PROGRAMA AMERICANO







Sistema educacional (escolar – universitário –
NCAA)
Mídia – canais especializados em esporte
Investidores privados – financiamento
SELEÇÃO NATURAL – massificação do
esporte

DIGEL (2002)

Competições

Escolares

Atletas são selecionados de
acordo com resultados nas
competições

Competições
Universitárias
Ligas
profissionais

1%

Atletas de alto nível
Houlihan e Green (2008)

Associação Atlética Nacional de
Universidades (NCAA)
Comitê Olímpico dos Estados Unidos
(USOC)
DIGEL (2002)

Para ser um verdadeiro atleta, você necessita fazer jogo limpo.
Seja companheiro. Ajude o amigo que cai. Cumprimente o
vencedor. Seja bondoso aos que perdem. Porque verdadeiros
atletas sabem: É preciso ser um bom esportista para vencer.

• 8 até 13 anos (8-9, 10-11 e 12-13)
• Habilidades do
futebol, basquete, atletismo e
tênis
• 3 níveis

PROGRAMA AUSTRALIANO



Após o fracasso nas olimpíadas de 1988 –
criou-se o Instituto Australiano do Esporte
(AIS) com o intuito de melhorar os resultados
em Sidney (2002)



Identificação de Talentos no esporte
(NATIONAL TALENT SEARCH)
(ZIEMAINZ et al., 2002)

FASE 1: Aplicação de testes em todas as escolas (passam 2%)
FASE 2: Testes específicos das modalidades
FASE 3: Os jovens que passam pelas etapas anteriores integram

academias especializadas no desenvolvimento de esportistas – suporte
do Instituto Australiano de Esporte
(ZIEMAINZ et al., 2002)









Atletismo
Boxe
Ciclismo
Salto ornamental
Remo
Triathlon
Badminton



Esporte como “obsessão nacional”
Baseia-se em critérios de desempenho (testes
físicos)



Financiado pelo Governo e pelo setor privado



(ZIEMAINZ et al., 2002)

PROGRAMA CHINÊS



Zhany Sheix, um chinês de 16 anos e
1,98m, passou os últimos sete anos de sua
vida em um internato no oeste de
Pequim, onde joga vôlei, estuda e vive - nesta
ordem.



Zhany treina diariamente três horas de
manhã e outras quatro horas à tarde. “Em
quatro anos meu nível será bem
melhor”, acredita, pensando em colocar os
pés em Londres, para a próxima Olimpíada.



Ele nasceu em Pequim e sua família também
mora na capital chinesa. Mesmo assim, vive
no internato desde os nove anos. Zhany não
reclama. “As instalações e a comida são boas”.



Grande população na China



Tem como base as escolas de esporte
(principalmente em Beijing e Shanghai)



Exigência de estar sempre primeiro - assim
como USA, objetiva medalhas de ouro

DIGEL (2002)





O partido Comunista dita as prioridades das políticas
esportivas - sistema esportivo é totalmente financiado pelo
governo
patrocinador do esporte de alto nível através de empresas
multinacionais

(DIGEL, 2002)



Originárias da pesquisa nas áreas
COMPORTAMENTAL e de CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO



Procuram verificar as influências de fatores
hereditários e do meio ambiente sobre a(s)
característica(s) estudada(s)



estudo da influência de fatores hereditários



estudos da estabilidade da variável - “tracking”



estratégia Z-CELAFISCS



utilização de impressões digitais



acompanhamento do perfil de desenvolvimento
do atleta nos diferentes níveis de treinamento



estudos multivariados



DIVERSOS TRABALHOS NA ÁREA DE CRESCIMENTO
E DESENVOLVIMENTO
 relacionados à aptidão física e crescimento físico de

escolares não submetidos a treinamento com
delineamento:
▪ transversal (brasileiros)
▪ longitudinal (europeus e canadenses)



POUCAS PESQUISAS COM JOVENS ATLETAS praticamente inexistentes para o sexo feminino –
com delineamento misto/longitudinal
▪
▪
▪
▪

estudo inglês (TOYA – 1987 a 1989)
estudo alemão (1983 a 1990)
estudo brasileiro (1997 a 2002) – aspectos cineantropométricos
pesquisa brasileira com atletismo (2005 a 2007)

