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Expediente
Apresentação
Os Anais da Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte – Anais da JGESPORTE são
uma publicação científica do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE, da
Universidade de Brasília – UnB e do Instituto de Desenvolvimento do Esporte – iGesporte,
localizados em Brasília, Distrito Federal, Brasil.
A publicação tem como finalidade a disseminação de conhecimento nas áreas da gestão e
do marketing esportivo e de lazer, divulgando trabalhos selecionados por comissão científica
composta exclusivamente por profissionais com o título de doutor.
Anais da Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte – Anais da JGESPORTE
Periodicidade

– A cada dois anos, por ocasião da realização da JGESPORTE

Site

– http://www.gesporte.net

Editor-Chefe
Prof. Dr. Paulo Henrique Azevêdo
Corpo editorial
Prof. Dr. Adauto João Pulcinelli – Universidade de Brasília – UnB – Brasil
Profª. Drª. Alessandra Dias Mendes – Instituto Fed. Educ., Ciência e Tecnol. de Brasília – IFB – Brasil
Prof. Dr. Antonio Carlos Bramante – Pesquisador do Grupo de Pesquisa GESPORTE – UnB - Brasil
Prof. Dr. Christian Pinheiro da Costa – Universidade da Amazônia – UNAMA - Brasil
Prof. Dr. Gilmar Eduardo Costa do Couto – Universidade Federal do Amazonas – UFAM Brasil
Prof. Dr. Luciano Flávio da Silva Leonídio – Universidade Federal da Paraíba – UFPA – Brasil
Prof. Dr. Mário Rui Coelho Teixeira – Universidade de Évora – UEVORA – Portugal
Prof. Drª. Marisete Peralta Safons – Universidade de Brasília – UnB – Brasil
Prof. Dr. Nicolas Caballero Lois – Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB – Brasil
Prof. Dr. Paulo José Barbosa Gutierres Filho – Universidade de Brasília – UnB – Brasil
Profª. Drª. Raquel Rodrigues de Amorim
Prof. Dr. Vilde Gomes de Menezes – Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – Brasil
Secretaria executiva de publicação
Prof. Ms. Leonardo Peixoto Arêas da Silva
Prof. Ms. Alexandre Lima de Araújo Ribeiro
Prof. Ms. Rubens Eduardo Nascimento Spessoto
Autor Corporativo Responsável pela Publicação
Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Universidade de Brasília – UnB
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B – Centro Olímpico – Asa Norte
Brasília – DF – Brasil – CEP: 70919-970 – Fone: 55 61 3107-2553 – Caixa Postal: 04502
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Normas para Submissão e Publicação
Os pesquisadores poderão submeter trabalhos para duas categorias de apresentações:
a) Comunicações orais, que são relatórios completos de trabalhos concluídos.

b) Pôsteres, que são resumos de pesquisas em andamento ou concluídas, com, no
mínimo,

introdução,

referencial

teórico

e

delineamento

da

pesquisa

já

concretizados.
Temáticas
Serão aceitos trabalhos inéditos, ou seja, não apresentados em outros eventos e
identificados com as seguintes temáticas:
1. Gestão de empresas no ambiente do esporte;
2. Gestão de eventos no ambiente do esporte;
3. Mídia e novas tecnologias no esporte;
4. Marketing e negócios no esporte;
5. Gestão de políticas públicas para o esporte;
6. Leis do esporte;
7. Formação acadêmica em gestão e marketing do esporte;
8. Economia e Indústria do esporte;
9. Gestão do Lazer;
10. Gestão da Infraestrutura do Esporte (arquitetura, instalações).
Cada autor ou coautor poderá ter selecionado, no máximo, três trabalhos no evento.
Só serão recebidos os trabalhos submetidos até o prazo final estipulado.
Se o trabalho for elaborado por aluno de graduação, o mesmo deverá ter um orientador –
professor de curso de graduação.
Submissões
Feitas no site do evento (http://www.gesporte.net).
Avaliação dos trabalhos submetidos
Realizada por comissão científica composta por profissionais com o título de doutor.
As normas completas podem ser baixadas no site do evento (http://www.gesporte.net).
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Palestrantes

Márcio Moron
Tema: A cobertura jornalística de megaeventos esportivos.

Daniel Cossi
Tema: O mercado de eSports no Brasil e no mundo

Rafael Plastina
Tema: O futuro do marketing esportivo

Luciana Ramos
Mesa Redonda: Patrocínio estatal: da política governamental ao retorno mercadológico

Carlos Felipe Lacerda Ramalho
Mesa Redonda: Patrocínio estatal: da política governamental ao retorno mercadológico
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Nota do Presidente da 9ª JGESPORTE.
A gestão do esporte vive um momento de consolidação no
Brasil. Passada a euforia dos megaeventos ocorridos no país nos
últimos

anos,

é

hora

das

entidades

esportivas,

empresas

patrocinadoras, veículos de comunicação, órgãos governamentais e
demais players da indústria esportiva desenvolverem eficientes
estratégias de gestão e marketing para alcançar seus objetivos.
A 9º Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte – 9ª
JGESPORTE, promovida pelo Laboratório de Pesquisa sobre Gestão
do Esporte – GESPORTE, da Universidade de Brasília – UnB, veio
contribuir com esta realidade. Com o tema “O marketing e a comunicação no esporte: tendências
no Brasil e no mundo”, o evento recebeu os principais profissionais de patrocínio esportivo,
comunicação esportiva e esportes eletrônicos do Brasil. Assuntos como cobertura jornalística de
megaeventos esportivos, potencial dos eSports e o patrocínio no esporte como estratégia
promocional das empresas e desenvolvimento das entidades esportivas, foram abordados.
Na etapa científica, alunos, professores, pesquisadores e profissionais das áreas da
Educação Física, Comunicação, Administração, entre outras, apresentaram trabalhos que
propiciaram discussões a respeito das tendências que a gestão, o marketing e a comunicação no
esporte apresentam para os próximos anos.
Por fim, reitero minha felicidade e honra em presidir a Comissão Organizadora da 9ª
Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte – 9ª JGESPORTE, contribuindo cada vez mais
para o desenvolvimento do esporte brasileiro.

Nicolas Caballero Lois
Presidente da 9ª JGESPORTE
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Palavras do idealizador e coordenador geral da JGESPORTE.
São nove edições da Jornada sobre Gestão do Esporte,
criada em 2008 e realizada anualmente, até 2014, quando passou
a acontecer a cada dois anos.
Assim chegamos, em 2018, à 9ª Jornada sobre Gestão do
Esporte – 9ª JGESPORTE, a grande marca do GESPORTE, que
neste ano completou 10 anos de vida. Como sempre, a Jornada
foi fruto de um planejamento iniciado com doze meses de
antecedência e contando com a leal e qualificada parceria do
Serviço Social do Comércio do Distrito Federal – Sesc-DF.
Também são dignos de destaque, o apoio do Conselho
Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF7 e o trabalho
técnico-científico desenvolvido pelo Instituto de desenvolvimento do Esporte – iGESPORTE, que
ofereceu suporte técnico-científico para a realização de todas as etapas do evento.
Pela primeira vez, a JGESPORTE contou com uma etapa científica, que teve uma
comissão de avaliação de trabalhos em nível internacional e composta exclusivamente por
pesquisadores com doutorado, que selecionou trabalhos – comunicações orais e pôsteres –
também publicados na revista Arquivos Brasileiros de Educação Física.
O tema “O marketing e a comunicação no esporte: tendências no Brasil e no mundo” inicia
uma nova abordagem nos eventos da JGESPORTE, com um debate voltado à gestão de
marketing e foco no patrocínio esportivo e novas modalidades esportivas.
Aos que colaboraram para a realização de mais essa atividade do GESPORTE, agradeço
de maneira sincera e carinhosa, sendo mais uma contribuição dada à nossa sociedade.
Espero que o evento tenha atendido as expectativas dos seletos participantes e nos
encontraremos novamente em 2020, na 10ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte.
Até lá!

Paulo Henrique Azevêdo
Professor Associado 3
Coordenador do GESPORTE
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Programa do Evento
08 de novembro de 2018 (quinta-feira)
18h00 Credenciamento dos participantes.
19h00 Abertura institucional e cerimônia de homenagem ao Prof. Orlando Ferracciolli Filho, pelos
relevantes serviços prestados à Educação Física Brasileira.
19h30 1ª Sessão técnica – Palestra – “Cobertura jornalística de megaeventos esportivos” –
Coordenação: Sr. Márcio Moron – Vice-Presidente de Produção da Fox Sports Brasil – RJ.
21h00 Coquetel.

09 de novembro de 2018 (sexta-feira)
08h00 Sessão vídeo técnico.
09h00 2ª Sessão técnica – Palestra – “O mercado de eSports no Brasil e no mundo” –
Coordenação: Sr. Daniel Cossi – Presidente da Confederação Brasileira de Desporto
Eletrônico – SP.
10h20 Intervalo.
10h40 Mesa Redonda – “Patrocínio estatal: da política governamental ao retorno mercadológico” –
Coordenação: Srª Luciana Ramos – Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica
dos Correios e Sr. Carlos Felipe Lacerda Ramalho, gerente-executivo no Marketing
esportivo da Caixa Econômica Federal – DF. Rafael Plastina – Diretor da Score Sport
Business e da Sport Track Inteligência – SP.
12h30 Intervalo para o almoço.
14h00 3ª Sessão técnica – Palestra – “O futuro do marketing esportivo” – Coordenação: Sr. Rafael
Plastina - Diretor da Score Sport Business e da Sport Track Inteligência – SP.
15h40 Intervalo (coffee break).
16h00 Apresentação de pôsteres e Comunicações Orais.
17h50 Sorteio de brindes e encerramento da 9ª Jornada Sobre Gestão do Esporte.
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A estrutura curricular dos cursos de graduação em educação física e o campo de
atuação no mercado de trabalho: caracterização do perfil dos cursos de licenciatura
e bacharelado
Temática: Formação Acadêmica em Gestão e Marketing do Esporte – Comunicação Oral
Bruna Bacelar de Araújo Carvalho1
Guilherme Nunes Pereira1
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro1
Paulo Henrique Azevêdo1
1 – Universidade de Brasília – UnB, Brasília, Distrito Federal.
Endereço para correspondência: Alexandre Lima de Araújo Ribeiro
alexandre@gesporte.net
Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília – UnB, Brasília, Distrito Federal.
Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B
Asa Norte, Brasília, Distrito Federal – DF, 70910-900

Resumo
Esta pesquisa analisou a estrutura curricular dos cursos de graduação em Educação Física do Distrito
Federal e o campo de atuação no mercado de trabalho, buscando caracterizar o perfil dos cursos de
licenciatura e bacharelado. O objetivo foi o de investigar se os currículos dos cursos de Educação
Física – licenciatura e bacharelado – contemplam em suas ementas as disciplinas relacionadas com a
atuação do futuro profissional. Foi um estudo com delineamento transversal de natureza descritiva,
sem intervenção na natureza dos dados. Os dados foram coletados nas bases de dados das
Universidades e Faculdades de Educação Física do Distrito Federal. Os resultados apontaram que as
entidades educacionais formam o profissional tecnicamente, mas não capacitam seus estudantes
sobre conteúdos como gestão organizacional, relação interpessoal e social, gestão da carreira
profissional, atuação no ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional, dentre outros. Concluiuse que os currículos das instituições de educação superior investigadas apontam na direção de uma
formação técnica, mas deixa de lado toda a formação sobre as relações interpessoal e social.
Contudo, faz-se necessário que essas organizações mantenham seus currículos atualizados no
sentido de fazer com que seus egressos possam gerir sua carreira profissional já a partir do primeiro
semestre da faculdade.
Palavras – chave: Formação Acadêmica. Educação Física. Perfil dos Currículos de Licenciatura e
Bacharelado. Mercado de Trabalho.

Abstract
This research analyzed the curricular structure of undergraduate courses in physical education in the
Federal District and the field of work in the job market, seeking to characterize the profile of
undergraduate and baccalaureate courses. The objective was to investigate whether the curricula of the
Physical Education courses – undergraduate and baccalaureate – contemplate in their menus the
disciplines related to the performance of the professional future. It was a cross-sectional study of
descriptive nature, without intervention in the nature of the data. The data were collected in the
databases of the Universities and Physical Education Colleges of the Federal District. The results
pointed out that the educational entities form the professional technically, but do not enable their
students on content such as organizational management, interpersonal and social relations,
professional career management, work environment and professional development, among others. It
was concluded that the curricula of the institutions of higher education investigated point towards a
technical formation, but it leaves aside all the formation on the interpersonal and social relations.
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However, it is necessary for these organizations to keep their curricula up to date so that their
graduates can manage their professional career as early as the first semester of college.
Keywords: Academic Training. Physical Education. Profile of Bachelor and Bachelors Degree
Curricula. Job market.

