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RESUMO 
O objetivo deste estudo é verificar como se dá o financiamento público nacional para a as 

categorias juvenis dos saltos ornamentais no Brasil, observando o desempenho das instituições esportivas 
em competições nacionais nos anos de 2013 e 2014. A metodologia se deu através de pesquisa documental e 
de análise quantitativa para verificar como foi feita a destinação de recursos através da Lei de Incentivo ao 
Esporte e pelo programa Bolsa-Atleta para as categorias juvenis dos saltos ornamentais entre 2013 e 2014, 
tentando estabelecer relações com o desempenho das instituições esportivas neste período. Os resultados 
mostram que a modalidade é desenvolvida por poucas instituições no país, e que os investimentos na 
modalidade ainda são feitos de maneira incipiente, o que acaba levando a uma carência na formulação de 
políticas públicas para as categorias de base no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a Guerra Fria, a tensão e a rivalidade existente entre os países foram levadas para 

o campo esportivo, e grande parte dos países buscaram se organizar de modo a fornecer meios 

para a formação e treinamento de atletas de ponta (BINGHAM; SHIBLI, 2008). Desde então 

muitos países adotaram modelos de gestão que se adaptem melhor a suas características 

políticas e socioeconômicas.  

Dentro da estrutura do campo esportivo proposta por Bourdieu (1983), disputas relacionadas 

com os aspectos sociais, políticos e culturais são atualmente realizadas entre os agentes 

inseridos neste campo. A rivalidade entre as instituições esportivas movimentam o cenário atual 

do esporte, a partir do poder simbólico, (BOURDIEU, 1989) certos clubes acabam por se destacar 

em relação a outros. 

Partindo das políticas públicas para o esporte no Brasil, o presente estudo terá como foco o 

Bolsa-Atleta e a Lei do Incentivo ao Esporte, políticas públicas implantadas a partir de 2005, 

buscando identificar as instituições que desenvolvem a prática do esporte no país. Entendendo que o 

Bolsa-Atleta é um programa que contempla atletas que já obtiveram bons resultados anteriores, 

logo, é um incentivo baseado no mérito, tornando importante através dos atletas achegar-se aos 

clubes com maior número de bolsas. 

O programa Bolsa-Atleta foi sancionado em 9 de julho de 2004 (alterado em 2012 pelo 

decreto nº 7.802) e oferece incentivo mensais aos atletas brasileiros que conquistaram resultados 

relevantes no ano anterior  (CORRÊA et al., 2014). Atualmente são seis categorias: Atleta de 

Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpico/Paraolímpico e Pódio. Nas categorias Atleta de 



 
 
Base e Estudantil; é necessário que o atleta tenha obtido o primeiro, segundo ou terceiro lugar na 

modalidade individual em competições organizadas pela entidade nacional competente.  

Na categoria Nacional o atleta deve estar entre os três primeiros lugares no ranking nacional. 

Na Internacional, o atleta precisa alcançar um dos três primeiros lugares em competições 

internacionais indicadas pela respectiva confederação da modalidade, como um dos principais 

eventos. A categoria Olímpico/Paraolímpico é reservada para atletas que participaram dos Jogos 

Olímpicos ou Paralímpicos, enquanto que a categoria Pódio contempla atletas que estejam entre 

os 20 primeiros no ranking mundial de sua modalidade (CORRÊA et al., 2014). 

A Lei do Incentivo ao Esporte (Lei n º 11.438, de 29 de dezembro de 2006, alterada pelo 

decreto nº 11.472, de 2 de Maio de 2007)  permite que empresas e pessoas físicas invistam parte 

do que pagariam em Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados previamente pelo 

Ministério do Esporte (BRASIL, 2006). Este investimento se limita a 1% para pessoas jurídicas e 

6% para pessoas físicas.  

Embora sejam muitas as variáveis necessárias para o desenvolvimento esportivo, este 

estudo tem como foco principal o investimento financeiro para as categorias juvenis dos saltos 

ornamentais, com o objetivo de verificar se ocorreram alterações significativas nos resultados 

obtidos nos anos de 2013 e 2014, verificando as melhoras ou quedas no desempenho dos clubes, 

estabelecendo possíveis relações com o financiamento realizado no período. Um dos propósitos 

desta pesquisa é de fornecer subsídios para a formulação e aplicação de políticas públicas para a 

modalidade.  