Desenvolvimento de atletas olímpicos americanos que
competiram entre os anos de 1984-1998

Desafio/ gostar de competição
Prazer
Desejo de ter sucesso
Subir etapas competitivas
Valores extrínsecos do esporte
Aquisição de habilidade
Desejo de melhorar fisicamente
Reconhecimento

Aceitação pelos amigos
Pedido dos pais
Incentivo de bolsa de estudos
Dinheiro
MAS

FEM

IMPORTÂNCIA RELATIVA

Desafio/ gostar de competição

Desejo de ter sucesso
Subir etapas competitivas
Prazer
Valores extrínsecos do esporte
Aquisição de habilidade
Reconhecimento
Desejo de melhorar fisicamente
Aceitação pelos amigos
Pedido dos pais
Incentivo de bolsa de estudos
Dinheiro
MAS

FEM

IMPORTÂNCIA RELATIVA

IDADE (ANOS)

-

-

-

MAS-CAMPE

MAS

FEM

NÚMERO DE ESPORTES

IDADE (ANOS)

I.
Esporte

I.
Competi
ção

M. R.
Local

M. R.
Regional

M.R.
Estadual

Equipe
Junior

M. R.
Nacional

Bolsa
Faculda
de

Equipe
Universi
dade

Equipe
sênior

Primeira
Comp.
Sênior

M. R.
Internac
ionais

Equipe
Olímpic
a

MASC

12,0

13,3

14,2

15,3

15,5

16,5

17,8

18,1

18,6

21,1

21,2

22,2

24,6

FEM

11,5

12,8

13,2

14,4

14,3

15,3

16,6

17,9

18,1

19,5

19,7

20,6

23,6

TREINAMENTO (HORAS)

I.
Esporte

I.
Competi
ção

M. R.
Local

M. R.
Regional

M.R.
Estadual

Equipe
Junior

M. R.
Nacional

Bolsa
Faculdad
e

Equipe
Universi
dade

Equipe
sênior

Primeira
Comp.
Sênior

M. R.
Internaci
onais

Equipe
Olímpica

MASC

263

315

350

412

449

584

608

655

709

921

943

1021

1133

FEM

253

312

334

420

446

682

599

665

660

910

926

976

1134















Os atletas iniciam no esporte em média aos 12,0 e 11,5 anos, para meninos e meninas
respectivamente;
Nas etapas de treinamento, as meninas alcançaram os melhores resultados 1 anos antes do que
os meninos;
Os atletas treinaram 12-13 anos até fazer parte de uma equipe olímpica;
Atletas olímpicos eram mais jovens em idade (1,3-3,6 anos) durante as primeiras cinco etapas do
que não-ganhadores de medalha, sugerindo que recebiam anteriormente o desenvolvimento de
habilidades de motoras e treinamento;
A atividade física e a ênfase de habilidades de motoras durante infância e adolescência
podem ser importantes para o desenvolvimento de atletas olímpicos. E ainda, são
necessários 12-13 anos de treinamento para desenvolver um talento olímpico;
Aumento progressivo no número de meses de treinamento por ano (6,0 e 6,3 até 11,1 e 11,3);
O sexo masculino relatou treinar de 3 até 49 horas/ano a mais que o sexo feminino – pequena
diferença;
Os resultados sugerem que para alcançar níveis olímpicos é necessário um aumento
progressivo de horas/ano de treinamento;
Ambos os sexos avaliaram a importância de treinar mais alto durante a fase competitiva nacional
e internacional;
Estes dados sugerem que os atletas olímpicos consideram treinar como um fator importante
sobre o curso de seu desenvolvimento - colocar treinadores de qualidade nas etapas mais
altas do desenvolvimento.

Capacidade de ensinar
Capacidade de motivar e apoiar
Conhecimento do treinamento
Conhecimento tático
Competência
Personalidade
Auxílio na elaboração de metas
Gerência e habilidade de organiz.
Ajuda na vida do atleta

MAS

FEM

IMPORTÂNCIA RELATIVA

IMPORTÂNCIA RELATIVA

Fase competitiva
inicial
MAS

FEM

Fase
competitiva
regional

Fase
competitiva
nacional

Fase
competitiva
internacional

Fatores para o sucesso

Obstáculos

Dedicação e persistência

Falta de apoio financeiro

Apoio da família e amigos

Conflitos com a vida pessoal

Excelentes treinadores

Falta de treinadores especializados

Amor ao esporte
Excelentes programas de treinamento e
facilidades
Talento natural

