

de 2016 um seminário sobre as experiências no desenvolvimento do esporte no Canadá e na 

América Latina. Este seminário foi elaborado com o intuito de divulgar o projeto “Inteligência 

Esportiva” e trocar conhecimentos sobre as políticas para o esporte de rendimento de vários 

países da América Latina e do Canadá. 

No dia 09 de maio de 2016, no período matutino, a presidente e CEO do Sport Research 

Intelligence Sportive (SIRC), prof. Dra. Debra Gassewitz, discorreu sobre as experiências 

esportivas do Canadá. No período vespertino, os professores universitários e dirigentes da 

Associação Latinoamericana de Estudos Socioculturais do Esporte (ALESDE), Dr. Miguel 

Cornejo Amestica, Dra. Luz Amelia Hoyos Cuartas e Dr. Samuel Martínez, discursaram sobre 

o desenvolvimento do esporte no Chile, Colômbia e México, respectivamente.  

 

FIGURA 56 - PALESTRA DA PROFESSORA DRA. DEBRA GASSEWITZ 
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FIGURA 57 - PALESTRA DA PROFESSORA DRA. DEBRA GASSEWITZ 

 

FIGURA 58 - PALESTRA DA PROFESSORA DRA. DEBRA GASSEWITZ 
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FIGURA 59 - PALESTRA DA PROFESSORA DRA. DEBRA GASSEWITZ 

 

FIGURA 60 - PALESTRA COM A PROFESSORA DRA. LUZ AMELIA HOYOS CUARTAS
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FIGURA 61 - PALESTRA COM O PROFESSOR DR. MIGUEL CORNEJO AMESTICA

 
 

FIGURA 62 - PALESTRA COM O PROFESSOR DR. SAMUEL MARTÍNEZ

 
 



 

 

 

306 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

FIGURA 63 - PALESTRA DOS PROFESSORES DR. MIGUEL CORNEJO AMESTICA, DRA. LUZ 

AMELIA HOYOS CUARTAS E DR. SAMUEL MARTÍNEZ 
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FIGURA 64 - PARCERIA COM A ASSOCIACÍON LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS 

SOCIOCULTURALES DEL DESPORTE (ALESDE) 

 

 

 No dia 10 de maio de 2016, no período matutino, o professor Dr. Laercio Elias Pereira 

coordenou uma mesa relativa aos aspectos de documentação e informação. Esta mesa contou 

com a presença da Dra. Debra Gassewitz e Dra. Maria Carmem Carvalho. Paralalelamente a 

esta mesa, o prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior realizou uma reunião com os dirigentes da 

ALESDE, prof. Dr. Miguel Cornejo Amestica, Dra. Luz Amelia Hoyos Cuartas e Dr. Samuel 

Martínez, a fim de tratar das parcerias entres os países da América Latina. No período 

vespertino, o professor Dr. Fernando Marinho Mezzadri apresentou o projeto “Inteligência 

Esportiva” aos convidados internacionais e demais participantes do seminário. Este seminário 

totalizou 44 participantes. 

 

SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 (09 A 11 DE AGOSTO DE 2016 

- RIO DE JANEIRO/RJ) 

O Seminário Global Coaches House Rio 2016 foi uma ação entre o projeto “Inteligência 

Esportiva”, firmado entre a Universidade Federal do Paraná e Ministério do Esporte, e o 

International Council for Coaching Excellence - ICCE. O referido evento ocorreu nos dias 09, 
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10 e 11 de agosto de 2016, no auditório do armazém 2, na Casa Brasil, na cidade do Rio de 

Janeiro, paralelamente a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

FIGURA 65 - FOLDER DO SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 
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FIGURA 66 - FOLDER DO SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 

 

 

O evento teve como objetivo a valorização da formação dos treinadores. Nos três dias 

de seminário foram ministradas palestras, painéis de discussão e oficinas. As apresentações 

foram realizadas por atletas, ex-atletas, treinadores, membros do Comitê Olímpico 

Internacional (COI), professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e contou com a 

participação de servidores da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ministério 

do Esporte.  

As inscrições foram realizadas por meio do endereço eletrônico: 

http://www.globalcoacheshouse.net/audience.html. A média do público no dia 09 e no dia 10 

foi em torno de 140 participantes. A média no dia 11 foi 84 participantes. 

 

http://www.globalcoacheshouse.net/audience.html
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FIGURA 67 - APRESENTAÇÃO DO PROF. DR. FERNANDO MARINHO MEZZADRI (UFPR) E 

COORDENADOR DO PROJETO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA 

 

 

FIGURA 68 - SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 
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FIGURA 69 - SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 
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FIGURA 70 - SEMINÁRIO GLOBAL COACHES HOUSE RIO 2016 

 

 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE 

DE ALTO RENDIMENTO (24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016 - CURITIBA/PR) 

O projeto “Inteligência Esportiva” realizou nos dias 24 e 25 de novembro o “II 

Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte”, nas dependências da 

Universidade Federal do Paraná, ocasião em que foram discutidos os temas emergentes na área 

das políticas públicas para o esporte de alto rendimento e também em que foi lançado o 

conjunto de dados e informações referentes ao projeto “Inteligência Esportiva”. O evento 

contou com aproximadamente 280 inscritos os quais tiveram a oportunidade de assistir a 

palestras e de participar de debates. 