 

METODOLOGIA 

O estudo possui caráter descritivo quantitativo, com comparações entre os anos de 2013 a 

2014. Não há um sistema de classificação anual dos atletas divulgadas pela confederação. No 

entanto, apenas uma competição nacional ocorreu em cada ano e esses resultados foram 

utilizados para efeitos de classificação. Foram levantados os resultados das competições 

nacionais juvenis, com o recorte sendo os resultados do Grupo A (16-18 anos) e Grupo B (14-15 

anos), sendo que os atletas que competiram em mais de uma prova foram contados novamente 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2015). A escolha pelos grupos 

A e B se justifica pelo fato de que para requerer o Bolsa-Atleta é necessária a idade mínima de 14 

anos. O número de resultados chegou a 168 dados, obtidos por 36 saltadores diferentes.  

Após o levantamento dos atletas pertencentes a este ranking, foram catalogados os atletas 

que receberam o Bolsa-Atleta em 2013 através da Portaria n° 171, de 19 de Julho de 2013 

(BRASIL, 2013) e pela Portaria n° 142, de 01 de Julho de 2014 (BRASIL, 2014) os que foram 

contemplados com o programa em 2014. Já as informações referentes às instituições 

contempladas com a Lei de Incentivo ao Esporte foram obtidas pelo site próprio do programa 

(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015).  



 
 

A análise quantitativa foi realizada através do software Microsoft Office Excel. Por meio de 

tabelas e gráficos dinâmicos, cruzamentos estatísticos foram feitos para determinar se os atletas e 

instituições mais participativas ou com mais resultados eram também aqueles que mais 

receberam apoio financeiro, bem como verificar se houve diferenças significativas no desempenho 

de uma instituição entre um ano e outro.  

 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta uma visão geral das instituições que tiveram mais participações nas 

competições nacionais dos grupos A e B em 2013 e 2014, mostrando a variação que cada 

instituição apresentou de um ano para outro: 

 

2013 N° 2014 N° Var. 

PINHEIROS 33 FLUMINENSE FC/RJ 18  4 

APOE 22 TIJUCA TÊNIS CLUBE/RJ 15 NOVO 

ABRASSO 13 PINHEIROS 14  2 

GREMIO CIEF 11 GREMIO CIEF 12  0 

FLUMINENSE FC/RJ 3 ABRASSO 10  2 

ADESEF 3 ADESEF 9  0 

TIJUCA TÊNIS CLUBE/RJ 0 CSCA 4 NOVO 

CSCA 0 APOE 0 N/A 

Tabela 1 – Variação de posição em relação ao número de participações no entre 2013 e 2014. 

 

A tabela 2 apresenta uma visão geral da pontuação obtida pelas instituições nas 

competições nacionais em 2013 e 2014, de acordo com a Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos. Foram considerados apenas os resultados dos grupos A e B:  

 

2013 N° 2014 N° Var. 

PINHEIROS 304 FLUMINENSE FC/RJ 202  4 

APOE 244 TIJUCA TÊNIS CLUBE/RJ 162 NOVO 

GREMIO CIEF 144 GREMIO CIEF 157  0 

ABRASSO 134 PINHEIROS 144 3 

FLUMINENSE FC/RJ 54 ADESEF 108  1 

ADESEF 38 ABRASSO 86  2 

TIJUCA TÊNIS CLUBE/RJ 0 CSCA 41 NOVO 

CSCA 0 APOE 0 N/A 

Tabela 2 – Variação de posição em relação à pontuação das instituições entre 2013 e 2014. 

 

 São poucas as instituições que desenvolvem a modalidade no país, e não é possível 

apontar uma dominância de uma das instituições em particular. O Esporte Clube Pinheiros, líder 

em participações e em resultados no ano de 2013, perdeu participação no ano seguinte, sendo 

ultrapassado pelo Fluminense Football Club, Tijuca Tênis Clube e Grêmio CIEF. A Associação 



 
 
Peneira Olímpica de Esportes (APOE) que teve boa participação em 2013 não retornou no ano 

seguinte, e seus atletas competiram pelo Tijuca Tênis Clube, que não estava presente no ano 

anterior.  