Falta de suporte do comitê olímpico
americano
Obstáculos mentais

Falta de oportunidade de treinamento e
competição

Competitividade

Problemas médicos

Foco

Falta de apoio social

Trabalho ético

Limitações físicas

Suporte financeiro

Fracasso



Desempenho nos jogos olímpicos



Número de medalhas por milhão de
habitantes



Desempenho em campeonatos mundiais da
modalidade

Posição

País

Ouro

Prata

Bronze

Total

1

Estados Unidos

46

29

29

104

2

China

38

27

23

88

6

Alemanha

11

19

14

44

10

Austrália

7

16

12

35

22

Brasil

3

5

9

17

FATORES SOCIAIS
(educação, desemprego, padrão de
vida, a injustiça social)

SUCESSO
ESPORTIVO
INTERNACIONAL
FATORES
ORGANIZACIONAIS
DO ESPORTE
(tradição esportiva, base
ideológica, treinadores e
suporte financeiro)

FATORES
SÓCIO-POLÍTICOS
(sistema político, sistema
educacional, papel da ciência/
mídia/ forças armadas)
(DIGEL, 2002)

Nível
nacional

Nível
Local

Centros de treinamento Olímpico
Centro de treinamento nacionais
(Seleções nacionais)

Centros regionais de treinamento
Universidades
Clubes

Escolas
Escolas de Esporte
Clubes
Associações

Comunicação Eficiente

Nível
Regional

Encaminhamento de Atletas

Estrutura do desenvolvimento do Esporte de alto nível
nos países analisados

Sucesso Nacional

Fatores que não podem ser
influenciados
Fatores facilmente
influenciados por
políticas para o esporte
Sucesso Individual

Micro Nível
Desempenho
Individual
Ambientes
Pessoais

Fatores que não podem ser
influenciados

De Bosscher et al. (2006)

Sucesso Nacional

Fatores facilmente
influenciados por
políticas para o esporte

Mídia e patrocínio para
o esporte

Pilar 5
Suporte para atletas e pós-carreira

Pilar 9
Pesquisa científica
.

Entidades
governamentais

Pilar 8
Competições nacionais e
internacionais
.

Pilar 4

Pilar 7

Identificação de talentos e
Sistema de Desenvolvimento

Desenvolvimento e suporte
para técnicos
.

Pilar 6
Instalações esportivas

Pilar 3 Participação e esporte de base

Pilar 1
Suporte Financeiro

Pilar 2
Organização e estrutura de políticas para o esporte
Uma abordagem integrada das políticas de desenvolvimento

Modelo SPLISS (Sports Leading to Sporting Success) – pilares que levam ao sucesso
esportivo internacional (adaptado de De Bosscher et al. 2008, 2009).



Importância de um bom Treinamento a Longo Prazo - TLP - para o desenvolvimento
de um atleta de alto rendimento



Duração de 6 a 10 anos - de acordo com a modalidade esportiva



Objetivos:


a identificação de esportistas com muito talento;



o desenvolvimento das capacidades e habilidades desses atletas;



o desenvolvimento sustentável e consciente de suas carreiras esportivas.

O Pilar 4 está voltado para os processos de detecção, seleção e promoção de
talentos esportivos que no futuro poderão se tornar atletas que representarão o país
nas principais competições internacionais, como jogos Olímpicos e campeonatos
mundiais.
 Participaram desta pesquisa 449 atletas, 83 técnicos e 10 dirigentes


Técnicos - Benefícios recebidos pelos jovens atletas do clube ou
técnico pessoal, Federação, Confederação ou outros órgãos
Sim (suficiente)

Não (poderia ser mais)

Treinamentos mais frequentes e intensivos

57,1

Treinamento em grupo separado / treinamento particular

37,1

Treinamento extra de preparação física

37,1

Calendário de competição e treinamento
Melhores instalações para treinamento
Participação em competições internacionais