A estrutura curricular dos cursos de graduação em educação física e o campo de atuação
no mercado de trabalho: caracterização do perfil dos cursos de licenciatura e bacharelado
Introdução
Um novo profissional de Educação Física está sendo formado, mais contextualizado na
sociedade e autônomo. Mas ele está pronto para o mundo profissional? Qual a imagem de um
profissional de Educação Física na atualidade? A área passou por uma grande transformação há
cerca de 20 anos e refletem em vários aspectos da profissão inclusive no modo como o professor
se veste e se comporta. O próprio mercado de trabalho mudou e exige perfil diferente dos
profissionais da área.
O mercado de trabalho é parte do sistema de mercado. O valor do serviço e a quantidade
de vagas são determinados pelo volume de procura e qualidade desse serviço. Esses dois grupos
– quem procura e quem oferta emprego – estão sempre em interação, numa busca constante de
consecução de seus objetivos (Azevêdo, 2008).
O movimento humano é o principal objeto de estudo e atuação dos profissionais de
Educação Física. Contudo, o lazer e a recreação, a ergonomia, o bem-estar e a saúde, a
prevenção de doenças, e outras áreas, também se relacionam à Educação Física. E são de
fundamental importância, pois, estudam o ser humano em dimensões que outras disciplinas
podem não fazer com tanta eficiência. Um exemplo prático é que a higiene e a saúde, a nutrição e
a estética foram conteúdos incorporados às aulas de Educação Física contemporânea.
As condições de acesso à formação inicial e continuada na área estão bem favoráveis e o
mercado para o profissional de Educação Física atuar se ampliou e se multiplicou. Entretanto, o
ambiente acadêmico e as disciplinas acompanharam essas novas transformações? Ou seja,
realmente qualificam os futuros profissionais para ingressarem neste mercado de trabalho?
Ressalta-se que, em muitos casos, essas pessoas acabam de sair da adolescência e não
possuem uma visão de mundo e do trabalho tão clara.
Após concluir o curso de graduação, o recém-formado que, geralmente, já atuava no
mercado consumidor ligado à área, vai desempenhar um novo papel: o de vendedor. Ou seja,
passa a ser um integrante de uma ou várias organizações que fornecem bens e serviços ligados à
Educação Física. Para que isso ocorra, ele deverá demonstrar ao seu empregador que possui os
atributos necessários, e melhores que seus concorrentes, à solução dos desafios inerentes ao
cargo pleiteado (Azevêdo, 2008).
A produção acadêmica na área tem contribuído para o surgimento dessa “nova” Educação
Física. A estrutura curricular nos cursos de graduação, também, tem se desenvolvido de maneira
que os graduandos possam optar entre duas habilitações acadêmicas – o bacharelado e a
licenciatura ou em fazer as duas subsequentemente. Uma conformação possível de ser discutida
em sua correspondência com as necessidades do mercado de trabalho e o nível de preparo
profissional para as diferentes áreas de atuação da Educação Física.
Segundo Antunes (2007) a licenciatura “constitui-se de um projeto específico próprio,
definindo um perfil profissional e um espaço próprio e exclusivo no mercado de trabalho no
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sistema de ensino básico formal”. No que tange o bacharelado, para o autor o profissional deverá
“estar qualificado para analisar a realidade social e intervir acadêmica e profissionalmente nas
diferentes manifestações do movimento humano e no âmbito do conteúdo específico da Educação
Física”. (Antunes, 2007). Há que se considerar, também, o “regionalismo” das disciplinas. Ou seja,
aquelas mais relevantes para a cultura em que estão inseridas como o basquete no interior de
São Paulo, por exemplo. Outro fator influenciador é a natureza da Instituição de Ensino Superior –
IES que pode ser pública ou privada. Esta característica é importante para detectar o grau de
comprometimento com a sociedade e os tipos de cidadãos que estão inseridos nelas.
O antigo currículo de licenciatura plena contemplava todo o conhecimento da Educação
Física, porém muitas vezes realizava-se uma formação fragmentada e descontínua. Assim, os
estudantes cursavam as disciplinas, mas não havia continuidade entre elas. Eram desconectadas
e tratavam, em geral, temas não comuns entre si. Isso gerou uma série de problemas visíveis hoje
em aulas de Educação Física escolar. Professores reproduzindo esportes altamente competitivos
e excludentes nas escolas (aonde, por lei, é obrigatória a participação de todos), valorizando a
“prática pela prática”, com programação de simplesmente “passar o tempo” ou ocupá-lo ou
visando ao desenvolvimento puramente técnico e descontextualizado. Resulta daí que os alunos
da disciplina não compreendiam muito bem diferença dos trabalhos da escola e da academia de
ginástica e suas funções específicas. Essa confusão de atuação/formação contribuiu
sobremaneira para o agravamento da desvalorização da área.
Escolher entre a licenciatura ou bacharelado é uma decisão muito importante, visto que se
refere à vocação. É comum durante a formação fazer-se um questionamento sobre a identidade
do curso. Ou seja, existe um grande campo de trabalho, reflexo da abrangência da mesma,
porém, há uma inquietude geral sobre a falta de uma estrutura curricular melhor organizada
(Pinho et al 2007).
Pode-se dizer que essa reestruturação do currículo é um processo de gestão, tanto por
parte da IES – gestão acadêmica de formação do profissional de Educação Física –, como por
parte do estudante – gestão de sua própria formação acadêmica. A administração, assumida
neste trabalho como sinônimo de gestão, segundo Maximiano (2009) exprime a ideia de tomar
decisões que promovam o uso adequado de recursos, para realizar objetivos. Como indivíduo, ou
membro de uma família, o dia-a-dia é cheio de decisões que têm conteúdo administrativo. Definir
objetivos pessoais, elaborar planos de carreira, acompanhar orçamentos domésticos ou, ainda,
escolher a época das férias e programar uma viagem são exemplos de decisões administrativas
do dia-a-dia.
A atuação gerencial pela IES se dá pela definição do currículo, pela opção por licenciatura,
bacharelado, ou por ambos, pela composição do quadro docente, pela decisão do modelo de
gestão acadêmica e administrativa da instituição, pelos objetivos em médio e longo prazo da
escola, dentre outros.
Por outro lado, o estudante acadêmico inicia um processo gerencial de toda a sua carreira
profissional, que engloba atividades, tais como: a opção por licenciatura, bacharelado, ou por
ambos, definição de disciplinas optativas que complementarão a sua formação, utilização de
estratégias para a realização dos melhores estágios profissionais, adoção de estratégias para
conciliar o menor tempo de formação com a maior participação em todo o ambiente acadêmico,
aumento de sua rede de relacionamento (networking), realização de atividades de extensão que
visem à obtenção de competências essenciais (core competences) e que o diferenciem no
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mercado de trabalho, dentre outras.
Assim, um mínimo de conhecimento de administração seria essencial. Muitas vezes se
tomam decisões erradas como trancamentos e reprovações que poderiam ser evitadas ou
repensadas, se o estudante agisse como gestor de sua carreira acadêmica, estendendo-se até a
toda carreira profissional.
E com essas transformações, observa-se um problema: a graduação deve ser generalista
ou específica? Uma especialização precoce acaba por dificultar a conquista de emprego por uma
restrição profissional adquirida já durante a faculdade. A especialização deve ser buscada
somente após a conclusão do curso de graduação, pois os estudantes com um pouco mais de
experiência serão capazes de decidir o que desejam realmente fazer na área. Já a formação
generalista vislumbra a expansão das possibilidades de aprimoramento profissional pós formação
inicial, por exemplo, em cursos de pós-graduação (Silva et al. 2009).
O processo de formação deve ser dinâmico, em constante movimento de reconversão e a
escola reconhecida como um espaço privilegiado de formação profissional (Amaral, 2006). As
disposições legais da resolução CNE/CES 07/2004 que trata sobre os conteúdos específicos da
graduação de Educação Física e a Resolução CNE/CES 01/2004 que trata sobre a carga horária
total, preconizam que:
Licenciatura plena: curso que habilita para todos os segmentos do mercado com carga
horária mínima de 2.880 horas com tempo de duração mínima de quatro anos.
Licenciatura: curso que habilita para o magistério na Educação Básica com carga horária
mínima de 2.880 horas com tempo de duração mínima de três anos.
Bacharelado: curso que habilita para todos os segmentos de mercado inerentes à área,
excetuando-se a escola de educação básica com carga horária mínima de 2.880 horas com tempo
de duração mínima de quatro anos.
A produção científica brasileira tem ganhado espaço no âmbito internacional devido à
quantidade da produção e confiabilidade dos trabalhos. Desde a regularização da profissão em
1998, a classe foi reconhecida devido à qualidade dos profissionais que exercem a profissão nos
seus vários campos e áreas de atuação. A pesquisa respalda o profissional e dá credibilidade ao
trabalho realizado junto aqueles que estão na prática pedagógica e profissional o que
retroalimenta o reconhecimento profissional. A valorização vem, pois, da praticidade de temas e
estudos realizados aos usuários deste tipo de serviço.
Objetivos do estudo
Faz-se necessário um estudo a respeito do profissional do futuro, ou seja, como será a
formação e atuação no mercado de trabalho? É preciso sintonizar as IES com esse mercado.
Portanto, o objetivo desse estudo é identificar e analisar se, os cursos de licenciatura e
bacharelado das faculdades de Educação Física do Distrito Federal formam o estudante para a
entrada e atuação no mercado de trabalho. A ideia é traçar um perfil de cada curso identificando
quais as disciplinas estão ligadas à área da administração (gestão) e quais estão ligadas à prática
da área.
Revisão de Literatura
Aprender como ministrar aulas ou prescrever exercícios físicos é um componente
fundamental na formação acadêmica, mas não supre per si a necessidade de conhecimentos
sobre relações no ambiente de trabalho, a visão projetada sobre o futuro da organização em que
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se presta serviço, o processo de tomada de decisão com vistas ao seu futuro e da organização
em que atua, o planejamento da carreira profissional, o aprendizado de como realizar análise
crítica visando autoconhecimento, a definição de expectativas, motivações ou características
individuais para a definição do melhor caminho profissional (Azevêdo, 2008).
O currículo em Educação Física por força do Parecer CNE/CES 776/97 deve “oferecer
uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional”.
E ainda, complementado pelo Parecer CNE/CES 058/04 “é imprescindível que haja coerência
entre a formação oferecida, as exigências práticas esperadas do futuro profissional e as
necessidades de formação”.
O que as organizações esperam que seus profissionais sejam capazes de fazer durante o
horário de trabalho e após este horário? Qual a postura ideal enquanto professor e colaborador da
organização? Um recém-formado é capaz de discernir se a organização está ou não o
valorizando? Todas as questões acima devem ser estudadas e abordadas durante a graduação. A
graduação é, pois, o melhor momento para o desenvolvimento desses conteúdos.
O papel da IES não é só o de formar pessoal qualificado para o mercado de trabalho, mas
também deve, pelas funções inerentes de pesquisa e de extensão, antecipar soluções aos
problemas da área. Portanto, a organização do currículo não é feito apenas no momento da
análise do vivido, mas das diferentes possibilidades para um tempo futuro (Tojal, 1995 apud
Antunes, 2007).
É devido a elementos como: a busca de motivação e satisfação, de conseguir atrair as
pessoas para a melhora de seu estado de saúde, em alguns casos, e em outros, aumentar as
performances ou os desempenhos desportivos ou simplesmente dar utilização ao tempo livre que
possuem, que as estratégias para preparar um profissional que possa cobrir essas exigências,
torna-se uma tarefa complexa, mas não impossível de corresponder às exigências da sociedade
(CREF, 2009).
As atuais perspectivas do mercado de trabalho e as demandas sociais em Educação
Física devem merecer a atenção das IES na elaboração dos projetos pedagógicos. Para essas
instituições significa aproximar-se mais das necessidades e interesses da população com relação
às atividades físicas e esportivas. Já para os profissionais, é necessário compreenderem a
natureza dinâmica do conhecimento que deve possuir para sustentar a atividade profissional.
Porém, o estudante que se graduar deve ter competência profissional que só será completa se
estiver embasada em um corpo de conhecimento que dê suporte teórico (científico) e prático ao
profissional que atua no mercado de trabalho. Os profissionais de Educação Física devem ser
capazes de oferecer serviços confiáveis e de qualidade e ter uma nova postura ética e
profissional, que leve em conta as transformações políticas e econômicas da sociedade (Barros,
2006 apud Antunes, 2007).
A preparação profissional deve visar ao desenvolvimento de competências. Em outras
palavras, conhecimentos, habilidades e atitudes. Estes três elementos são adquiridos no decorrer
do curso de preparação e aperfeiçoados durante a carreira profissional. Porém, a formação inicial
é a base para a formação continuada (Antunes, 2007). Daí decorre a importância do debate aqui
proposto.
Métodos
Foi realizado um estudo com delineamento transversal de natureza descritiva, onde não
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houve, portanto, intervenção na natureza dos dados. Utilizou-se como instrumento de coleta de
dados uma pesquisa bibliográfica no banco de dados das Universidades e Faculdades de
Educação Física do Distrito Federal, realizada a fim de investigar as disciplinas de licenciatura e
bacharelado e suas ementas. As mesmas foram selecionadas de acordo com a divulgação do site
do Ministério da Educação na categoria presencial, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 – Relação das Universidades e Faculdades de Educação Física do Distrito Federal.

IES – DF
Centro Universitário UniCEUB
Centro Universitário Unieuro
Universidade Planalto - UNIPLAN
Faculdade Alvorada
Universidade Católica de Brasília - UCB
Universidade de Brasília - UnB
Universidade Paulista - Unip
Faculdade Albert Eistein - Falbe
Faculdade Santa Terezinha - Anhanguera

Relacionadas as Faculdades e Universidades, foi realizada uma busca de quantas e quais
disciplinas existem no curso e as principais vertentes daquele curso, levando em consideração as
diferenças de nomenclatura por disciplina.
Todos os dados foram estudados de forma a caracterizar o tipo de atuação que era mais
evidente em determinada IES.
Resultados
Tendo como base o tipo de currículo oferecido foram encontradas as IES segundo o
endereço eletrônico das faculdades, conforme o quadro a seguir.
Quadro 2 – Universidades e Faculdades de Educação Física do Distrito Federal e tipos de currículos oferecidos.

IES – DF

Tipo de Currículo

Centro Universitário UniCEUB

Licenciatura e Bacharelado

Centro Universitário Unieuro

Licenciatura e Bacharelado

Universidade Planalto - UNIPLAN

Licenciatura

Faculdade Alvorada

Licenciatura e Bacharelado

Universidade Católica de Brasília - UCB

Licenciatura e Bacharelado

Universidade de Brasília - UnB

Licenciatura Plena

Universidade Paulista - Unip

Licenciatura e Bacharelado

Faculdade Albert Eistein - Falbe

Licenciatura

Faculdade Santa Terezinha - Anhanguera

Licenciatura e Bacharelado

O quadro a seguir apresenta os dados relativos às horas destinadas ao desenvolvimento
de conteúdos ligados à gestão, marketing e administração.
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Quadro 3 – Carga horária de disciplinas relacionadas com gestão, marketing e administração oferecidas pelas Universidades e Faculdades de
Educação Física do Distrito Federal.