Enquanto a Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais (ABRASSO) teve uma queda de 

desempenho de um ano para outro, a ADESEF e o Grêmio ADESEF permaneceram estáveis. 

Além do Tijuca Tênis Clube, houve apenas uma adição em 2014 entre as equipes participantes: o 

Clube Semanal da Cultura Artística (CSCA) de Campinas, que foi representada por um atleta que 

competiu em 4 provas e fez 41 pontos para a equipe.  

A conquista de resultados relevantes é um dos critérios para que o atleta possa ser 

contemplado com o Bolsa-Atleta. Logo, clubes com grande número de bolsas são clubes que 

através dos atletas já obtiveram bons resultados passados, tornando importante a análise do 

número de bolsas por instituição. O gráfico 1 apresenta esta distribuição: 

 

 

Gráfico 1 – Número de Bolsas-Atleta por instituição no ano de 2013 e 2014.  

 
Entre as oito instituições que participaram de competições nacionais, cinco tiveram atletas 

contemplados, sendo que todos os atletas que receberam o incentivo em 2013 voltaram a receber 

no ano seguinte, havendo ainda um aumento no número de concessões de bolsas. O Pinheiros, 

por exemplo, teve três atletas que passaram a receber o incentivo, reflexo dos resultados obtidos 

pelos mesmos no ano anterior. O Tijuca Tênis Clube lidera a lista com seis atletas, mas cinco 

destes competiram pela APOE no ano anterior, havendo neste caso uma nova concessão. 

De acordo com o relatório gerado no site do Ministério do Esporte, além da própria 

confederação nacional, apenas uma instituição teve projetos aprovados que envolviam a 

modalidade em 2013 e em 2014: 
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Instituição 2013 2014 

CBDA R$ 550.000,00 R$ 751.325,00 

PINHEIROS R$ 619.137,48 R$ 2.232.242,00 

 
Tabela 3 - Valores destinados para a modalidade através da Lei de Incentivo ao Esporte 

 

Uma ressalva a ser feita neste caso é que os projetos aprovados do Esporte Clube 

Pinheiros não são específicos para a modalidade, e envolvem todas as modalidades aquáticas 

desenvolvidas pelo clube. Mesmo que os saltos ornamentais seja uma modalidade desenvolvida 

dentro do clube, não é possível determinar o volume real de recursos que foi destinado para os 

saltos ornamentais. 

 

CONCLUSÕES 

Entre as modalidades aquáticas que fazem parte do programa olímpico, os saltos ornamentais 

mostram ser uma das modalidades menos difundidas no Brasil. Isto se reflete no número reduzido de 

instituições que desenvolvem a prática do esporte, e na ausência de investimentos mais significativos 

por parte do Governo Federal nesta modalidade em particular. 

Em relação ao Bolsa-Atleta, 32% dos atletas receberam incentivos através do programa no ano 

de 2013. Em 2014 esta taxa subiu para 48%. Uma vez que o incentivo federal é destinado apenas aos 

melhores atletas da modalidade, isto mostra que poucos atletas participam de competições nacionais. 

Em resumo, há uma carência de investimentos para as categorias juvenis, o que contraria o 

modelo proposto por De Bosscher et al. (2009). Neste modelo, as categorias juvenis compõem o 

esporte de base, e necessitam de investimentos amplos e descentralizados, que contribuem para uma 

plenitude no desenvolvimento esportivo como um todo de um país.  

 

NATIONAL PUBLIC FUNDS FOR THE YOUTH CATEGORIES OF DIVING IN THE 2013-2014 PERIOD 
 
ABSTRACT 

The aim of this study is to verify how works the national public funding for the youth categories of 
diving in Brazil, observing the performance of sports institutions in national competitions in 2013 and 2014. 
The methodology was made through desk research and quantitative analysis was done to see how is the 
allocation of resources through the "Lei de Incentivo ao Esporte" and the "Bolsa-Atleta" allowance for youth 
categories of diving between 2013 and 2014, trying to establish relations with the performance of sports 
institutions in this period. The results show that the sport is developed by few institutions in the country, and 
that investments in sport are still made in an incipient way, leading to a shortfall in the formulation of public 
policies for youth categories in Brazil 
Key words: public policies; diving; public funds. 
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