Na abertura do evento, o coordenador do projeto “Inteligência Esportiva”, Dr. Fernando 

Marinho Mezzadri, e o responsável pela área da tecnologia da informação do projeto, Dr. 

Alcion Alves da Silva, apresentaram dados e informações sobre o Projeto e o Diretor da 

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Paulo Bicalho, apresentou as expectativas 

do Ministério do Esporte no cruzamento de dados por ferramentas de tomadas de decisão para 

a construção coletiva do Plano Nacional de Esporte de Alto Rendimento. 
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FIGURA 71 - MESA DE ABERTURA DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA O ESPORTE

 
 

Os debates das mesas temáticas abordaram o gerenciamento de transição entre 

diferentes fases da carreira esportiva e o papel da Rede Nacional de Treinamento e da academia 

nestes processos. A primeira mesa teve como convidados Edgar Hubner (Gerente Geral de 

Juventude e Infraestrutura do Comitê Olímpico Brasileiro), Célio René (Coordenador Geral de 

Esporte Educacional, Lazer e Inclusão Social – Ministério do Esporte), Clésio Prado 

(Confederação Brasileira do Desporto Escolar) e o professor Pablo Greco (docente da UFMG), 

que fizeram apresentações e debateram sobre a transição da etapa do esporte escolar para a 

etapa da especialização esportiva.  

Danilo Schier da Cruz (Clube Curitibano), Roberley Leonaldo – Rubinho (Técnico de 

Vôlei), Natália Falavigna (Ex-atleta do Taekwondo) e Larissa Galatti (docente da Unicamp) 

compuseram a segunda mesa, que tratou da passagem da etapa da especialização esportiva para 

a etapa do aperfeiçoamento esportivo. 

Na terceira mesa, Emanuel Fernando Scheffer Rego (Ex-atleta de Vôlei de Praia), Jonas 

Freire (Gerente de Esportes e Alto Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro), Vitor 

Almada (Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – Ministério do Esporte); 

Emerson Franchini (docente da USP) abordaram a transição da etapa do aperfeiçoamento 

esportivo para a etapa do esporte de alto rendimento. 
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FIGURA 72 – MESA 3 DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

ESPORTE: CONVIDADOS EMANUEL FERNANDO SCHEFFER REGO (EX-ATLETA DE VÔLEI DE 

PRAIA); JONAS FREIRE (COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO); VITOR ALMADA (MNISTÉRIO DO 

ESPORTE) E EMERSON FRANCHINI (USP)

 
 

 

Finalmente, John Grootveld (Diretor do Canadian Sport Institute) e Gonzalo Bravo 

Maggi (docente da West Virginia University) apresentaram experiências internacionais de 

como ocorre a articulação entre as etapas da carreira esportiva e sobre os modelos esportivos 

do Canadá, Estados Unidos da América e Rússia. 

 

FIGURA 73 – MESA 4 DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

ESPORTE: CONVIDADOS JOHN GROOTVELD (DIRETOR - CANADIAN SPORT INSTITUTE) E 
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GONZALO BRAVO (WEST VIRGINIA UNIVERSITY)

 

 

  

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Com relação a avaliação do evento, foi aplicado um questionário com o objetivo de 

averiguar quais aspectos foram considerados satisfatórios sob ponto de vista dos participantes 

e quais aspectos devem ser melhorados em uma nova edição do evento. Muito embora em cada 

mesa fosse requisitado o preenchimento dessa ficha e enaltecida a sua importância, foram 

recebidas apenas 46 fichas de avaliação dentre as quais poucas foram aquelas incompletas, ou 
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seja, os participantes que preencheram a ficha de avaliação, em sua maioria o fizeram por 

completo. 

 No que tange aos dados de caracterização dos participantes, constatou-se a 

predominância acadêmica com 12 estudantes de graduação, 10 estudantes de pós-graduação e 

10 professores. Além disso, 09 foram os gestores públicos participantes e apenas 01 membro 

de entidade esportiva. Os demais 04 que responderam a ficha de avaliação marcaram a opção 

“outros” sem, porém, especificar qual área. 

 Foi predominante a presença de participantes advindos de instituições públicas, ou seja, 

80%, sendo os demais oriundos de instituições privadas e outras designações não especificadas. 

 Determinados itens do questionário foram avaliados mediante uma escala de satisfação 

contendo três opções: “ótimo”, “bom” e “regular”. Com relação a divulgação do evento 33% 

consideraram “ótima”, 33% “boa” e os demais 33% avaliaram como “regular”. Além disso, no 

que tange o tema das palestras, 72% dos participantes avaliaram esse quesito como “ótimo” e 

28% avaliaram como “bom”. Da mesma maneira, o “conteúdo das palestras” foi avaliado por 

76% dos participantes como “ótimo” e os demais 24% como “bom”.  

Com relação aos palestrantes convidados apenas 15% avaliaram como “bom” o nível 

dos palestrantes; os demais 85% consideraram como “ótimos”. A duração também esteve entre 

os quesitos avaliados, sendo que 72% consideraram como “ótima” e 28% como “boa” o período 

destinado a realização do evento. 

O local de realização do evento foi avaliado por 85% como ótimo. 13% dos participantes 

avaliaram como “bom” e apenas 2% como “regular” o local de realização. Em contrapartida, o 

“atendimento aos participantes” foi avaliado por 89% dos participantes como “ótimo”; 9% 

como “bom” e 2% como “regular”. Finalmente, no quesito “Organização geral”, 89% avaliaram 

como “ótima” e os demais como “boa”. 