IES – DF

Disciplinas de gestão, marketing e administração

Centro Universitário UniCEUB (Licenciatura)

nenhuma

Centro Universitário UniCEUB (Bacharelado)

75 horas/aula

Centro Universitário Unieuro (Licenciatura)

80 horas/aula

Centro Universitário Unieuro (Bacharelado)

160 horas/aula

Universidade Planalto – UNIPLAN (Licenciatura)

40 horas/aula obrigatórias e 120 horas/aula optativas

Faculdade Alvorada (Licenciatura)

120 horas/aula

Faculdade Alvorada (Bacharelado)

80 horas/aula

Universidade Católica de Brasília – UCB (Licenciatura)

215 horas/aula

Universidade Católica de Brasília – UCB (Bacharelado)

60 horas/aula obrigatórias e 225horas/aula optativas

Universidade de Brasília – UnB

60 horas/aula obrigatórias e 480 horas/aula optativas

Universidade Paulista – Unip (Licenciatura)

80 horas/aula obrigatórias e 40 horas/aula optativas

Universidade Paulista – Unip (Bacharelado)

80 horas/aula obrigatórias e 80 horas/aula optativas

Faculdade Albert Eistein – Falbe

120 horas/aula

Faculdade Santa Terezinha – Anhanguera (Licenciatura)

160 horas/aula

Faculdade Santa Terezinha – Anhanguera (Bacharelado)

40 horas/aula

Segue o quadro com os dados relativos às cargas horárias destinadas às disciplinas
ligadas à prática de ensino e estágio obrigatório supervisionado.
Quadro 4 – Carga horária de disciplinas relacionadas com a prática de ensino e estágio obrigatório supervisionado, oferecidas pelas Universida des e Faculdades de Educação Física do Distrito Federal.

IES – DF

Disciplinas de prática de ensino e estágio
obrigatório supervisionado

Centro Universitário UniCEUB (Licenciatura)

420 horas/aula

Centro Universitário UniCEUB (Bacharelado)

645 horas/aula

Centro Universitário Unieuro (Licenciatura)

400 horas/aula

Centro Universitário Unieuro (Bacharelado)

400 horas/aula

Universidade Planalto – UNIPLAN (Licenciatura)

400 horas/aula

Faculdade Alvorada (Licenciatura)

520 horas/aula

Faculdade Alvorada (Bacharelado)

280 horas/aula

Universidade Católica de Brasília – UCB (Licenciatura)

400 horas/aula

Universidade Católica de Brasília – UCB (Bacharelado)

280 horas/aula

Universidade de Brasília - UnB

180 horas/aula

Universidade Paulista – Unip (Licenciatura)

300 horas/aula

Universidade Paulista – Unip (Bacharelado)

100 horas/aula

Faculdade Albert Eistein – Falbe

400 horas/aula

Faculdade Santa Terezinha – Anhanguera (Licenciatura)

400 horas/aula

Faculdade Santa Terezinha – Anhanguera (Bacharelado)

200 horas/aula
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Percebe-se, então, que o foco está no exercício da atividade técnica e pedagógica,
conforme preconiza Azevêdo (2008), sem a inclusão de conteúdos que contemplem a preparação
do profissional para a entrada no mercado de trabalho, bem como o embasamento teórico e o
exercício de atividades que busquem o conhecimento da dinâmica que ocorre nas instituições de
ensino superior.

Discussão
Os resultados obtidos confirmam a hipótese de que as IES tem disciplinas insuficientes
para preparar o seu estudante para entrada no mercado de trabalho.
Se o processo ensino-aprendizagem estiver desvinculado da capacitação para interagir no
mercado de trabalho, isso imporá dificuldades e restrições para que os recém-formados
ingressem de maneira competitiva no novo e permanente mundo que acompanhará cada
indivíduo ao longo de sua carreira (Azevêdo, 2008). Ainda segundo este autor, no mercado de
trabalho, tão menor será o risco, quanto maiores forem as qualificações do profissional que busca
sua entrada neste ambiente.
O local de procura dessa vertente de conhecimento deve ser faculdade, pois faz parte de
um bloco de conteúdos necessários à boa prática profissional. O recém-formado deve ser capaz
de ter bom relacionamento com seus colegas de trabalho e superiores, e com o comprador de
seus serviços, desenvolver habilidades como pró-atividade e competências técnicas e, ainda, de
prever e promover sua carreira profissional de forma a alcançar novos desafios. Essas habilidades
devem ser desenvolvidas no ambiente acadêmico na formação inicial. As IES devem ser capazes
de preparar seus estudantes de forma plena para atuar no mercado de trabalho.
Pode-se notar que não existem, nas grades curriculares, disciplinas suficientes para
contemplar a necessidade que os recém-formados tem de conhecer conceitos como, mercado de
trabalho, tampouco de atuar de forma devidamente qualificada nele objetivando permanecer e
consequentemente buscado sucesso profissional.
Observa-se também que existe a obrigação do estágio supervisionado. Contudo, não foi
possível observar a qualidade desses programas que devem ser bem elaborados e orientados
para que o estudante tenha o maior aproveitamento da experiência e consiga enriquecer seu
conhecimento. É uma atividade rica em aprendizagem e aperfeiçoamento, desde o contato com o
diretor do colégio até a intervenção com os estudantes. É preciso que o estudante graduando
esteja atento a todos esses aspectos para enriquecer sua própria experiência. E nesta questão
destaca-se o curso de Educação Física da Universidade de Brasília, que por ser o único curso de
licenciatura plena na região, não realiza as 400 horas/aulas obrigatórias exigidas na atualidade.
Os requisitos iniciais do estágio como iniciativa, aptidões, habilidades, etc. podem ser
elementos de decisão para uma contratação definitiva. Daí a relevância das atividades de estágio
serem vinculadas a um projeto que busque preparar o acadêmico para um caminho mais curto e
produtivo para ingresso no ambiente profissional (Azevêdo, 2008).
Os atuais currículos ainda não preparam de forma significativa o estudante que quiser
seguir a carreira de gestor, sem que o mesmo busque alternativas de busca de conteúdo fora das
IES. Segundo Azevêdo (2009) o primeiro passo para que o esporte seja tratado como um negócio
é a atribuição de valor à gestão qualificada e competente do esporte, visando sempre a garantia
de sobrevivência da organização. Seguindo esta lógica, toda a Educação Física pode se
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beneficiar. É, portanto, notória a necessidade de preparo do egresso, tanto para os que desejam
entrar no mercado de trabalho quanto para os que desejam permanecer na academia.
Para ser caracterizado como profissional, um indivíduo deve possuir os conhecimentos
teórico-práticos da área de atuação e perceber remuneração pelo desempenho de suas atividades
(Azevêdo, 2009). Deve, ainda, ter conhecimentos sobre administração, gestão e marketing no
sentido de ter capacidade de planejar e promover a própria carreira da forma mais embasada
possível, possibilitando o acesso aos melhores e mais bem remunerados cargos e funções nas
organizações de trabalho.
Outro questionamento a ser observado é: por que tantos recém-formados trocam a
profissão por outras áreas muitas vezes de carreira pública. Uma má formação teórico-prática
coloca o estudante em dificuldades de competir por um bom cargo em uma organização de
trabalho, levando-o a receber valores baixos pelo cansativo e extenuante trabalho realizado,
revelando o não reconhecimento profissional e pessoal. Uma profissão que compromete cerca de
seis horas diárias, em média, de envolvimento, salários razoavelmente altos e estabilidade parece
ser uma forma promissora e segura de seguir trabalhando. Tal realidade encontrada no âmbito
público seduz os recém-formados a buscá-las em detrimento da realização do trabalho ao qual o
profissional de Educação Física optou em se qualificar. Além disso, estimula bons professores
com aptidões para atuação nas salas de aula a optarem pelo trabalho burocrático das repartições
públicas, visando apenas a necessidade financeira, mesmo quando em organizações com
atividades próprias da Educação Física, como é o caso das direções de escola. A sociedade
“perde” um ótimo professor para um concurso público apenas porque ele não teve visão das
inúmeras possibilidades que a Educação Física oferece e por não ter ferramentas suficientes para
lidar com as intempéries da jornada profissional. Algo que deve ser colocado em pauta nas
comissões e colegiados, sobretudo em função do debate contemporâneo sobre o tema.
Aos novos profissionais faltam, portanto, embasamentos teórico-práticos sobre
administração, marketing, ambiente de trabalho e desenvolvimento profissional que permitam
manter a carreira com um longo ciclo de vida útil (Azevêdo, 2008).
Este estudo constatou que as grades curriculares não propõem disciplinas que preparem o
estudante para fazer frente aos diversos acontecimentos típicos na busca do emprego e da
atuação cotidiana quando o emprego é conquistado, o que corrobora os resultados encontrados
por Azevêdo (2008).

Conclusão
Concluiu-se que os resultados encontrados são semelhantes àqueles encontrados por
Azevêdo (2008) em que o autor afirma que a formação tradicional do Profissional de Educação
Física coloca o futuro entrante em condições de enormes desvantagens em relação aos
concorrentes que se preparam com competência para ingressarem no mercado de trabalho. Falta
embasamento teórico-práticos nas áreas de administração, marketing, ambiente de trabalho e
desenvolvimento profissional, de maneira a manter a carreira com um longo ciclo de vida útil.
As IES formam o profissional técnico, mas deixa de lado toda a formação sobre as
relações interpessoal e social, noções sobre gestão da carreira profissional, dentre outros
aspectos ligados à gestão e administração. Muitos acabam fracassando na área devido à falta de
conhecimento de administração, essenciais em qualquer aspecto da vida, seja profissional ou

Evento:

Parceria técnica:

23

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

pessoal.
As instituições de ensino superior devem manter atualizados os seus currículos, no sentido
de fazer com que seu estudante tenha condições de se qualificar para gerir a sua carreira
profissional já a partir do primeiro semestre da faculdade.
Para Azevêdo (2008), o entrante no mercado de trabalho deve ter compreensão das
situações que enfrentará nona jornada profissional visando uma preparação em termos de
conhecimentos e comportamentos, de maneira que isso se reflita – efetivamente – do
desenvolvimento de suas potencialidades, o que aumentará as suas chances de sucesso.
Na atualidade, o estudante que busca cursos e estágios fora do ambiente acadêmico tem
vantagens sobre os demais, pois passa a conhecer e compreender a partir de reflexões próprias o
mercado de trabalho. Contudo, esse tipo de conhecimento deve estar vinculado ao curso de
Educação Física, por ser uma experiência extremamente rica e que merece atenção e
acompanhamento dos professores para aproveitamento dos conteúdos observados
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Resumo
Introdução: “Reconhecer que megaeventos podem ajudar na estruturação de desenvolvimento
local e nacional, permite-nos entender que, por intermédio do prazo definido para a realização do
evento, é possível antecipar projetos e ações” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011). Sediar uma
Copa do Mundo de Futebol representa para o país-sede, a possibilidade de destacar-se no
mundo, firmando-se no cenário internacional do esporte (SILVA, 2010). Objetivo: O objetivo do
estudo: Este trabalho procurou analisar as propostas de mudança na cidade de Brasília para a
copa do Mundo 2014 e as principais áreas beneficiadas posteriormente ao evento. Método: foi
uma pesquisa documental, foram analisados dados e documentos sobre o tema abordado com
vista no entendimento de parcerias públicas e privadas e envolvimento nos investimentos para o
evento. Resultados: A pesquisa constatou que foram previstos para a Capital Federal mudanças
no Aeroporto Internacional de Brasília, no desenvolvimento turístico, na mobilidade urbana e na
segurança pública. Dos 9 itens previstos para mudança apenas 2 não foram concluídos entretanto
estes não trouxeram benefícios a população sendo pensados apenas para o bom funcionamento
no período do evento. Conclusão: Apesar do investimento e de grandes mudanças ocorridas no
Distrito Federal no período da Copa 2014 atualmente vê-se pouca utilização do Estádio Nacional
Mané Garrincha. E apesar das apostas positivas em alguns fatores como aumento de empregos,
melhorias na cidade, maior potencial de vendas e crescimento do turismo, atualmente vê-se que
estas mudanças não trouxeram grandes melhorias a população do Distrito Federal.
Palavras – chave: Esporte, Copa do Mundo, Gestão do Esporte, Legado esportivo.