40,0

20,0

62,9
57,1
77,1

2,9
2,9

68,6

34,3
20,0

14,3
44,1

31,4

Uniforme e equipamentos esportivos

5,7

48,6

77,1

25,7

2,9

57,1

52,9

Transporte

Reembolso de despesas

Não necessário

5,7
5,7
8,6
2,9

Opinião do atletas se o apoio e

Técnicos - Opinião sobre a

atenção especial da Confederação e
Federação nessa idade é
adequado, muito cedo ou muito tarde.

quantidade de apoio oferecido ao
jovem atleta talentoso durante o seu
desenvolvimento

Adequado

Mais que o suficiente

Suficiente

Muito cedo

Razoável

Insuficiente

Muito tarde

Muito Insuficiente

Eu somente iniciei o esporte na vida adulta

Eu não sei

6%
8%

17%
17%
30%

18%

20%

5%
40%

39%

Atletas - Recebimento de tratamento especial em
reconhecimento a situação de atleta de alto
rendimento durante a escola ou faculdade

49%
51%

Sim
Não

Para os atletas que afirmaram ter recebido
tratamento especial, de quais recursos eles
fizeram uso no ensino fundamental e médio.
Patrocinador/Assistencia Financeira

Professor particular

21,4

Para os atletas que afirmaram ter recebido
tratamento especial, de quais recursos eles fizeram
uso no ensino superior

78,6

5,894,2

Professor particular

Datas de provas flexíveis

68,5

Estudos escalonados

18,7

Presença obrigatória reduzida em aula

35,4

64,6

Flexibiblidade de horários de aula

34,1

65,9

0%
Sim

31,5

Não

1,6

100%

81,3
41,1

58,9

35,4

Flexibiblidade de horários de aula

80%

41,9

18,8

Presença obrigatória reduzida em aula

60%

98,4
58,1

Estudos escalonados

40%

77,7

Datas de provas flexíveis

81,3

20%

22,3

Patrocinador/Assistencia Financeira

0%

64,6

20%
Sim

40%
Não

60%

80%

100%

Como o atleta avalia o apoio geral que recebeu para conciliar suas
atividades esportivas de alto rendimento com os estudos
22,3

25,0
20,0
15,0

17,5

16,9
13,7

17,5

16,6

13,1

19,3
16,4

12,0

20,8

13,9

10,0
5,0
,0
Ensino médio
Bom

Ensino superior
Suficiente

Razoável

Insuficiente

Ruim

Não aplicável

Como o técnico avalia o apoio recebido pelos atletas para conciliar as
atividades de treinamento com os estudos
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
,0

31,4

17,1

31,4

17,1

17,1

17,1

20,0

17,1
5,7

20,0

5,7

,0
Ensino Médio (geralmente entre 12 e18 anos de idade)
Bom

Suficiente

Razoável

Ensino Superior (geralmente acima dos 18 anos de idade)
Insuficiente

Ruim

Não aplicável

PONTOS FORTES


Bons resultados internacionais em esportes
como futebol, voleibol, judô e natação



Ter um Ministério do Esporte que poderia gerir
um sistema de desenvolvimento de talentos
esportivos, em conjunto com o Ministério da
Educação, administrações federal, estadual e
municipal, de
esportes, confederações, federações, clubes
esportivos e escolas





Existência de diferentes locais com programas de
desenvolvimento de talentos esportivos nos
estados brasileiros (clubes e ONGs), com boas
experiências para serem trocadas
Boas possibilidades de obtenção de suporte
financeiro através de legislação específica – pilar
2 – Lei Agnelo Piva, lei de incentivo ao esporte e
programa bolsa atleta – níveis federal, estadual e
municipal

PONTOS FRACOS


Pouco acesso das crianças e jovens à prática esportiva
formal – falta de esporte na escola, comunidade local e
acesso aos clubes privados



Inexistência de um sistema nacional centralizado para
gerir as ações para o desenvolvimento de talentos
esportivos - integração federação, estados e munícipios



Somente os clubes locais, em número pequeno, tem a
responsabilidade pelo desenvolvimento de talentos
esportivos



As confederações de cada modalidade esportivas
deveriam gerir o desenvolvimento de talentos esportivos
através de um sistema de treinamento a longo prazo
que norteasse as suas modalidades esportivas



Inexistência de comunicação entre o esporte escolar e o
esporte nos clubes



Brasil ter extensão continental, com muitas diferenças
regionais



Um processo de detecção na fase inicial do treinamento pode incorrer
em erros e excluir de programas de treinamento, crianças com boas
potencialidades (Lanaro Filho e Böhme, 2001).