Foram inseridas enquanto questões “abertas” a possibilidade de escrita acerca dos 

aspectos positivos do seminário; as temáticas interessantes para um próximo seminário; e as 

demais sugestões que os participantes gostariam de fazer com relação a estrutura, organização, 

temática, palestrantes, dentre outros. Com relação aos aspectos positivos do seminário, as 

respostas se basearam na qualidade dos palestrantes, no conteúdo do evento e na alta 

competência acadêmica dos indivíduos envolvidos. Dentre as respostas que se destacaram está 

enquanto aspecto positivo “a presença de autoridades públicas e acadêmicas”; a “aproximação 

entre poder público e academia”; “conexão entre academia e a prática” bem como a 

“contribuição mútua devido a integração entre os diferentes agentes tendo em vista a 

participação dos espectadores”. 
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Com relação às temáticas interessantes para um próximo seminário evidenciaram-se: 1) 

Tecnologia na inovação do treinamento esportivo; 2) Relação entre esporte de rendimento e 

escola em âmbito nacional e internacional; 3) Gestão da informação no esporte; 4) Políticas 

Públicas para o público que não atingiu o alto nível e deseja continuar no esporte, no âmbito 

nacional e local. 

O espaço destinado a “sugestões” destacou-se pela preponderância de participantes 

solicitando uma maior frequência na realização desses seminários bem como uma amplitude no 

tempo destinado às mesas e seus respectivos participantes assim como no tempo destinado a 

perguntas, haja vista o enriquecimento obtido a partir dos questionamentos bem como das 

respostas dos palestrantes. Outra sugestão foi a organização de mesas redondas para discussão 

de propostas de macro células que possam ser levadas a gestores federais, estaduais e 

municipais, ampliando assim a questão da aplicabilidade do conteúdo programático.    

Concluindo, avalia-se o II Seminário de Políticas Públicas para o Esporte de maneira 

muito positiva haja vista que, com base nas avaliações preenchidas e recebidas pela equipe 

organizadora, a maioria dos quesitos foi classificada como “ótima” o que remete a um feedback 

satisfatório para a equipe envolvida na construção e organização do seminário realizado em 

novembro de 2016 nas dependências da UFPR. 

   

QUADRO 12 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O ESPORTE 

  AVALIAÇÃO DO EVENTO 

 

Prezado participante, 

Assim como sua presença é muito importante para a realização deste evento, sua opinião é essencial ao 

aperfeiçoamento dos futuros eventos. Por isso, solicitamos o preenchimento do questionário abaixo e sua 

devolução. 

Agradecemos a colaboração. 

 

Dados de caracterização 

 

(    ) Estudante de graduação     (     ) Estudante de pós-graduação 

 

(    ) Professor                             (     ) Gestor Público 

 

(    ) Entidades esportivas           (     ) Outro: ______________________________ 

 

Tipo de Instituição que atua: 
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(   ) Pública  (   ) Privada   

(   ) Outra:  

 

Nas questões a seguir assinale a resposta de acordo com a escala. 

 

Divulgação do Evento                 (  )Ótimo      (   )Bom     (   ) Regular  

Tema das Palestras                   (  )Ótimo       (   )Bom     (   ) Regular  

Conteúdo das Palestras               (   )Ótimo      (   )Bom     (   ) Regular 

Palestrantes             (  ) Ótimo      (   )Bom     (   ) Regular  

Duração do Evento                     (   ) Ótimo     (   )Bom     (   ) Regular  

Local de realização        (   )Ótimo     (   )Bom      (   ) Regular  

Atendimento aos participantes    (   )Ótimo     (   )Bom     (   ) Regular  

Organização geral                        (   ) Ótimo    (   )Bom     (   ) Regular  

 

Quais os aspectos positivos do Seminário?  

 

 

Quais temas você teria interesse para um próximo Seminário? 

 

 

Outras sugestões 

 

 

 

CARTILHA DE GOVERNANÇA DAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO 

DESPORTO 

O projeto “Inteligência Esportiva”, com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento 

da gestão do esporte no Brasil a partir da mudança de paradigma da gestão das entidades de 

administração do desporto, culminando com a necessidade de adoção de boas práticas de 

governança. Desenvolveu no período de julho a agosto de 2017 em colaboração do Ministério 

do Esporte o documento denominado: “Cartilha de Governança das Entidades de 

Administração do Desporto – Regras do Jogo”. Tal cartilha tem como objetivo auxiliar os 

gestores das entidades componentes do Sistema Nacional do Desporto no processo de tomada 

de decisão reunindo princípios básicos de boa governança espalhados em diversos normativos 

como a Lei Pelé (Lei 9.615/98), o Marco Regulatório da Organizações da Sociedade Civil (Lei 

13019/2014), a Lei de Acesso à Informação (Lei 13.527/2011), a Lei do PROFUT (Lei 
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13.155/2015). Adicionalmente pretende apresentar os conceitos fundamentais da governança e 

o que as entidades podem fazer para aprimorá-la em seu âmbito de atuação. 

Este trabalho tem a colaboração de consultores da Organização Sem Fins Lucrativos – 

Sou Do Esporte que desenvolve anualmente o prêmio Sou Do Esporte dado a Confederações 

que apresentam bons níveis de governança a partir de suas práticas. Portanto, referência 

nacional no que diz respeito ao tema. 