Abstract
Introduction: "Recognizing that mega-events can help in the structuring of local and national
development, allows us to understand that, through the deadline set for the event, it is possible to
anticipate projects and actions" (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011). To host a World Cup of
Soccer represents for the host country, the possibility to stand out in the world, being established in
the international scenario of the sport (SILVA, 2010). Objective: The objective of the study: This
work sought to analyze the proposed changes in the city of Brasilia for the World Cup 2014 and the
main areas benefited after the event. Method: it was a documentary research, data and documents
on the subject were analyzed with a view to the understanding of public and private partnerships
and involvement in the investments for the event. Results: The research found that changes were
made to the Federal Capital at the Brasilia International Airport, in the areas of tourism
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development, urban mobility and public safety. Of the 9 items planned for change only 2 were not
concluded, however, these did not bring benefits to the population being thought only for the good
functioning during the event period. Conclusion: Despite the investment and major changes in the
Federal District during the 2014 World Cup, there is currently little use of the Mané Garrincha
National Stadium. And despite positive bets on some factors such as job growth, improvements in
the city, greater sales potential and tourism growth, it is nowadays seen that these changes did not
bring great improvements to the population of the Federal District.
Keywords: Sport, World Cup, Sports Management, Sporting Legacy.
Análise dos investimentos para a Copa do Mundo de 2014 e os benefícios gerados a população do Distrito Federal
Introdução
Sediar uma Copa do Mundo de Futebol representa para o país-sede, a possibilidade de
destacar-se no mundo, firmando-se no cenário internacional do esporte (SILVA, 2010).
Em meados de 2009 foram escolhidas as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 e,
a partir desse momento, o Governo do Distrito Federal começou a investir em vários setores para
receber esse evento.
A intenção inicial era investir não somente no futebol, mas também em mobilidade urbana,
segurança, rede hoteleira, capacitação profissional, dentre outros setores econômicos. Deve-se
considerar ainda que o destino das obras que foram executadas em toda a cidade representariam
melhorias para a população, seja deixando um legado como, por exemplo, benefícios no
transporte público, em estruturas esportivas que poderiam trazer outras competições para a
cidade.
Como o futebol é um dos esportes mais populares do mundo, este faz com que outras
modalidades tenham a possibilidade de crescer. Assim, a realização de um grande evento
envolvendo o futebol faz com que outras modalidades também se desenvolvam, uma vez que
herdaram uma infraestrutura e utilizarão o marketing do futebol para promover seus eventos.
Mas no caso da cidade de Brasília, uma das grandes preocupações que a Copa do mundo
traria, seria o destino do Estádio Nacional Mané Garrincha. O Distrito Federal não possui um
futebol esportivamente forte em nível nacional e com isso se espera pouco público no estádio para
jogos envolvendo equipes locais. Esperava-se, portanto, uma maior utilização do espaço para
outros eventos como shows de artistas nacionais e internacionais, jogos do Campeonato
Nacional, exposições, eventos científicos etc.
Além disso para a cidade de Brasília, como sede da copa 2014, estavam previstas muitas
mudanças da área de transporte público, aeroporto e mobilidade urbana que trariam benefícios
futuros aos moradores do Distrito Federal.
Com base nos investimentos feitos para o evento, foi analisado neste estudo se as
mudanças ocorridas para a Copa do mundo 2014 causaram grande impacto social gerando
benefícios a população do Distrito Federal.
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Objetivos do estudo
Analisar as mudanças ocorridas na cidade de Brasília para a copa do Mundo 2014 e as
principais áreas beneficiadas posteriormente ao evento.
Revisão de literatura
Deve-se reconhecer que um megaevento esportivo pode estruturar uma cidade e com isso
trazer importantes melhorias na qualidade de vida da população e regenerar uma cidade nas mais
diversas áreas (RODRIGUES E PINTO, 2008).
Um megaevento, por si só, não é responsável pelo desenvolvimento de uma cidade, mas,
este sendo bem planejado é capaz de colaborar ou acelerar tal desenvolvimento desde que os
poderes públicos e privados estejam interessados em realizar o evento (SANTOS NETO,
GUEDES E SOUZA, 2011).
Antes de se candidatar a cidade-sede, vários segmentos da sociedade civil devem iniciar
um processo de articulação para conquistar seu objetivo que é o evento em si. Por outro lado, o
governo começa a pensar em espaços físicos para a construção de instalações e infraestrutura
urbana de apoio ao evento, criando, a possibilidade de investimentos no local (MATIAS, 2008).
O investimento em infraestrutura engrandece o evento, porém, Souza (2012) afirma que
não é suficiente para o sucesso do mesmo, uma vez que o torcedor deve ser tratado como
protagonista por ser considerado o principal usuário das arenas pós megaeventos.
Entretanto, após um evento dessa magnitude, a utilização de instalações esportivas
diminui drasticamente. Países que recebem eventos dessa magnitude precisam definir o que será
feito com suas instalações após a sua realização, para que estas não se tornem “elefantes
brancos” como alguns estádios da Coreia do Sul (2002) que ficaram subutilizados, e quando
usados, são para um público médio de 3 mil pessoas em estádios com capacidade para 60 mil
espectadores, ou seja, um aproveitamento de 5% da capacidade (BARCLAY, 2009).
De um modo geral, as instalações esportivas geram impactos positivos, mas para que isso
ocorra, não pode haver um planejamento insuficiente na dedicação de esforço e tempo dos
responsáveis por dirigir a instalação esportiva, após seu uso no megaevento. A negligência no
planejamento causa desgaste político e da imagem dos responsáveis, sejam eles entidades
públicas ou privadas (RIBEIRO, 2008).
Almeida, Vlastuin e Marchi Júnior (2011) informam que os ingressos da Copa do Mundo
dependem da grande mídia esportiva e isso faz com que o esporte se popularize ainda mais. A
oportunidade de fazer parte desse show atrai multidões de espectadores fazendo com que o
esporte se desenvolva uma vez que o mesmo depende dos meios televisivos para conseguir
patrocinadores e assim arrecadar recursos para seu crescimento, por isso esse investimento da
entidade máxima do futebol em direito de transmissão.
Melo e Leite (2010), concluem que os governos devem tomar cuidado com o aumento da
dívida pública de cada cidade-sede, pois isso pode ocasionar a perda de importantes patrimônios
públicos. Para que essas perdas não ocorram, o controle dessa dívida ficará por conta do
Ministério Público Federal que tem fundamental importância na fiscalização e deúncia das
autoridades públicas.
Os especialistas criticaram o Brasil desde a sua escolha para ser sede da Copa, por
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entender que o país não pode contar apenas com características naturais, para a captação de
recursos financeiros, mas deve, também, adotar medidas macro e microeconômicos para atuarem
em conjunto objetivando angariar mais investimentos (ROSA, 2010) o que o mesmo afirma que
não vem ocorrendo por parte do governo nacional.
O ideal seria trabalhar na captação de recursos em duas vertentes: os recursos de fontes
internas e recursos de fontes externas. Os recursos de fontes internas são os recursos advindos
da própria empresa, no caso o governo, e os recursos de fontes externas que são empréstimos,
subvenções econômicas além de incentivos fiscais, que no caso são empresas buscando colocar
seus nomes dentro do marketing que os megaeventos oferecem, buscando seus próprios
interesses financeiros (MACHADO E KIECHOW 2011).
Além da aplicação destes recursos e dos investimentos para nas instalações e urbanismo,
deve-se pensar no pós-evento, o que será deixado em benefício da população de cada cidadesede.
Segundo Souza (2013), em sua pesquisa percebeu-se uma descrença da população do
DF com os investimentos feitos em estruturas urbanas com o advento da copa do mundo. Isso
devido ao suposto excesso de gastos, má gestão na execução das obras e acusações de
corrupção que permeiam todo o atual cenário brasileiro no que diz respeito à copa do mundo.
Quando o autor questiona a população do DF sobre o maior beneficiário destas obras ou sobre o
acesso aos legados, a população não se apontou como a maior beneficiária e nem como se fosse
ter total acesso aos legados.
Metodologia
Trata-se de um trabalho de pesquisa bibliográfica e documental, utilizando como
ferramentas (livros, demonstrações financeiras dos clubes, artigos), sites da Internet (blogs,
crônicas esportivas), entre outras fontes (SEVERINO, 2007). Roesch (1996) estabelece que os
dados coletados, seja através da transcrição de depoimentos gravados ou de documentos
existentes, são apresentados em forma de texto. Esses deverão ser organizados para depois
serem interpretados.
Resultados
De acordo com Cypreste (2018), os principais locais de mudanças na Capital Federal
seriam, no Aeroporto Internacional de Brasília, desenvolvimento turístico, mobilidade urbana e
segurança pública.
Como resultados desta pesquisa constatou-se que:
•

No Aeroporto Internacional de Brasília estavam previstas:

1. Concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de
Brasília. Essa demanda foi concluída sendo a concessionária Inframérica, ganhadora do leilão, é
atualmente detentora de 51% de participação em sociedade com a Infraero, que possui os 49%
restantes. A concessão tem validade de 25 anos.
2. Implantação do Módulo Operacional – MOP. Também concluída a implementação de
terminais provisórios enquanto as obras de reforma e ampliação estavam sendo executadas.
Conhecido como MOP (Módulo Operacional Provisório), as estruturas oferecem salões de
embarque e desembarque, além de outras funcionalidades. Para a instalação, concluída em junho
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de 2012, foram gastos R$ 4.567.069, 87.
3. Reforma do Corpo Central do Terminal de Passageiros. A reforma do corpo central do
terminal de passageiros também foi finalizada, de acordo com o Relatório da Administração de
2012 da Infraero e o Portal EBC. A informação final sobre a obra, entretanto, é contraditória, pois
aparece ao mesmo tempo no Portal da Transparência com 82% de conclusão física e com data de
entrega concluída em novembro de 2012.
4. Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª Fase). Obra não executada.
A primeira fase da reforma e ampliação sul do terminal de passageiros foi, de acordo com o Portal
da Transparência, excluída da matriz de empreendimentos para a Copa.
•

Quanto ao desenvolvimento turístico

1. Melhoria dos centros de atendimento aos turistas e implementação de sinalização. O
projeto de desenvolvimento turístico para Brasília contemplou duas iniciativas: a melhoria dos
centros de atendimento aos turistas e a implementação de sinalização nos atrativos turísticos da
cidade. Entretanto, apesar da previsão de gastos, R$ 4.339.901,39, não existem informações no
Portal da Transparência sobre os valores finais efetivamente gastos em ambas.
2. Reforma do Estádio Nacional de Brasília. O Estádio Mané Garrincha foi a arena mais
cara da Copa do Mundo de 2014. Custando R$ 1,5 bilhão, o lugar foi palco de sete jogos do
torneio e hoje sofre com problemas de conservação e falta de jogos. Inicialmente orçado em R$
600 milhões, o estádio também foi palco de esquemas de superfaturamento. Por decisão do
governo, a administração foi passada para a iniciativa privada por meio de uma concessão que
durará 35 anos. As despesas para o poder público, chegavam a R$ 13 milhões.
•

Quanto a mobilidade urbana

1. Ampliação da rodovia DF-047. Uma das obras da Matriz de Responsabilidades da Copa
era a expansão e o melhoramento da rodovia DF-047, que beneficiaria a ligação entre o aeroporto
e a área central de Brasília. Concluídas em maio de 2014, entre as intervenções estavam a
ampliação e a restauração das duas pistas, a reforma do balão do aeroporto e a construção de um
viaduto de acesso e de duas vias marginais. De acordo com dados do Portal, a obra custou R$
37.055.627,31. Já a Secretária Adjunta de Turismo informou que o projeto foi orçado em R$ 43,4
milhões. Procurados, a Caixa Econômica Federal, financiadora do projeto, o Governo do Distrito
Federal e a CGU não responderam o porquê da diferença de valores.
2. VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul). Essa demanda não foi
concluída. A implementação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Brasília, que iria ligar o
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek e o Terminal da Asa Sul, foi a primeira
obra excluída da Matriz de Responsabilidades para a Copa do Mundo.
•