O reconhecimento do talento é um processo dinâmico. Somente através
de um processo de treinamento sistematizado é possível identificar
jovens talentosos (Böhme, 2004; Joch, 1992).



O desempenho em modalidades esportivas é composto por diversos
fatores inter-relacionados, portanto testes simples não são capazes de
distinguir os mais aptos dos menos aptos para atingir o sucesso dentro
de uma modalidade (Hohmann e Seidel, 2003).



A predição de talentos através de resultados de testes é
insuficiente, pois jovens atletas que apresentam bons resultados
em testes físicos, técnicos e psicológicos, podem não apresentar
alto desempenho esportivo, ou desempenho igual ao de jovens
que possuem resultados medianos nos mesmos testes.



Perfis para cada modalidade esportiva deveriam ser utilizados
como parâmetros para o Treinamento a Longo Prazo e não como
critério de detecção ou seleção de talentos de forma imediatista.

(Abbott e Collins, 2004)





Em esportes, nos quais a composição
corporal, a força e a potência são
vantajosos, garotos precoces
maturacionalmente na sua categoria,
maioria nas equipes durante a
adolescência. Jovens de desenvolvimento
tardio podem ser excluídos do processo
(Vaeyens et al., 2005).

são

Existe ainda a interferência da idade relativa, que seria a diferença
de idade entre indivíduos nascidos no mesmo ano, mas em épocas
diferentes do ano (Baker et al, 2003).










A carga genética não determina o desempenho esportivo, e sim a
treinabilidade do indivíduo e sua capacidade de responder a estímulos
ambientais (Hohmann e Seidel, 2003).
As capacidades de adaptabilidade e treinabilidade distinguirão indivíduos
que desenvolverão melhor suas características biológicas e psicológicas
frente aos estímulos recebidos (Singer e Janelle,1999).
A integração entre fatores genéticos e ambientais ocorre de forma
individualizada, tornando-se difícil levar em conta fatores genéticos em
um processo de seleção de talentos (Silva, 2006).
A correlação entre os resultados de atletas franceses de salto em altura
entre 16 e 23 era de apenas 0.06 (Famose e Durand, 1988).
Austrália e Reino Unido baseiam-se em resultados para selecionar e
patrocinar jovens atletas, no entanto 90% de 25 atletas considerados
"tops" internacionais não obtiveram bons resultados em categorias
menores (Martindale et al, 2005).



Enquanto não existirem estudos com resultados satisfatórios sobre
identificação de talentos, devem-se enfatizar os processos de
desenvolvimento esportivo, promovendo ao acesso à prática e
monitoramento constante de crianças e jovens (Abbot e Collins, 2004).



O processo de TLP é a melhor maneira de desenvolver talentos
esportivos. A formação e promoção de talentos deve ser o foco
principal e os mesmos seriam identificados naturalmente através da
observação e acompanhamento constante durante os anos de
treinamento (Weineck, 1999; Hohmann e Seidel, 2003; Martindale et
al, 2005; Massa e Silva, 2006)



Definição de diretrizes nacionais para o esporte de alto rendimento, com
planejamento de metas e ações, coordenadas por uma agência
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento de programas
desde o nível local até o nacional, promovendo comunicação eficiente
entre as diferentes estruturas.



Necessidade das confederações/federações discutirem e proporem
diretrizes de TLP para as suas respectivas modalidades.



Elaboração e implementação de TLP para cada modalidade esportiva, com
a construção de um programa de treinamento.



Melhoria da comunicação entre as entidades envolvidas no processo de
formação: Escola, Clube, Federação, Ligas e Confederação.



Criação de um Comitê para identificação de talentos;



Implantação de um sistema que assegure e promova a oportunidade
de prática esportiva por um grande percentual de crianças e jovens.



Promover atividade física em escolares visando um desenvolvimento
multilateral.



Encaminhamento de talentos para centros especializados de
treinamento e suporte ao desenvolvimento e ao encerramento da
carreira.



Responsabilidade das entidades esportivas capacitarem os seus
profissionais



Rever o financiamento.



Sempre planejar e reavaliar o planejamento a todo momento.

http://citrus.uspnet.usp.br/lateca/web/index.php/pt

lubojikian@hotmail.com