 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE 

DE ALTO RENDIMENTO (25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 - CURITIBA/PR) 

O III Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte foi uma ação do 

projeto “Inteligência Esportiva” realizada no campus Jardim Botânico da Universidade Federal 

do Paraná entre os dias 25, 26 e 27 de abril de 2018. O evento foi transmitido, também, online, 

via Facebook e Youtube. No total, 1.522 pessoas estavam inscritas no evento. 

 

FIGURA 74 - TRANSMISSÃO AO VIVO DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PATA O ESPORTE 

 



 

 

 

320 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

FIGURA 75 - TRANSMISSÃO AO VIVO DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PATA O ESPORTE 

 

 

Na abertura do evento, a prof. Dra. Chris Green da Universidade de Illinois palestrou 

sobre os sistemas nacionais e o desenvolvimento do esporte. No dia 25, pela manhã, coordenado 

pelo prof. Dr. Fernando Mezzadri, o projeto “Inteligência Esportiva” foi apresentado. No 

período vespertino, o III Seminário seguiu com a proposição de uma mesa temática, “Rede 

Nacional de Treinamento”, que contou com a presença de representantes do Ministério do 

Esporte, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Paralímpico Brasileiro e da Justiça Desportiva, 

e uma palestra, “Sport System: clubs and entities”, que contou com a presença  do professor 

Dr. Nicolas Delorme.  
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FIGURA 76 - III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PATA O ESPORTE 
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FIGURA 77 - LARS GRAEL NO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

ESPORTE 

 

 

No dia 27 de abril, no período da manhã, o evento prosseguiu com uma mesa temática, 

“Atletas: da formação ao alto rendimento”, que contou com a presença de representantes da 

Academia de Alto Rendimento, Confederação Brasileira da Handebol e Confederação 

Brasileira de Rugby, e uma palestra, “Comparative studies on sport systems”, proferida pelo 
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professor Dr. Jürgen Mittag. Por fim, o evento seguiu com uma mesa temática, “Governança 

no esporte”, com representantes da Sou do Esporte, Atletas pelo Brasil e prof. Dr. Ary Rocco, 

e com uma palestra de encerramento intitulada “Governance in sports organisations” proferida 

pelo professor Dr. Arnout Geeraert. 

 

FIGURA 78 - PROGRAMAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA O ESPOTE 
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FIGURA 79 - III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPOTE 

 

 

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 A avaliação do III Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte foi 

realizada durante todo o evento por meio de questionário físico e online (a partir da plataforma 

Formulários do Google). Um QR code foi disponibilizado aos participantes presenciais para 

que também tivessem acesso à plataforma digital. O questionário contou com 11 questões: 10 

de múltipla escolha, no padrão escala Lickert, e 1 questão aberta, para que os participantes 

pudessem apresentar elogios, críticas e/ou sugestões, conforme imagem abaixo. 
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FIGURA 80 - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA O ESPORTE 

. 

 

Foram recebidas 78 avaliações, sendo 18 online e 60 por meio de formulário físico. Ao 

final do evento, todas as respostas advindas de formulários físicos foram inseridas no formulário 

online.  

Os dados das questões fechadas foram tabulados por meio de estatística simples 

(porcentagem) e as respostas à questão aberta foram organizadas em três categorias: 

“sugestões”, “elogios” e “críticas”, indicando suas frequências. 

Sobre a “Divulgação do evento”, a Figura 2 ilustra que foi predominantemente avaliada 

como “Muito boa”. No entanto, uma parcela significativa identificou fragilidades nessa etapa. 

Como observado na Figura 2, 33,4% dos participantes que responderam à avaliação, julgaram 

que o evento teve uma divulgação entre “Regular” e “Fraca”, tendo ainda uma resposta “Não 

satisfatória”. 
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GRÁFICO 148 - AVALIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

 

 

A divulgação do evento foi realizada predominantemente via internet (Facebook e site 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas para o Esporte – NEPPE/UFPR). 

No que tange ao item “Programação do evento”, percebe-se que houve uma avaliação 

predominantemente positiva. A maioria dos participantes (65,4%) que respondeu à avaliação 

julgou que a programação foi “Muito boa” e 33,3% avaliou como “Boa”. Houve apenas uma 

resposta “Regular”. 

 

GRÁFICO 149 - AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

 

Conforme previsto na programação, no primeiro dia houve uma palestra no período 

noite, e nos dois últimos, mesas de debates e palestras no período da manhã e da tarde. Não 

houve alterações na programação. 

Em relação aos “Temas abordados”, 96,1% dos participantes avaliaram entre “Muito 

bons” e “Bons”. Três dos avaliadores (3,9%) julgaram que os temas foram “Fracos” ou 

“Regulares”.  
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GRÁFICO 150 - AVALIAÇÃO DOS TEMAS ABORDADOS 

 

 

Os temas centrais abordados durante o evento foram: 1) Sistemas Esportivos; 2) 

Apresentação dos dados do projeto Inteligência Esportiva (IE) e Expectativas do Ministério do 

Esporte/Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento para a construção coletiva do Plano 

Nacional de Esporte de Alto Rendimento; 3) Rede nacional de Treinamento; 4) Atletas: da 

formação ao alto rendimento; e 5) Governança no Esporte.  