Quanto a segurança pública

1. Cessão de um prédio com estrutura adequada para a instalação do Centro de
Comando e Controle Regional e instalação de câmeras de monitoramento nos perímetros
estabelecidos pela SESGE – DF. De acordo com o Portal da Transparência, no caso de Brasília
foi disponibilizado a metade do prédio — e não um prédio inteiro como consta na matriz de
responsabilidade — da Central Integrada de Atendimento e Despacho (CIADE) para a instalação
do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN). Ainda de acordo com o site,
nenhum valor foi desembolsado para a instalação. A sua função era coordenar as ações de
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segurança durante a Copa do Mundo. O outro projeto, foi a instalação de câmeras de
monitoramento. Segundo o Portal, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos do Ministério da Justiça (SESGE/MJ) doou à Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Distrito Federal um total de 30 câmeras. Os equipamentos foram instalados nos locais de
interesse para a Copa e interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CYPRESTE,
2018).
Discussão
O sitio Transparência forneceu no ano de 2013 a informação de que estava previsto,
somente para Brasília, um gasto de R$ 1,86 bilhão de reais em ações diretas e indiretas para a
Copa do Mundo. Desse total, R$ 812,2 milhões seriam gastos com a construção do Estádio
Nacional Mané Garrincha, incluindo obras externas que facilitarão o acesso ao Ginásio Nilson
Nelson, localizado ao lado do estádio, beneficiando os esportes praticados em ginásios. E o jornal
da Record (2011) afirmou que esse gasto será maior do que as últimas três Copas do Mundo
(África do Sul 2010, Alemanha 2006, Japão e Coreia do Sul 2002) juntas.
Hoje constata-se que o estádio Nacional Mané Garrincha, construído em Brasília pelo
governo do Distrito Federal para a Copa de 2014, segundo o TC-DF (Tribunal de Contas do
Distrito Federal), já era a mais cara dentre as 12 nas cidades-sede do Mundial e ainda consta que
foi uma obra superfaturada.
Quando o Brasil foi escolhido como país-sede da Copa do mundo de 2014, o então
presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ricardo Teixeira, afirmou que daria
preferência ao investimento privado para a construção dos estádios. Contudo, em 2010 os
jornalistas Murilo Ramos e Marcelo Rocha, da revista ÉPOCA, publicaram no sítio oficial da
mesma, que uma estatal de Brasília arcaria com R$ 1 bilhão. Como benefício, a estatal
responsável por esse investimento, administraria o futuro complexo esportivo, que conta com
ginásio, parque aquático e autódromo, beneficiando outros esportes que conseguiriam uma nova
infraestrutura no centro da cidade.
Analisando o portal da transparência observou-se que o contrato foi fechado com um preço
bem menor. O portal previa um gasto R$ 812,20 milhões de reais para a construção desse estádio
(de onde R$ 400 milhões viriam do BNDES) e, ainda previa, que o governo do estado seria o
responsável pelos recursos aplicados na construção.
De um modo geral, os maiores investimentos nas cidades-sedes seria em infraestrutura
urbana, porém, Brasília seria uma exceção, uma vez que dos recursos projetados para a cidade,
67,2% seriam aplicados na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha que, como a maioria
dos estádios da Copa do Mundo, ficaria pronto ao final de 2012, antes do início da Copa das
Confederações (BERTORELLI JUNIOR, DOMINGUES E MAGALHÃES, 2011), a qual o estádio
receberia o jogo de abertura. Porém, isso não aconteceu, as obras foram finalizadas em maio de
2013. Apesar de ter sido entregue antes da Copa das Confederações sofreu um grande atraso na
data prevista e mesmo assim foi entregue sem a finalização de algumas áreas.
Tratando-se portanto das obras previstas para a cidade, as pendências envolvem
intervenções de mobilidade urbana e urbanização. Como visto nos resultados desta pesquisa,
algumas obras previstas não foram concluídas no Distrito Federal até o ano de 2018 como a
Urbanização do entorno do estádio Mané Garrincha; Instalação do VLT entre o Aeroporto de
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Brasília e o Plano Piloto; Reforma do terminal de passageiros. Entretanto, algumas fontes ainda
citam que faltaram reforma das calçadas dos setores hoteleiros Norte e Sul; Construção de túneis
entre o Centro de Convenções, o Mané Garrincha e o Parque da Cidade.
Considerações finais
Várias mudanças previstas para a capital foram finalizadas apesar de diferentes números
ou falta de informação em alguns orçamentos. Poucas foram as mudanças que não aconteceram,
porém algumas esperadas, como a construção do trecho do VLT do aeroporto até a asa sul,
poderiam refletir diretamente positivamente aos moradores da cidade.
Em relação a segurança pública, as intenções foram concluídas, mas este legado não
favoreceu os moradores da cidade visto que o projeto de segurança não se mantém ativo para a
população, mas aconteceu somente no período do evento.
Outro fator importante a se considerar é a conservação do Estádio Nacional de Brasília, o
Mané Garrincha, que após 5 anos não apresenta uma agenda fixa de jogos e sofre com a falta de
recursos para manutenção mínima necessária.
Por fim, apesar do investimento e de grandes mudanças ocorridas no Distrito Federal no
período da Copa do Mundo de 2014, como o aumento de empregos, melhorias na cidade, maior
potencial de vendas e crescimento do turismo, atualmente, observa-se que estas alterações não
trouxeram significativas melhorias para a população do Distrito Federal, após o encerramento do
evento.
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Resumo
O presente documento procura abordar o Desporto Militar em Portugal e dar a esta estrutura e às
Forças Armadas e Forças de Segurança um conteúdo relevante e informativo acerca da prática
desportiva de alguns dos seus subordinados. Nessa medida, o estudo pode contribuir também
para o desenvolvimento do desporto nacional e para um maior conhecimento deste tipo desporto
por parte da sociedade civil. Este estudo procura identificar a situação atual do Desporto Militar e
saber a opinião dos seus atletas em relação à sua prática desportiva, nas suas instituições e nesta
estrutura. Com o intuito de construir uma base de dados capaz de fornecer dados desportivos às
demais entidades, foram feitas análises a alguns atletas que permitem diagnosticar vários fatores
como a sua motivação e satisfação da prática, o nível de representatividade em competições e os
prós e contras do Desporto Militar em Portugal. A recolha de dados foi feita sob a forma de um
inquérito, com a elaboração de um questionário e aplicado presencialmente, através de
plataformas online e divulgado internamente no sistema informático das entidades. Constata-se
que o número de praticantes de desporto militar em Portugal tem diminuído ao longo dos anos,
em algumas das instituições referentes no estudo, existindo uma percentagem bastante alta, mas
descurada, de inquiridos que não pratica qualquer desporto. Foi ainda possível perspectivar que,
na opinião dos inquiridos, o futuro próximo do desporto militar é pouco animador. Espera-se que
com estes dados seja possível delinear estratégias futuras que contribuam para o conhecimento e
no desenvolvimento do desporto militar a nível nacional e contribuir para que os recursos da
mesma sejam rentabilizados da melhor forma.
Palavras – chave: Gestão do desporto; Forças Armadas; Forças de Segurança; Estratégia;
Perceções dos atletas.

Abstract
The present dissertation seeks to approach the military sport in Portugal in order to give to this
structure and to portuguese Armed Forces and Security Forces a relevant content and information
about sports practice of some of their subordinates. In that measure this study, may also contribute
to the development of national sports and for a greater knowledge of this kind of sport by civil
society. This study seeks to identify the current situation of the portuguese military sport and wants
to know the opinion of their athletes in relation to their practice, in their institutions and in this
structure. In order to build a reliable database capable of providing data to other entities, some
athletes were analyzed in order to allow certains details, such as motivation, practice satisfaction,
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level of representativeness in competitions and the pros and cons of the military. The data base
was made in the form of a inquest with the elaboration of a questionary and applied in person
through platforms online and uncovered internally in the system of entities. The number of
practitioners of the military sports in Portugal has fall down over the years, in some institutions
referring in the study, existing a percentage pretty high and careless, the respondents that do not
practice any sports. It was still to prospect if, in the opinion of the respondents, the near future of
military sport isn't very encouraging. We hope that with this database it will be possible to trace
future strategies that contribute to the knowledge and development of portuguese military sport
and to contribute to optimum use of resources.
Keywords: Sports Management; Armed Forces; Security Forces; Strategy; Perceptions of
athletes.
Desporto militar em Portugal: contributos para uma nova visão estratégica a partir das
perceções dos atletas
Introdução
O Desporto Militar é o conjunto das várias atividades desportivas praticadas
essencialmente por militares. No Desporto Militar estão compreendidas as Forças Armadas
(Exército, Força Aérea e Marinha) e as Forças de Segurança (Guarda Nacional Republicana e
Polícia de Segurança Pública). Esta estrutura desportiva embora salvaguarde as atividades
desportivas específicas do meio, procura também dinamizá-las e articulá-las com o sistema
desportivo da sociedade, englobando outras atividades desportivas ditas civis.
Este é um tema bastante complexo devido à excessiva confidencialidade existente no meio
militar, caracterizando-se fundamentalmente pela sua escassez de informação e de conteúdos
relevantes. Embora seja pouco abordado, o seu estudo pode contribuir para o desenvolvimento do
desporto nacional e internacional, aproximando assim o meio militar com a sociedade civil.
A vida militar requer demandas físicas e psicológicas essenciais no trabalho individual e
em grupo. O desporto é uma adição necessária para a vida militar, servindo como suporte para os
valores e padrões enquanto militar das Forças Armadas ou Forças de Segurança, uma vez que a
vertente física é um requerimento básico neste âmbito. Com a contribuição do Desporto Militar é
possível garantir o desenvolvimento pessoal e a eficácia operacional do militar, sendo de grande
importância no seu quotidiano e em muitas outras instâncias.
As instituições militares têm visto a sua imagem ser associada à prática do desporto, de tal
maneira que são 136 os países que englobam e apoiam o Desporto Militar.
Nesse sentido e dando continuidade a uma linha de investigação iniciada anteriormente
por Frazão (2015), neste mesmo mestrado, procuro atualizar a oferta desportiva no meio militar
em Portugal. Assim, pretende-se agrupar um conjunto de dados sobre a estrutura do Desporto
Militar nacional e internacional e fazer um levantamento das opiniões dos atletas militares
nacionais acerca da sua prática desportiva no meio. Para tal, cremos que seja necessário,
verificar distintas opiniões referentes às expetativas dos atletas militares em relação à sua prática
desportiva, com o intuito de conhecer os seus hábitos desportivos. Desta forma será possível
analisar e comparar a sua opinião com a dos gestores desportivos, compreender a sua motivação
e satisfação e ainda, antecipar cenários de futuro. Para além disso, permite-nos conhecer as
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atividades e modalidades praticadas, assim como os seus participantes.
Deste modo, a oferta desportiva pode ser reforçada, possibilitando uma relação paralela
para com a comunidade nacional e a um aumento da visibilidade desportiva.
Objetivos do estudo
Para o presente estudo definem-se os seguintes objetivos:


Conhecer a mais atual oferta desportiva do Desporto Militar em Portugal;



Caracterizar o Desporto Militar no mundo;



Caracterizar a prática desportiva dos militares inquiridos;



Conhecer as motivações dos atletas militares quando participam no Desporto Militar;



Conhecer a satisfação dos atletas militares em relação ao subsistema Desporto Militar;



Conhecer o contributo das diferentes Forças em relação ao Desporto Militar;



Perceber se existem dificuldades na prática desportiva por parte dos atletas militares;



Identificar a importância do Desporto Militar nas diferentes Forças;



Identificar a importância do Desporto Militar para a sociedade portuguesa;



Análise do Desporto Militar;



Perspetivar o futuro do Desporto Militar segundo opinião dos atletas militares.

Revisão da literatura
Desde que em Portugal se iniciou um novo rumo em relação às práticas desportivas que a
instituição militar “já há muito incluía nas suas atividades a instrução de determinadas
modalidades, como o tiro, a esgrima ou a equitação, além de exercícios de ginástica” (Domingos,
2014, p.21). Esta considerada “como um dos centros da evolução e disseminação de um
pensamento sobre a educação do corpo”, foi uma das principais razões para o desenvolvimento
do desporto em Portugal, através dos seus militares (Domingos, 2014, p.22).
A estimulação desportiva neste meio, pretende oferecer e melhorar o desenvolvimento
pessoal e social aos demais envolvidos. De facto “é sabido que a prática da educação física e do
desporto (...) na instituição militar” é “inerente à condição de militar e agente de segurança,
desenvolvendo a preparação física, psíquica, cultural e o espírito de sacrifício dos militares”
(Marques, 2012, p.15).
A tradição do desporto já há muito enraizada no meio militar, permitiu a Portugal, tornar-se
“membro do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM)”, em 1956 e assim “participar nas
competições desportivas organizadas” pelo mesmo, proporcionando “um melhor conhecimento e
desenvolvimento de relações de amizade entre as forças armadas dos países-membros” Decreto
Regulamentar n.º 31/97 de 6 de setembro.
Em novembro de 1965 foi criada em Portugal a Comissão de Educação Física e Desporto
Militar (CEFDM), que de acordo com o artigo 1.º do Decreto Regulamentar n.º 31/97 de 6 de
setembro “é um órgão do Ministério da Defesa Nacional que funciona, com carácter permanente,
na dependência da Direcção-Geral de Pessoal e que tem como missão estudar e propor medidas
de política de educação física nas Forças Armadas (FA) e coordenar as atividades desportivas em
que participem os ramos das FA entre si ou entre estes e as forças de segurança ou outros
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organismos nacionais, internacionais ou estrangeiros”. Esta, seguindo o regulamento estipulado
pela Portaria n.° 260/98 (2.ª série), de 17 de fevereiro deve oferecer o seguinte: estímulo pela
prática das atividades desportivas; culto da camaradagem entre os elementos que servem nos
ramos das Forças Armadas e nas forças de segurança e, simultaneamente, contribuir para
enaltecer e prestigiar estas entidades; contribuir para o desenvolvimento das capacidades
psicomotoras do pessoal; selecionar os elementos que integram as seleções nacionais militares
concorrentes a provas desportivas internacionais, nomeadamente as que se realizam sob a égide
do CISM.
Inserido no sistema desportivo nacional, o desporto militar, constitui assim um fator de
elevada importância no desporto nacional, uma vez que é detentor de determinados privilégios
que permitem a formação de novos talentos e/ou atletas de renome. Para tal, é, sem dúvida,
essencial a cooperação entre as diferentes entidades desportivas, de forma a dignificar o desporto
nacional e internacionalmente. Tal facto pode ser comprovado na medida em que foi pela mão de
atletas militares que, Portugal trouxe em 1924, a primeira medalha nos Jogos Olímpicos (Diário de
Notícias, 2009).
Os militares, devido às características das suas funções remontam ao antigamente, onde
se privilegiava o corpo, formando “soldados corajosos, fortes e obedientes à lei, devotos à pátria,
e que no plano moral, procurava formar o carácter do cidadão” (Saavedra, n.d) citado por (Rosa,
2009, p.5). Já Machado (2006, p.80) dá grande ênfase há “necessidade de haver homens
capazes de defender a sua cidade, ampliando o valor da imagem do homem guerreiro”. Na sua
maioria e embora não podendo comparar situações de confronto com o desporto em si, são
representações como estas que são consideradas capazes de demonstrar o desenvolvimento da
técnica militar ao longo dos anos, enquanto atividade física.
Assim percebemos a interligação entre os militares e o desporto e a forma como foram
utilizados como ferramentas na sociedade. Baumann (1988) citado por Cancella (2013, p.6)
salienta a época em que foi instaurado o serviço militar obrigatório na antiga União Soviética, onde
“os chamados tiros de ginástica” passaram a ser fortemente estimulados pelo governo como
instrumento para formar competências para bons soldados" ou ainda, quando a Alemanha através
do seu poder militar, usou os seus atletas nos Jogos Olímpicos de 1936 com o objetivo de
demonstrar a sua suposta superioridade racial, mas sobretudo, para se demonstrar renascida aos
demais (Mostaro, 2012).
Tanto o desporto como o meio militar disseminaram-se de tal forma pelo mundo que hoje
são considerados símbolos de cada nação. O desporto contribui de forma importante para a
coesão económica e social para uma maior integração na sociedade, promovendo e estimulando
o desenvolvimento das relações sociais entre todos os cidadãos (Comissão, 2007). Apesar de
relacionadas, são duas diferentes áreas, cada uma com as suas bases e estrutura na sociedade.
A inserção de práticas desportivas no seio dos militares é hoje fundamental no desporto e
manifesta-se através do desporto militar.
Materiais e métodos
Foi necessária uma vasta pesquisa nas mais variadas bases de dados eletrónicas,
nomeadamente a Biblioteca do Conhecimento Online1, e documentais, em visitas constantes à
biblioteca da Universidade de Évora ou outras bibliotecas municipais. Para este estudo foram
1