Sobre a avaliação do item “Palestrantes”, a Figura 5 ilustra uma avaliação 

predominantemente positiva, sendo 96,1% das respostas entre “Muito bons” e “Bons”. Apenas 

uma pequena parcela avaliou os palestrantes como regulares. 

 

GRÁFICO 151 - AVALIAÇÃO DOS PALESTRANTES 

 

 

Dentre os palestrantes internacionais, o evento contou com professores renomados de 

universidades dos EUA, Bélgica, Alemanha e França. Dentre os convidados nacionais havia 

representantes de federações, de confederações, do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico 

Brasileiro, de instâncias jurídicas do esporte, de ONGs esportivas, além de atletas, professores 

universitários e estudantes de pós-graduação. 



 

 

 

328 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Setor de Ciências Biológicas 

Departamento de Educação Física 

 

Sobre o item “Infraestrutura/local do evento”, os participantes avaliaram como 

“Muito bom” e “Bom”. Não tivemos respostas “Regular”, “Fraco” ou “Não satisfatório”. Os 

participantes que acompanharam o evento online não puderam opinar nesse item. 

 

GRÁFICO 152 - AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA/LOCAL DO EVENTO 

 

 

O evento foi realizado no Auditório Professor Ulysses de Campos, do Setor de Ciências 

Sociais Aplicadas (UFPR), campus Jardim Botânico (Avenida Pref. Lothário Meissner, 632, 

Jardim Botânico, Curitiba/PR). O auditório tem capacidade para 388 pessoas e possui um palco 

(15 m de largura, 5m de altura e 5 m de profundidade) e dois banheiros (masculino e feminino 

com espaço acessível para deficientes). O espaço não possui gerador de energia. 

 

FIGURA 81 - IMAGENS DO AUDITÓRIO PROFESSOR ULYSSES DE CAMPOS, NO SETOR DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (UFPR/CURITIBA) 

 

Fonte: http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/auditorio-3/ 

 

Sobre os “Recursos audiovisuais”, 50% dos participantes avaliaram como “Muito 

bons” e 39,7% como “Bom”. Uma pequena parcela avaliou como “Regulares” e “Fracos”. 
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GRÁFICO 153 - AVALIAÇÃO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS 

 

 

Os recursos disponíveis no auditório foram: 4 microfones (sendo dois com fio e dois 

sem fio); 10 canhões de luz de cor branca; Telão central; e Projetor Multimídia. Cada palestrante 

ficou responsável pela elaboração dos seus slides. 

Sobre o item “Coffee Break” os participantes presenciais apontaram como 

predominantemente “Muito bom”, seguido de “Bom”. Houve poucas manifestações “Regular” 

e “Fraco”. 12,8% dos participantes não participaram do evento na forma presencial, por isso 

não puderam opinar nesse item. 

 

GRÁFICO 154 - AVALIAÇÃO DO COFFEE BREAK 

 

 

O Coffee Break foi disponibilizado em todos os dias do evento durante os intervalos das 

mesas da manhã e da tarde. No primeiro dia, o Coffee Break foi oferecido após a palestra de 

abertura. O cardápio incluiu salgados, doces, café, leite, sucos e refrigerantes. 

Em relação à “Duração do evento”, participantes avaliaram positivamente. 98,8% 

julgaram que o evento teve uma duração entre “Muito boa” e “Boa”. Houve uma manifestação 

“Regular”. 
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GRÁFICO 155 - AVALIAÇÃO DA DURAÇÃO DO EVENTO 

 

 

O evento teve duração de três dias. As ações ocorreram nos períodos da noite (25/04) e 

no período da manhã e da tarde (26 e 27/04), incluindo palestras, debates, diálogo com os 

participantes presenciais e à distância e pausas para o Coffee Break. 

Segundo a avaliação dos participantes, o “Atendimento aos participantes durante o 

evento” foi predominantemente “Muito boa” (80,8%). 16,7% avaliaram como “Boa”. Houve 

duas manifestações negativas nesse item, “Fraco” e “Regular”. 

 

GRÁFICO 156 – AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DURANTE O EVENTO 

 

 

Durante o evento havia uma equipe responsável pelo acolhimento dos participantes. A 

comissão organizadora estava identificada com a camiseta do projeto e crachá. O atendimento 

online também foi possível por meio de plataformas digitais (Facebook e Youtube) ou por e-

mail. 

Sobre a “Organização Geral do evento”, os participantes avaliaram 

predominantemente como “Muito boa” (75,6%) e “Boa” (21,8%). Duas manifestações 

avaliaram como “Regulares”. 
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GRÁFICO 157 - AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO 

 

 

A Comissão Organizadora foi formada por 43 pessoas, sendo composta por professores 

universitários e alunos de graduação e pós-graduação, divididos em 20 comissões (Traslado 

convidados; Hospedagem convidados;  Serviço de Coffee Break; Papelaria/Gráfica; Camisas; 

Secretaria; Transmissão e Comunicação; Evento no Facebook/ Sites; Cerimonial/ Mesas/ 

Decoração/ Recepção; Tradução; Espaço e equipamentos; Almoço/Voucher; Apresentações 

das mesas; Revisão do Power Point IE; Revista IE; Entrevistas TV UFPR; Mediação das 

perguntas; Relatório diário; Passagens; e Avaliação). 

Em relação aos “elogios, críticas e sugestões”, foram recebidas 34 respostas. 

 

QUADRO 13 - ELOGIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES AO III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESPORTE 

Categoria Descrição Freq. 

Elogios 

Parabenizações em geral 16 

Organização do evento 7 

Transmissão online 5 

O projeto apresentado (IE) foi inovador 2 

Oportunidade de participação à distância 1 

Ótima qualidade das transmissões 1 

Ótimas palestras 1 

Participantes internacionais excelentes 1 

Críticas 

Divulgação do evento poderia ser melhor 4 

Slides (difícil visualização; letras pequenas) 4 

Problemas como local do evento (temperatura muito baixa; cheiro do local) 2 

A transmissão online esvaziou o auditório e não houve muitas participações online 1 

Áudio e conexão falharam algumas vezes 1 

Faltou disponibilizar a tradução em inglês aos convidados internacionais 1 

Faltou uma maior abordagem da realidade brasileira, trazendo a discussão a política 1 

Não cumprimento aos horários de início das mesas e palestras 1 

Substituições de palestrantes de última hora 1 

Sugestões 

Incluir temas mais variados 2 

Consultar as entidades envolvidas (atletas, federações, prefeituras) no planejamento do 

próximo seminário 

1 

Divulgar melhor o projeto para que outros tenham acesso 1 

Incluir, nas próximas edições, apresentações de trabalhos científicos 1 
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Incluir tema específico sobre atletas paralímpicos e políticas públicas de inclusão social 

pelo esporte 

1 

Mais eventos da área 21 deveriam promover a opção online para melhor difundir o 

conhecimento 

1 

O evento presencial possibilita mais trocas 1 

Trazer o poder executivo para participar e buscar formar o conselho de esporte para nortear 

as ações do esporte de alto rendimento no país 

1 

 

Em uma síntese geral das avaliações, o III SIPPE obteve predominantemente avaliações 

positivas em todos os itens avaliados. Dentre eles, destacam-se a “Programação do evento”, os 

“Temas abordados”, os “Palestrantes”, a “Infraestrutura/local do evento”, os “Recursos 

audiovisuais” o “Coffee Break”, a “Duração do evento” o “Atendimento aos participantes 

durante o evento” e a “Organização geral do evento”. Como ponto a ser melhorado destaca-se 

a “Divulgação do evento”, além da atenção às críticas e sugestões apontadas. 

 

MÉTRICAS DO SEMINÁRIO 

 
QUADRO 14 - MÉTRICAS VIA FACEBOOK 

25/04/2018 

Abertura + Palestra - Chris Green 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação
18 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

2.222 1.796 227 
Homens 

35-44 
Paraná 649 27 

26/04/2018 

Dados do Inteligência Esportiva 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

1.366 1.417 114 
Mulheres 

23-34 
Paraná 480 14 

Mesa temática – Rede Nacional de Treinamento 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

2.184 1.539 146 
Homens 

35-44 
Paraná 746 13 

Palestra - Nicolas Delorme 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

672 499 74 
Homens 

35-44 
Paraná 262 8 

27/04/2018 

Mesa temática - Atletas: da formação ao alto rendimento 

                                                 

18 Curtidas, comentários e compartilhamentos. 
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Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

1.240 975 94 
Mulheres 

25-34 
Paraná 404 12 

Palestra – Jürgen Mittag 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

678 354 68 
Homens 

35-44 
Paraná 216 13 

Mesa Temática – Governança no Esporte 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

555 866 65 
Homens 

45-54 
Paraná 251 8 

Palestra - Arnout Geeraert 

Pessoas 

Alcançad

as 

Minutos de 

visualizaçã

o 

Envolvime

nto c/ a 

publicação 

Principal 

público 

Principal 

localizaç

ão 

Visualizaçõ

es do vídeo 

Compartilhame

ntos 

389 565 48 
Homens 

35-44 
Paraná 122 6 
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QUADRO 15 - MÉTRICA DE VISUALIZAÇÃO DO FACEBOOK POR LOCALIZAÇÃO (ESTADO) 

25/04/2018 

Abertura + Palestra - Chris Green 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 47% 

Santa Catarina 10,1% 

Porto (Portugal) 8,01% 

Goiás 6,47% 

Distrito Federal 5,26% 

Minas Gerais 4,92% 

Rio Grande do norte 4,67% 

São Paulo 4,14% 

26/04/2018 

Dados do Inteligência Esportiva 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 41,9% 

Porto (Portugal) 12% 

Santa Catarina 10,8% 

Minas Gerais 9,46% 

Distrito Federal 6,66% 

São Paulo 5,44% 

Inglaterra (Reino Unido) 5,06% 

Rio de Janeiro 4,4% 

Mesa temática – Rede Nacional de Treinamento 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 32% 

São Paulo 17,4% 

Rio Grande do Sul 12% 

Espírito Santo 9,52% 

Distrito Federal 5,16% 

Alagoas 4,02% 

Minas Gerais 3,87% 

Santa Catarina 3,81% 

Palestra - Nicolas Delorme 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 36,7% 

Bío Bío (Chile) 13,6% 

Rio Grande do Sul 11,9% 

Porto (Portugal) 5,83% 

Distrito Federal 4,72% 

Maputo (Moçambique) 4,7% 

São Paulo 4,47% 

Santa Catarina 4,43% 

27/04/2018 

Mesa temática - Atletas: da formação ao alto rendimento 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 34,5% 