Biblioteca do Conhecimento Online. Disponível em: https://www.b-on.pt/
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utilizados métodos de natureza qualitativa e de natureza empírica que permitem caracterizar o
desporto militar em Portugal.
Foram criados contactos com as demais entidades e organizações responsáveis pelo
desenvolvimento do Desporto Militar em Portugal com o objetivo de auxiliar na prossecução deste
estudo e fornecer todo o tipo de dados essenciais, nomeadamente o número total de atletas, o
número de atletas por modalidades, as modalidades presentes e as mais representadas, vários
programas e regulamentos, anuários, calendário de provas, dotações orçamentais ou mesmo na
recolha de dados estatísticos ou com fim empírico. Igualmente foram feitos alguns contactos
informais com diferentes pessoas ligadas ao Desporto Militar em Portugal, tendo estes sidos
fundamentais para o engrandecimento deste estudo.
Ao consultar dados pertinentes para desenvolver este tema, em bases de dados digitais
como o Conselho Internacional de Desporto Militar e o Ministério da Defesa Nacional português ou
ainda em alguns programas do Governo ou anuários e relatórios de atividades específicos, foi-nos
possível reunir dados estatísticos recentes e fundamentais.
Com a colaboração da Comissão de Educação Física e Desporto Militar (CEFDM) foi
possível a partilha de dados e a divulgação de um instrumento empírico de recolha de dados
pelas demais entidades. Esta funcionou como uma ligação entre as entidades e mostrou-se
sempre disponível, tendo sido responsável por dados determinantes para o estudo. São exemplos
disso, os programas do Campeonatos Nacionais Militares e respetivo regulamento, calendário
anual, modalidades e atividades desportivas promovidas, o Plano de Atividades relativo à
fomentação do Desporto Militar e ainda o Decreto Regulamentar que define a CEFDM. A CEFDM
também permitiu recolher dados relativos aos Jogos Nacionais Militares, aos Campeonatos
Nacionais Militares e aos diferentes Torneios Nacionais Militares.
De modo a respondermos às perguntas de partida e às perguntas derivadas anteriormente
expostas e assim caracterizar a prática desportiva dos militares neste subsistema que é o
Desporto Militar, foi feita uma recolha de dados sob a forma de inquérito, com a elaboração de um
questionário composto por 14 perguntas e aplicado presencialmente e através das plataformas
Google Docs2 e Survio3. Para facilitar o preenchimento deste questionário, o mesmo foi divulgado
internamente no sistema informático das entidades que se disponibilizaram para colaborar na
investigação. As respostas foram tratadas de forma confidencial e anónima e destinadas aos
militares participantes no subsistema do Desporto Militar. Os dados foram recolhidos desde março
de 2016 até abril de 2018, junto das Forças Armadas e Forças de Segurança que se mostraram
disponíveis para aceitar este instrumento de recolha de dados. Infelizmente, a entidade da Força
Aérea mostrou-se irredutível na comunicação do questionário apresentado. No entanto, esta
forneceu alguns dados importantes para a compreensão do panorama atual do Desporto Militar
em Portugal.
O questionário é constituído por 7 perguntas de escolha múltipla, 4 perguntas de opção, 1
pergunta de resposta curta e 2 perguntas de resposta aberta. Este questionário foi alvo de préteste nas demais entidades que prestaram colaboração de forma a ser facilmente identificado e
inteligível pelos demais. Infelizmente, tal como referido, não foi possível contar com a colaboração
da Força Aérea na aplicação deste questionário.
Procuramos saber dados estatísticos referentes à opinião dos militares das entidades do
2
3

Google Docs. Disponível em: https://www.google.com/docs/about/
Survio. Disponível em: https://www.survio.com/pt/
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Exército, Guarda Nacional Republicana, Marinha e Polícia de Segurança Pública. Os dados
recolhidos foram analisados através de técnicas de estatística descritiva com o Microsoft Office
Excel 2007 e com o IBM SPSS.
Resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Questionário •

•

•

566 indivíduos: 85,2% sexo masculino; 14,8% sexo feminino
Idades: entre os 20 e os 59 anos; média de 37 anos; Grupo etário 26-35 anos o mais representado
Entidade com maior número de respostas: Marinha
Modalidades praticadas pelos inquiridos: 41; atletismo a mais praticada; 19,6% não pratica
Representatividade: Torneios internos 62%, campeonato nacional referente à força 42,4%, campeonato nacional militar de 35,5%; não respondeu 18,7%
Principais motivos de participação: preparação física, diversão e bem estar e qualidade de vida
Nível de concordância: concordo em parte (34,5%)
Importância para a instituição/grupo: importante (29,2%) Importância do desporto militar para a sociedade portuguesa: importante 29,2%
Pontos fortes: organização, qualidade dos praticantes e planeamento
Pontos fracos: recursos materiais, recursos financeiros e preparação dos praticantes
Futuro desporto militar em Portugal (probabilidade): "Contribuição do Desporto Militar para o desenvolvimento do desporto nacional" 24,9%; "Utilização dos atletas militares como promoção das Forças" 24,2%; "Promoção das Forças Armadas e Forças de Segurança através do Desporto Militar na sociedade Portuguesa"
20,8%; "participação nos jogos mundiais (CISM) de uma comitiva portuguesa que permita uma representação
digna"
Oportunidades: Existir um interesse desportivo comum entre os militares e a sociedade; Protocolos de colabo ração desportivos; Atração de atletas, equipas nacionais e da população em geral na prática de modalidades ti picamente militares; Novos projetos desportivos; Ideias inovadores no meio; Criação de um estatuto de atleta de
alta competição; Solidariedade interinstitucional
Ameaças: Restrição de mecanismos existentes para o treino do pessoal; Falta de apoio das instituições; Falta
de reconhecimento; Carência de infraestruturas desportivas; Necessidade de requalificação de algumas infraestruturas, equipamentos e materiais desportivos; Fraca representação da comitiva portuguesa no CISM; Reestruturação da CEFDM

Tabela 1 – principais dados.

Discussão
Esperamos que, com a apresentação dos resultados obtidos neste estudo, possam ser
criadas oportunidades para uma maior abertura aos demais interessados no tema, permitindo
otimizar e rentabilizar todas as potencialidades, não só do Desporto Militar, mas de todo o meio
envolvente.
Existe claramente a necessidade de melhorar a estratégia de divulgação do Desporto
Militar, pois só assim permitirá adequar a oferta desportiva neste meio, uma vez que, e segundo
os dados relativos ao estudo, a maioria dos militares não tem conhecimento dos eventos
desenvolvidos por este subsistema. Sugerimos que esta divulgação seja feita tanto in loco ou
através de qualquer outro tipo de marketing, permitindo aos demais envolvidos garantirem a sua
presença nas instalações desportivas e nos eventos ou atividades desportivas das instituições
militares. Para tal, é necessário que exista todo o tipo de apoio e autorização, seja esta a nível
institucional ou nacional, pois este é um dos fatores mais assinalados pelos inquiridos. Isto só será
possível após uma breve consciencialização por parte dos superiores hierárquicos, fazendo assim
jus à cultura desportiva enraizada desde há muito neste meio.
Sendo a capacidade física um fator determinante para a entrada e na permanência neste

Evento:

Parceria técnica:

39

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

meio, seria de esperar um número maior de praticantes. No entanto, os valores parecem baixar
ano após ano. Embora exista uma atividade profissional para os militares e por vezes exista
incompatibilidade, seria recomendável uma maior facilidade na dispensa de serviço, com o intuito
de ser concebido o tempo suficiente para uma atividade regular e assim facilitar a participação
neste subsistema. Cremos que fosse necessário a criação de outros períodos de carácter
obrigatório para esta prática, pois existem muitos casos onde não existem condições para a
prática de desporto, seja pela carga horária ou pelo empenhamento operacional que lhes é
pedido.
Embora não tenha sido feito um levantamento propositado, foi possível determinar que
existem bastantes infraestruturas limitadas, quer em nível de material, de funcionamento e em
alguns casos, de localização. Muitas destas infraestruturas não têm condições ou mesmo
qualidade e algumas não estão disponíveis para os demais envolvidos. Uma vez que este meio
enfrenta alguma redução de pessoal e horários pouco flexíveis, uma das soluções poderia passar
pela contratação de civis especializados na gestão destas infraestruturas.
A opinião da maioria dos inquiridos é que, embora exista um período destinado à prática
de desporto, este surge em horário laboral e geralmente, o serviço sobrepõe-se a essa prática. No
caso de não existir esta tal sobreposição, muitas vezes o tempo que lhes é disponibilizado não é o
suficiente. Cremos que devia existir um estatuto ou qualquer outro tipo de privilégio para o militar,
de forma a que exista reconhecimento. Isto permitiria não só chamar mais atletas, mas também
criar uma ainda maior dimensão organizacional. Era pertinente, quer para as Forças Armadas,
quer para as Forças de Segurança a criação de uma espécie de centro de alto rendimento, mas
para as instituições militares. Sendo possível, era estreitamente necessário criar as devidas
estratégias e haver um constante controlo das mesmas.
Uma vez que faz parte da condição de qualquer militar manter a sua condição física e
psíquica, achamos também necessário cultivar a camaradagem através do desporto. Por isso,
achamos interessante criar um clube desportivo a partir das demais instituições. Para além de
exponenciar as mais diversas relações interpessoais, permitiria uma vasta partilha de experiências
e confraternização com as demais instituições e consequentemente uma possível melhoria na
satisfação dos militares no seu quotidiano e um fantástico clima de competição.
Conclusão
O número de praticantes de Desporto Militar em Portugal, tem diminuído ano após ano, em
algumas das instituições referentes no estudo, sendo a Marinha a entidade que mais atletas
alberga nos campeonatos militares nacionais.
O Desporto Militar no mundo encontra-se atualmente com o maior número de paísesmembros desde a sua criação, contabilizando de momento 136. O número de atletas, países,
assim como o número de modalidades, tem aumentado em quase todos os eventos do CISM,
embora nos Jogos Mundiais de Inverno os dados revelem menor participação, possivelmente por
existirem neste, modalidades de elite. Este é também o evento que desde a sua criação tem tido o
número de modalidades mais constante, a par dos Jogos Mundiais de Cadetes, que foram
recentemente cancelados. É também importante referir o aumento exponencial do número de
participantes na Corrida pela Paz do CISM, uma vez que se trata de um evento de carácter
humanitário. Para além disso, o CISM procura elevar o seu nome a todo o mundo,
disponibilizando oportunidade a todos os seus países-membros de promover os demais eventos,
independentemente do seu ranking económico e das Forças Armadas.
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As modalidades individuais mais representadas nas Forças Armadas e Forças de
Segurança são o corta-mato, a orientação, o tiro e a corrida de estrada. Nas coletivas, embora em
menor número, destacam-se o futsal, o voleibol e o voleibol-praia.
Os resultados acerca da prática desportiva dos militares inquiridos, revelaram que os
indivíduos que mais praticam desporto militar têm idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos
e que existe uma maior afluência do sexo masculino. Como era esperado, conseguimos verificar
algumas semelhanças com as modalidades individuais mais representadas em ambas as forças: o
atletismo, a corrida de estrada e a orientação. No que toca às modalidades coletivas, confirma-se
uma maior percentagem de participação no futsal e neste caso, também no futebol. No entanto, os
resultados apresentados revelam-nos uma percentagem bastante alta, mas descurada, de
inquiridos que não pratica qualquer modalidade, contrastando com a necessidade destes estarem
aptos, neste caso fisicamente, para o serviço. A grande maioria participou apenas em torneios
internos ou referentes à sua própria força, embora haja um número significativo de inquiridos que
já participaram nos mais variados campeonatos nacionais militares.
As principais fontes de motivação dos militares quando participam no Desporto Militar são
a preparação física, a diversão e o bem-estar e qualidade de vida, embora existam registos
significativos da necessidade de competição. Ao analisarmos estes dados podemos verificar a
diferença entre o número de inquiridos que não pratica qualquer modalidade e aqueles que não
responderam a esta questão, revelando alguma contrariedade.
Os militares atletas que foram inquiridos não demonstraram estar muito satisfeitos com o
subsistema Desporto Militar, uma vez que não demonstraram concordar com as condições que
lhes são oferecidas para a prática desportiva.
Por sua vez, verificamos que as diferentes instituições contribuem e dão importância de
diferentes maneiras perante este subsistema. De acordo com a opinião dos inquiridos,
constatamos que é o Exército a entidade que mais dá importância ao desporto militar. Embora
tenham sido das entidades com menos inquiridos, são os que demonstram uma maior relevância
neste ponto em relação a todos os outros. Segundo este estudo, são as Forças Armadas a força
que mais dá importância e contribui para o desenvolvimento do desporto, uma vez que é a
Marinha a entidade com o maior número de inquiridos.
Os inquiridos indicam inúmeras dificuldades para a prática de desporto militar. São elas: a
falta de apoio a nível nacional e institucional, a falta de incentivo e interesse por parte dos
superiores hierárquicos, a falta de condições para a prática, a falta de cultura e rotina desportiva
presente nas instituições, a falta de equipas e técnicos capazes de acompanhar os atletas, a falta
de reconhecimento, o desinvestimento e/ou melhoramento do material, o excesso de carga
laboral, o desinteresse em novas ou melhoramento das infraestruturas já existentes, a escassa
divulgação dos eventos desportivos, a quase inexistência de protocolos desportivos com outras
instituições e ainda a localização de algumas infraestruturas desportivas. No entanto, a sua
maioria vê o desporto com um elevado grau de importância na sociedade portuguesa, o que nos
indica que determinados investimentos e/ou melhorias devem ser feito a diferentes níveis para
que os militares atletas possam adquirir e/ou melhor hábitos desportivos adequados e suficientes,
uma vez que é um pressuposto da sua atividade profissional. Todavia, existe ainda uma grande
percentagem de militares que, segundo o estudo, não praticam qualquer modalidade, não
podendo nós saber com exatidão as suas razões.
Através da análise dos pontos fortes e dos pontos fracos, podemos fazer uma breve
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análise acerca do panorama do Desporto Militar. Posto isto, são apresentados os seguintes:
Pontos fortes: organização, qualidade dos praticantes e planeamento.
Pontos fracos: recursos materiais, recursos financeiros e preparação dos praticantes.
Em relação ao futuro do Desporto militar, os inquiridos revelam que existe maior
probabilidade de existir uma “contribuição do Desporto Militar para o desenvolvimento do desporto
nacional”, que exista uma “utilização dos atletas militares como promoção das Forças” e que haja
a “promoção das Forças Armadas e Forças de Segurança através do Desporto Militar na
sociedade Portuguesa”.
Tabelas e/ou figuras