São Paulo 20,5% 

Porto (Portugal) 8,71% 

Rio Grande do Sul 8,03% 

Distrito Federal 6,42% 

Santa Catarina 6,31% 

Minas Gerais 4,79% 

Alagoas 3,56% 

Palestra – Jürgen Mittag 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 52% 

Porto (Portugal) 15,7% 
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Minas Gerais 7,2% 

Rio Grande do Sul 5,02% 

Pernambuco 4,86% 

Distrito Federal 2,7% 

Bío Bío (Chile) 2,42% 

Ceará 2,31% 

Mesa Temática – Governança no Esporte 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 43,2% 

Distrito Federal 14,7% 

São Paulo 13,5% 

Rio Grande do Sul 6,13% 

Rio de Janeiro 5,92% 

Porto (Portugal) 5,92% 

Alagoas 5,01% 

Minas Gerais 2,47% 

Palestra - Arnout Geeraert 

LOCAL PERCENTUAL 

Paraná 72,2% 

Porto (Portugal) 10,6% 

Minas Gerais 8,16% 

Rio de Janeiro 2,89% 

São Paulo 2,78% 

Ceará 1,66% 

Distrito Federal 0,98% 

Santa Catarina 0,23% 
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QUADRO 16 - MÉTRICAS VIA YOUTUBE 

25/04/2018 

Abertura + Palestra - Chris Green 

Tempo de 

exibição 

(min) 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

12.205 762 115 206 H: 71% - M: 29% 29 

26/04/2018 

Dados do Inteligência Esportiva 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

9.454 423 63 111 H: 56% - M: 44% 11 

Mesa temática – Rede Nacional de Treinamento 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

6.477 299 43 89 H: 73% - M: 27% 2 

Palestra - Nicolas Delorme 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

2.667 186 25 49 ? 2 

27/04/2018 

Mesa temática - Atletas: da formação ao alto rendimento 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

4.260 192 29 58 H: 100% - M: 0% 13 

Palestra – Jürgen Mittag 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

3.104 139 26 46 H: 100% - M: 0% 3 

Mesa Temática – Governança no Esporte 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

3.798 146 23 67 H: 60% - M: 40% ? 

Palestra - Arnout Geeraert 

Tempo de 

exibição 

Visualizaçõ

es 
Curtidas 

Comentári

os 
Gênero 

Compartilhame

ntos 

3.055 144 25 83 H: 100% - M: 0% 2 

 

QUADRO 17 - MÉTRICA DE VISUALIZAÇÃO DO YOUTUBE POR LOCALIZAÇÃO (ESTADO) 

 

PAÍS 

TEMPO DE 

EXIBIÇÃO 

(min) 

VISUALIZAÇÕE

S 

DURAÇÃO 

MÉDIA DA 

VISUALIZAÇÃ

O 

PERCENTUAL 

MÉDIO DE 

VISUALIZAÇÃ

O 

Brasil 43.512 (96%) 2.246 (97%) 19:22 17% 

Portugal 759 (1,7%) 20 (0,9%) 37:56 32% 

França 368 (0,8%) 18 (0,8%) 20:26 20% 

E. U. A. 246 (0,5%) 5 (0,2%) 49:14 41% 

Espanha 130 (0,3%) 8 (0,3%) 16:17 15% 

Reino Unido 106 (0,2%) 1 (0,0%) 1:46:08 96% 

Chile 68 (0,2%) 8 (0,3%) 8:32 7,6% 

Região 

Desconhecida 
67 (0,1%) 2 (0,1%) 33:31 30% 

Paraguai 10 (0,0%) 2 (0,1%) 5:10 7,3% 

Austrália 6 (0,0%) 1 (0,0%) 6:27 9,3% 

Romênia 1 (0,0%) 1 (0,0%) 1:12 1,7% 

Egito 0 (0,0%) 3 (0,1%) 0:07 0,1% 

Israel 0 (0,0%) 1 (0,0%) 0:01 0,0% 
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QUADRO 18 - MÉDIA DE ACOMPANHAMENTO AO VIVO 

DATA FACEBOOK YOUTUBE 

25/04/2018 (NOITE) 15 85 

26/04/2018 (MANHÃ) 10 50 

26/04/2018 (TARDE) 15 60 

27/04/2018 (MANHÃ) 10 40 

27/04/2018 (TARDE) 07 35 

TOTAL 57 270 

 

SITE INSTITUCIONAL DO PROJETO “INTELIGÊNCIA ESPORTIVA” 

O objetivo de criar o portal para o projeto da Inteligência Esportiva é proporcionar 

informações e projetos produzidos que estão envolvidos no esporte olímpico e paralímpico de 

alto rendimento e incentivados pelo Ministério do Esporte do Governo Federal. A seguir, 

seguem algumas imagens das paginas do desenvolvimento. Estas imagens ainda estão no 

ambiente temporário, uma vez que estamos na fase de coleta informações e conferência. 

 

FIGURA 82 - LAYOUT DO MODELO 1 DO PORTAL DO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA 
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FIGURA 83 - LAYOUT DO MODELO 2 DO PORTAL DO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA 
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FIGURA 84 - LAYOUT DO MODELO 3 DO PORTAL DO INTELIGÊNCIA ESPORTIVA 
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TESES EM ANDAMENTO 

 

1. Pauline Peixoto Iglesias Vargas. Memória esportiva de atletas de ginástica artística dos 

ciclos olímpicos 2012 e 2016. Início: 2018. Tese (Doutorado em Educação Física) – 

Universidade Federal do Paraná. Orientador: André Mendes Capraro. 

 

2. André Marsiglia Quaranta. A produção científica sobre o esporte paralímpico. Início: 

2017. Tese (Doutorado em Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Marinho 

Mezzadri. 

 

3. Carla Tagliari. As Políticas Públicas e o Sistema Nacional de Esporte. Início: 2017. Tese 

(Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Fernando 

Marinho Mezzadri. 

 

4. Rafael Gomes Sentone. Políticas Públicas para o esporte de alto rendimento. Início: 

2017. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: 

Fernando Renato Cavichiolli. 

 

5. Emilia Devantel Hercules. A Iniciação Esportiva na Educação em Tempo Integral do 

município de Curitiba. Início: 2017. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade 

Federal do Paraná. Orientador: Fernando Renato Cavichiolli. 

 

6. Philipe Rocha de Camargo. Bolsa Atleta uma análise comparativa. Início: 2016. Tese 

(Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Marinho Mezzadri. 

 

7. Rafael Estevam Reis. Políticas públicas esportiva para pessoas com deficiência. Início: 

2016. Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná, Ministério do 

Esporte. Orientador: Fernando Marinho Mezzadri. 
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8. Elisa Donha. Avaliações das Políticas Públicas para o Esporte no Brasil. Início: 2014. 

Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Fernando 

Marinho Mezzadri. 

 

DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO 

 

1. Fernanda Janstsch Reis. Geoprocessamento e políticas públicas para o esporte no estado 

do Paraná. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal 

do Paraná. Orientador: Fernando Marinho Mezzadri. 

 

2. Mayara Torres Ordonhes. Fatores determinantes para o êxito na formação de atletas. 

Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná. 

Orientador: Fernando Renato Cavichiolli. 

 

3. Andressa Caroline Portes da Cunha. Produção sobre o futebol feminino no Brasil. Início: 

2018. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado e Doutorado em Educação Física) - 

Universidade Federal do Paraná. Orientadora: Doralice Lange de Souza. 

 

4. Matheus Pereira Rodrigues. Análise comparativa dos modelos formadores de atletas do 

atletismo de rendimento e alto rendimento no Brasil. Início: 2017. Dissertação (Mestrado 

em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Fernando Renato 

Cavichiolli. 

 

5. Bruna Opieco Pereira. Jogos Olímpicos Rio 2016: o turismo em um megaevento 

esportivo. Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal do 

Paraná. Orientador: André Mendes Capraro. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANDAMENTO 

 

1. Leonardo Rafael Orowicz dos Santos. Mapeamento da produção científica sobre o 

esporte no Brasil. Início: 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 

Física) - Universidade Federal do Paraná. Orientadora: Doralice Lange de Souza. 
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2. Yasmim Vicente Vieira. Mapeamento da produção científica sobre o esporte no Brasil. 

Início: 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade 

Federal do Paraná. Orientadora: Doralice Lange de Souza. 

 

ASSESORIA E CONSULTORIA 

 

1. CAVICHIOLLI, F. R. Participação como consultor do Processo de Avaliação de Relatórios 

de Pesquisa – Iniciação Científica, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 9 DE 

JANEIRO 2018. 

 

2. MEZZADRI, F. M. Sistema Nacional de Esporte. 2016. 

 

3. MEZZADRI, F. M. Diretor de Administração e Finanças Asociación Latinoamericana de 

Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE). 2016. 

 

4. MEZZADRI, F. M. Sistema Nacional de Esporte. 2015. 

 

5. MEZZADRI, F. M. Diretor de Administração e Finanças Asociación Latinoamericana de 

Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE). 2014. 

 

PALESTRAS 

 

1. CAVICHIOLLI, F. R.; Ordonhes, M.T. “A formação para a Pós-Graduação”. Jornada 

acadêmica de Educação Física 2017. Panoramas: um olhar sobre os rumos da educação 

física. Universidade Federal do Paraná, Departamento de Educação Física; out/2017. 

 

2. MEZZADRI, F. M. Projeto Inteligência Esportiva. 2016. 

 

3. MEZZADRI, F. M. Projeto Inteligência Esportiva. 2016. 

 

4. MEZZADRI, F. M. O Projeto Inteligência Esportiva e sua contribuição para a política do 

esporte de alto rendimento. 2016. 

 

5. MEZZADRI, F. M. A organização da UFPR. 2016. 
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6. MEZZADRI, F. M. Políticas Públicas e o Sistema Nacional de Esporte no Brasil. 2016. 

 

7. MEZZADRI, F. M. Políticas Públicas para o esporte e lazer na América Latina: 

consonâncias regionais e estratégias nacionais. 2015. 

 

8. MEZZADRI, F. M. Esporte e Lazer: Políticas e possibilidades de intervenção. 2015. 

 

9. MEZZADRI, F. M. Gestão de Políticas Públicas Locais no Setor Público. 2015. 

 

10. MEZZADRI, F. M. Da formação esportiva ao treinamento de atletas: percursos da 

Ciência e da Política. 2014. 

 

11. MEZZADRI, F. M. A realidade das políticas públicas para o esporte no Brasil e os 

próximos desafios. 2014. 

 

12. MEZZADRI, F. M. Gestão Pública para o esporte no Brasil: novas perspectivas. 2013. 

 

13.  MEZZADRI, F. M. Educação Física e Esporte no contexto dos megaeventos. 2013. 
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