Matriz SWOT
Pontos Fortes
• Planeamento
• Organização
• Recursos humanos
• Qualidade dos praticantes

Pontos Fracos
•
•
•
•
•
•

Oportunidades
• Existir um interesse desportivo comum entre os militares •
e a sociedade
•
• Protocolos de colaboração desportivos
•
• Atração de atletas, equipas nacionais e da população em •
geral na prática de modalidades tipicamente militares
•
• Novos projetos desportivos
• Ideias inovadores no meio
•
• Criação de um estatuto de atleta de alta competição
•
• Solidariedade interinstitucional

Divulgação
Recursos financeiros
Recursos tecnológicos
Preparação dos praticantes
Número de praticantes
Recursos materiais
Ameaças
Restrição de mecanismos existentes para o treino do pessoal
Falta de apoio das instituições
Falta de reconhecimento
Carência de infraestruturas desportivas
Necessidade de requalificação de algumas infraestruturas,
equipamentos e materiais desportivos
Fraca representação da comitiva portuguesa no CISM
Reestruturação da CEFDM

Tabela 2 - análise SWOT

Hipóteses de estudo
H1 [Existem diferentes níveis de Corrobora-se. Segundo os dados existem diferentes níveis de participação e
participação e representatividade por representatividade dos inquiridos. Estes participam nas demais competições desportivas
parte dos atletas militares]
nacionais militares, mas também a nível internacional.
H2 [Os atletas militares procuram Corrobora-se. Os inquiridos identificam a "preparação física" e o "bem-estar e qualidade de
participar no Desporto Militar com o vida" como os principais motivos de participação de desporto militar.
intuito de prepararem-se fisicamente
e garantirem qualidade de vida]
H3 [A Marinha é o Ramo que mais Corrobora-se. Cremos que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento do
contribui no desenvolvimento do desporto nacional através do Desporto Militar, como corroboram os inquiridos ao designarem
Desporto Militar]
esta evolução como uma das mais possíveis de se concretizarem.
H4 [O Desporto Militar é fundamental Corrobora-se. Verificámos que esta foi comprovada quando analisada a pergunta 9, onde
para a sociedade portuguesa]
constatamos um grau de importância positiva de cerca de 39,4%.
H5 [Os militares identificam o Não se verifica. Segundo os dados instituições militares não oferecem as melhores
Desporto Militar como uma estrutura condições para a prática desportiva de uma maneira geral e ainda devido aos pontos fracos
adequada para a prática desportiva] identificados como os recursos materiais, recursos financeiros e a preparação dos
praticantes.
H6 [De acordo com os militares Não se verifica. Segundo as opiniões não existe tal confiança, embora conte com algumas
atletas, o futuro de curto prazo do possibilidades não se pode constatar esta hipótese pois as categorias negativas são
desporto militar é globalmente superiores às positivas.
animador]
Tabela 3 - hipóteses de estudo.
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Resumo
Aos atletas estudantes que dividem seu tempo entre atividades esportivas e escolares, o termo
Dupla Carreira define o ato de conciliar formação educacional e o esporte de alto rendimento
(EAR). A literatura internacional sobre Dupla Carreira compartilha do entendimento holístico,
buscando o ambiente adequado para o desenvolvimento esportivo, pessoal e acadêmico,
vislumbrando a preparação para a vida pós EAR. Se a especialização precoce se encontra
principalmente concomitante ao ensino básico, o auge desses atletas está no período em que
ingressam no ensino superior. Para tanto, o objetivo do estudo é conhecer o estudante atleta da
Universidade de Brasília (UnB), no âmbito socioeconômico, acadêmico e esportivo. A partir da
população de 213 estudantes que representaram a UnB no ano de 2017, foi aplicado um
questionário estruturado com 46 perguntas na plataforma Google Forms®, para identificar as
principais condições tensões presentes na dupla jornada dos estudantes da UnB. A amostra foi
composta por 37 mulheres e 19 homens com média de 21,94 e 21,63 anos, respectivamente. Os
resultados ilustram a conciliação como prática incorporada pelos estudantes atletas que declaram
relativa compatibilidade entre as jornadas e apresentam desempenho acadêmico elevado e
amparo socioeconômico da família além do recebimento do Bolsa Atleta UnB (BA-UnB). No
entanto, a amostra discorda quanto às condições de treino na universidade, relatam preconceito e
incompreensão por parte do corpo discente e docente, respectivamente, quanto à condição de
atleta estudante. Mais importante que o auxílio financeiro é a manutenção e desenvolvimento das
condições de treinamento e a compreensão do corpo docente sobre dupla jornada. Para além do
esporte de representação, não podemos descuidar para existência do EAR dentro da UnB. Logo,
regulamentações específicas devem ser estudadas e eleitas baseadas no regime de direitos e
deveres a todos os envolvidos, seja com o esporte, seja com a vida acadêmica.
Palavras – chave: Dupla carreira; Ensino Superior; Esporte Universitário; Estudante-Atleta;

Abstract
For student athletes who divide their time between sport and school activities, the term Dual
Career defines the act of balancing educational formation and High Performance Sport (HPS). The
international literature on Dual Career shares the holistic understanding, seeking the appropriate
environment for sports, personal and academic development, to the preparation for life after HPS.
If early specialization is mainly concomitant with basic education, the mastery of these athletes is
when they enter higher education. Therefore, the objective of this study is to understand the
student athlete of the University of Brasília (UnB), in the socioeconomic, academic and sports field.
To the population of 213 students who represented UnB in 2017, a structured questionnaire with
46 questions was applied in the Google Forms® platform, in order to identify the main issues
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present in the dual journey of UnB students. The sample consisted of 37 women and 19 men with
a mean of 21.94 and 21.63 years, respectively. The results illustrate the conciliation as a practice
incorporated by student athletes, who declare relative compatibility between the journeys and show
high academic performance and socioeconomic support of the family besides the receipt of the
Bolsa Atleta UnB. However, the sample disagrees on the conditions of training in the university,
reporting prejudice and incomprehension between student and teacher regarding the student
athlete status. More important than the financial aid is the maintenance and development of
training conditions and the faculty understanding on dual journey. In addition to the sport
representation, we cannot neglect the existence of HPS within the UnB. Therefore, specific
regulations should be studied and elected based on the rights and duties to all involved, be it with
sport or with academic life.
Keywords: Dual Career; Higher Education; University Sports; Student-Athlete.
Dupla jornada no esporte de representação: o caso dos atletas da UnB
Introdução
A formação de um atleta de elite constitui-se de um processo de desenvolvimento atlético
exigente de árduas rotinas de treinamento físico, técnico, tático e psicológico. Esta dedicação,
cada vez mais precoce, acontece concomitante à formação escolar, ou seja: o jovem atleta possui
o desafio de trilhar a carreira esportiva e a formação acadêmica (RYBA et al., 2014). Em ambas
as carreiras, faz-se necessário que o estudante-atleta passe por fases de aprendizado, tentando
as credenciais necessárias para inserção no mercado de trabalho formal e no mercado de
trabalho esportivo (MELO et al., 2016).
Para o cumprimento das exigências de cada carreira durante os anos de formação, o atleta
precisa cumprir tanto com o tempo destinado à preparação escolar, estabelecidas pela legislação
brasileira (LDB)4, quanto nos treinamentos, estabelecidos pelos clubes formadores. Essa
realidade torna difícil a adequação das rotinas dos estudantes atletas e o comprometimento em
ambas as atividades, observando que, no Brasil, são os próprios alunos que negociam com a
escola sobre remarcações de trabalhos e/ou provas em função das faltas ocasionadas pelos
treinos ou viagens esportivas (BARTHOLO et al., 2011; COSTA, 2012; MELO, SOARES, ROCHA,
2014).
Com base em diretrizes próprias para a dupla carreira, países-membros da União Europeia
(UE) compartilham experiências e diretrizes 5 que buscam proporcionar ao estudante-atleta
benefícios relacionados à sua saúde, ao seu desenvolvimento pessoal e até mesmo com seu
plano de carreira. O documento intitulado EU Guidelines on Dual Careers of Athletes
Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport afirma a
preocupação com o atleta em suas diferentes fases, propiciando um ambiente onde o acesso ao
ensino superior é uma realidade planejada. Além disso, considerando o curto período de carreira
esportiva profissional, entendem ser fundamental a qualificação educacional para a
4

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF,
v. 134, n. 248, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27834-27841.
5
EU. Diretrizes sobre Dupla Carreira. Disponível em: <http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf>.
Acesso em: 20 jun. 2018.
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descontinuação esportiva.
No Brasil as pesquisas avançam principalmente sobre o mercado do futebol, apontando
que, mesmo para um esporte altamente estruturado economicamente, a tensão com as
exigências sociais frente à importância do diploma acadêmico existe. Entretanto, o processo de
formação esportiva no futebol apresenta um caminho que não é excludente do desenvolvimento
acadêmico, e em alguns casos, esse grupo apresenta melhor nível de escolarização que a
população não atleta (MELO, 2010). Importante relativizar essa questão sob dois aspectos: a
primeira diz respeito ao sucesso esportivo alcançado pelo jovem futebolista, que pode determinar
a decisão entre seguir ou não na escola; o segundo diz respeito ao nível de escolarização dos
pais, fator que contempla o nível socioeconômico da família bem como a importância dada a
escola/universidade.
A formação de um atleta não pode ser encarada como um evento, mas como um processo,
que envolve diferentes agentes, sendo por tanto, um processo de formação holística. Segundo
Alferman e Stambulova (2002) a formação holística implica em considerar o maior número de
fatores possíveis presentes nas fases do processo de formação e desenvolvimento do atleta
estudante. Esses fatores de desenvolvimento são sistematizados em cinco eixos em função da
idade do indivíduo segundo modelo de Wylleman et al. (2013): esportivo, psicológico, psicossocial,
acadêmico/vocacional e financeiro.
Levando em consideração o processo de formação holística percebemos que existem
diferentes fatores envolvidos para atletas que estão cursando o ensino superior e o ensino básico
e em diferentes modalidades esportivas, logo, esses períodos não podem ser encarados da
mesma forma. Como exemplo, em nível de desenvolvimento esportivo, o atleta que está no ensino
básico muito provavelmente estará em seu processo de iniciação e desenvolvimento no esporte
enquanto que o atleta que está cursando o ensino superior estará próximo do seu auge
(WYLLEMAN, et al. 2013). No entanto, a produção acadêmica brasileira que analisa a dupla
carreira com atletas no ensino superior é reduzida. Estudos de revisão como a dissertação de
Carvalho (2015) e o artigo de Azevedo et al. (2017) apresentaram em âmbito nacional apenas o
estudo apresentado em congresso por Romão, Costa e Soares (2011) e a tese de Costa (2012)
com atletas que estavam cursando o ensino superior.
Objetivo
O objetivo dessa pesquisa é conhecer o estudante atleta da Universidade de Brasília, no
âmbito socioeconômico, acadêmico e esportivo uma vez que a UnB esteve em uma das 10
melhores universidades do país no ano de 2018 6 e entre as melhores universidades no âmbito
esportivo no ano de 20177. Com isso podemos propor estratégias que contribuam com a dupla
jornada da população em questão.
Métodos
A presente pesquisa se caracteriza como exploratória e de cunho qualitativo. Estudos
6

QS – TOP UNIVERSTIES. World University Rankings. Disponível em: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2018>. Acesso em: 12 jun. 2018.
7

CBDU. Ranking Troféu Eficiência. Disponível em: <https://www.cbdu.org.br/wp-content/uploads/2017/05/TE_IES_FINAL.pdf>. Acesso em: 4 mar.
2018.
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desse tipo são realizados quando o tema a ser estudado é pouco explorado, o que dificulta a
formulação de hipóteses e suas consequentes análises, constituindo assim, os primeiros passos
para a realização de pesquisas mais amplas (OLIVEIRA, 2016).
A população do estudo foi composta por 213 estudantes que representaram a UnB no ano
de 2017 em, pelo menos, uma competição universitária organizada pela Confederação Brasileira
de Desporto Universitário (CBDU). Os contatos desses estudantes – no formato de e-mail – foram
disponibilizados pela Diretoria de Esporte e Lazer da UnB (DEL-UnB).
O delineamento metodológico contou com um questionário estruturado, composto por 46
questões – 42 questões fechadas e quatro abertas – que buscou encontrar as principais
condições e tensões presentes na carreira acadêmica e a conciliação com a representação
esportiva universitária, além da opinião dos respondentes em relação a dinâmica dessa dupla
jornada. O questionário foi desenvolvido a partir da ferramenta Google Formulários, possuindo um
tempo de preenchimento de 10 a 20 minutos. Antes de responder ao formulário, os atletas
deveriam consentir sua participação na pesquisa a partir do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (considerando que apenas maiores de 18 anos participaram).
Dos 56 participantes, 37 foram do sexo feminino com média de 21,94 anos e 19 do sexo
masculino com média de 21,63 anos. Ambos os grupos apresentaram a mesma idade quando
verificada a moda das frequências encontradas – 23 anos –, sendo sete mulheres e seis homens.
Entre os esportes praticados encontramos oito modalidades coletivas, sete individuais e uma
modalidade de esporte eletrônico – League of Legends.
A plataforma google formulários foi utilizada por oferecer a opção de exportação dos dados
no formato Excel que posteriormente foram importados para o software SPSS, onde foram
tratados e extraídos os resultados inferenciais sob a frequência das respostas fechadas.
Resultados
Entendemos que acessar ao ensino superior é uma possibilidade para poucos jovens no
Brasil. Especificamente na Universidade de Brasília (UnB), uma instituição na vanguarda da
abertura de vagas para estudantes de baixa renda, negros ou oriundas de escolas públicas,
entender o perfil do seu corpo discente é fundamental para o estabelecimento de políticas
inclusivas e efetivas para toda a comunidade universitária. Isso vale também para compreender o
cenário esportivo para que a UnB promova uma política esportiva coerente e de qualidade. Qual
seria, por exemplo, a ação mais efetiva para fixar o atleta da UnB, em sua rotina de treinos e
estudos? Como permitir que esse jovem se mantenha na universidade para cumprir sua jornada
de aulas e estudos, muitas vezes em cursos diurnos (manhã e tarde) aguardando o momento do
treino de sua equipe (geralmente a noite)? Como estabelecer critérios claros e objetivos para o
oferecimento do Programa Bolsa Atleta UnB (PBA-UnB)?
O primeiro resultado que apresentamos visa entender a estrutura familiar desse jovem a
partir da escolarização dos seus pais; da sua condição como trabalhador; recebimento de bolsas
ao longo da sua trajetória esportiva.
Aproximadamente 72% dos pais dos atletas respondentes possuem ensino superior
completo. Considerando a forte relação positiva entre a formação escolar, a formalização do
emprego e o valor do salário (ARAÚJO; BARBOSA, 2008) acreditamos que se trata de um grupo
de estudantes de situação socioeconômica que favorece a sua condição de atleta de
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representação. Somado a essa informação, aproximadamente 71% da amostra recebia o Bolsa
Atleta UnB. Aliado a isso, 55% desses jovens afirmaram não trabalhar. Esse dado, contudo,
precisa ser mais bem analisado, pois não podemos afirmar sobre a necessidade de
empregabilidade. Esse contexto nos permite inferir que o grupo de atletas da Universidade de
Brasília encontra-se favoravelmente amparado economicamente pela família. Para além da
situação financeira supostamente confortável, a esses jovens foi dada a possibilidade de participar
do Programa Bolsa Atleta UnB em 2017, que ofereceu bolsas de R$400,00 mensais, seguindo
critérios específicos.
O rendimento acadêmico dos atletas de representação da UnB mostra a possibilidade de
conciliação entre os tempos de treinamento e de estudos. Ao contrário do estereótipo construído
socialmente (BEAMON, 2008; MELO, 2010; HARRYSON, 2017), os atletas de representação da
UnB apresentam bom rendimento acadêmico: aproximadamente 68% dos atletas possuem Índice
de Rendimento Acadêmico (IRA) acima de 3.6. Significa dizer que, com esse IRA, podem
concorrer aos diferentes programas que oferecem bolsas da Universidade 8. Sobre a dedicação à
dupla carreira, 39% priorizam os estudos e 41% tentam equilibrar os tempos de estudo e de
treinamento. Apenas 16% priorizam a representação esportiva.
Sobre a oferta de treinos e horários de aulas, os atletas apontam que há relativa
compatibilidade, considerando que a rotina acadêmica, para a maioria, está compreendida entre
os turnos matutino e vespertino, enquanto o tempo do treinamento está prioritariamente no
período noturno. A oferta de treinos por parte da UnB foi majoritária para os esportes coletivos
(67%). Os esportes individuais possuem particularidades de “fidelização” de seus atletas, que são
muitas vezes acompanhados por um treinador/sensei de sua confiança. Entender essa
particularidade é fundamental para a implementação de políticas de oferta de treinos, que será
discutida mais à frente.
A percepção dos atletas sobre o fomento esportivo da Universidade é, sem dúvidas, o
ponto mais delicado que enfrentamos. As questões em análise exigiam respostas em escala de 15 (discordo totalmente – concordo totalmente). O primeiro item afirmava a UnB me dá total apoio
para exercer minha plena condição de atleta. Apenas 18% dos respondentes concordaram com a
afirmação. A segunda afirmação meus colegas de faculdade “não atletas” demonstram algum tipo
de preconceito devido minha condição de atleta. Apenas 18% concordaram com a afirmação. A
terceira afirmação meus professores entendem minha situação de atleta e oferecem reposição de
aulas, remarcam provas e aceitam justificativa por ausência. Responderam concordando com a
afirmação 32% dos participantes.
Discussão
O primeiro ponto analisado diz respeito à condição socioeconômica dos atletas e a política
esportiva da Universidade de Brasília vigente em 2017. Segundo oferta do PBA-UnB em seu
Edital nº 1/20179, de 17 de abril, entre suas finalidades a valorização e o reconhecimento do
estudante atleta que representa a UnB nas competições universitárias oficiais “[...] propiciando
8

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) exigem IRA superi or a três e dedicação mínima de 15 e oito horas semanais, respectivamente. Por sua vez o Programa de Iniciação Científica além de exigir o IRA
superior a três como os demais programas apresentados exige que o bolsista cumpra o plano de trabalho dentro da vigência da bolsa de 12 me ses, não especificando carga horária mínima de trabalho. Ambos os programas respeitam a isonomia sobre o valor de 400,00 de suas respectivas
bolsas.
9
< http://www.dea2.unb.br/images/PDF/2017_1_Edital%20Bolsa%20Atleta_VF.pdf.

Evento:

Parceria técnica:

48

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

melhores condições para prosseguirem sua carreira esportiva e acadêmica [...]” auxiliando na sua
integração à universidade, minimizando os efeitos das desigualdades. Além disso, tem por
objetivo “contribuir para a obtenção de resultados esportivos” e “proporcionar o desenvolvimento
do esporte universitário de representação na UnB”.
Entendemos que o conceito empregado pela universidade de esporte de representação
aproxima-se da realidade encontrada. Diferente da ideia de carreira esportiva presente no edital
do PBA/UnB que confere a esses estudantes um status de atleta distante do conceito empregado
pela literatura.
Brown, Glastetter-Fender e Shelton (2000) entrevistaram 189 estudantes na primeira
divisão do college americano (ensino superior), constatando entre 20 e 30 horas de dedicação ao
esporte por semana. Entendemos, por tanto, que o esporte de alto rendimento pode ser
caracterizado diretamente pela quantidade de horas dispendidas aos treinamentos para se
alcançar os padrões internacionais de disputa e conquistas. Em contrapartida, os atletas de
representação da UnB que recebiam o benefício do PBA tinham que cumprir apenas 10 horas
semanais de dedicação aos treinamentos, segundo exigência no edital do programa.
O caso dos EUA justifica-se através do incremento de suas ligas esportivas que, desde a
década de 1970, encontrou no ensino superior a valorização de seu mercado esportivo, motivado
pelo formato de disputa presente no profissionalismo (AZEVEDO et al, 2017). Nesse caso fica
nítido o teor da representação no esporte universitário brasileiro, no tocante às exigências
esportivas advindas dos formatos de disputa, missões e objetivos da Confederação Brasileira do
Desporto Universitário (CBDU).
O PBA-UnB exige de seus beneficiados diversos requisitos, entre eles, apresentar IRA
superior a 2.4. Verificamos que a maioria dos atletas possui rendimento acadêmico suficiente para
concorrer aos programas de bolsas da Universidade (PIBEX, PIBID, PROIC) que exigem: a) IRA
acima de 3.0; b) dedicações entre 08 e 15 horas semanais ou cumprimento do plano de trabalho
dentro da vigência da bolsa; e oferecem o mesmo valor de R$400,00 que o PBA-UnB, que exige
de seus atletas a dedicação de 10h/semanais de treinamento – e que muitas vezes não cumprem,
seja pela característica própria do atleta de representação; seja pela dificuldade de oferta da
modalidade pela UnB, limitada a duas ou três vezes por semana.
Portanto, acreditamos que o princípio de isonomia quanto aos requisitos do PBA-UnB
merece ser respeitado.
A oportunização de treinos pela Universidade, considerando a compatibilidade de horários
entre esporte/estudo, a princípio acontece de maneira equilibrada. Contudo, os treinos para os
esportes coletivos são sistematizados de maneira mais efetiva, quando comparados com os
esportes individuais. As questões abertas revelam a dificuldade em contratação de treinadores; a
qualidade dos equipamentos; e a organização dos espaços. Sobre o primeiro ponto, o sistema de
contratação de treinadores esbarra em questões jurídicas, por vezes, alheias à Diretoria de
Esporte e Lazer-UnB. Recentemente o ginásio do Centro Olímpico teve seu piso trocado, um dos
principais problemas indicados pelos respondentes. Da mesma forma, iniciou-se uma gestão
compartilhada do espaço entre o Centro Olímpico e a DEL-UnB, favorecendo a melhor
organização dos horários de utilização dos equipamentos – outro problema indicado pelos atletas.
Com relação ao apoio da instituição reforçamos ainda um importante suporte para que os
atletas viajem às competições, através de auxílios. Nesse sentido entendemos que é um dos
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principais motivos para que a UnB alcançasse o segundo lugar no Troféu Eficiência da CBDU em
2017. Ela organiza o sistema de pontuações do Troféu Eficiência de forma a impulsionar a maior
participação possível das Instituições de Ensino Superior (IES) participantes, conferindo pontos
para todos os colocados no ranking. Consequentemente a IES que contar com a participação do
maior número de atletas possível terá mais chances de contabilizar uma maior pontuação,
inclusive sob disputa de uma bonificação no quadro geral de pontos pela mesma10.
O desenvolvimento de um programa esportivo de representação no contexto educacional
passa pela compreensão e o suporte da instituição. No caso da UnB os documentos regimentais
precisam considerar seus atletas de representação bem como possíveis atletas de elite.
Experiências internacionais demonstram que a conscientização de todos os envolvidos –
docentes, discentes, corpo administrativo, dirigentes esportivos – é fundamental para a
harmonização da dinâmica de conciliação entre o esporte e a formação acadêmica. Os bons
resultados esportivos já apresentados pela UnB em competições oficiais da CBDU nos últimos
dois anos demonstram esforços voltados para o esporte de representação. Os atletas indicaram
que seus professores não compreendem sua condição de atletas de representação e relatam
muitos casos de dificuldades em realizar avaliações perdidas, por exemplo. A UnB carece de
regimento específico para dar suporte aos seus estudantes que viajam para competições
universitárias oficiais, representando a instituição, resguardando seu direito acadêmico de
reposição não só de avaliações, mas também de conteúdo.
Conclusão
A partir do que foi exposto entendemos que o PBA-UnB para seus atletas de
representação não corresponde a maior necessidade dentro de suas duplas jornadas e sim a
manutenção das condições de treinamento, que vão desde condições físicas estruturais e
materiais, até necessidades de recursos humanos como a contratação de técnicos para as
equipes. Vale lembrar também a necessidade da maior compreensão por parte da comunidade
acadêmica sobre a conciliação da dedicação entre esporte e os estudos, principalmente por parte
do corpo docente. O financiamento fundamental oferecido pela UnB é o auxílio viagem, garantindo
aos atletas a condição de representar a instituição e colocar em prova toda a sua dedicação nos
treinamentos ao longo da temporada.
No entanto, apesar dos objetivos e missões da CBDU promoverem o desenvolvimento do
esporte de representação, não podemos negligenciar não só a existência de atletas de elite na
universidade, mas também o ingresso desses como forma de promover a UnB e prestar o devido
suporte a esse tipo de atleta.
Para tanto se faz necessária à regulamentação junto ao estatuto da universidade sobre
direitos e deveres de ambos os atletas – de elite e de representação. Respeitando as
necessidades específicas de cada um e exigindo na forma de deveres e responsabilidades tanto
sobre a formação acadêmica quanto a trajetória esportiva.
Em um segundo momento, sugerimos a construção de um programa de acompanhamento
que contemple os atletas observando os seguintes fatores de suporte por parte da universidade:
a) Desenvolvimento esportivo: suporte tanto material – infraestrutura e equipamentos
10

Ver:<<https://www.cbdu.org.br/wp-content/uploads/2017/05/NOVA-FORMATAC%CC%A7A%CC%83OTROFE%CC%81U-EFICIE%CC%82NCIA2018.pdf>> Acessado em 08 de outubro de 2018.
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adequados – para promoção dos treinos dentro da universidade, assistência médica por
parte do Hospital Universitário de Brasília – HUB, contratação de técnicos ou convênio
com alunos voluntariados da graduação que possuam conhecimento específico –
fisioterapia, educação física, psicologia, etc. Além disso, aos atletas de elite, a
universidade ofereceria alimentação – três refeições ao dia no restaurante da universidade
– e moradia na Casa do Estudante tanto de graduação como de pós-graduação. É
fundamental ainda a manutenção do auxílio viagem para competições oficiais da
confederação universitária.
b) Desenvolvimento acadêmico vocacional: o corpo docente precisa ser envolvido neste
momento. O atleta de representação da UnB, viajando para representar a instituição em
competições oficiais, precisa ter garantida a justificativa das faltas, a reposição de
conteúdo e a remarcação de avaliações. Para os atletas de elite seria oferecido também,
flexibilização do currículo11, prioridade na matrícula e acompanhamento psicológico e
vocacional.
c) Desenvolvimento Psicossocial: integração dos atletas com a comunidade acadêmica
(alunos não atletas, professores e demais atores universitários). O principal ponto a ser
implementado nesse eixo é o da conscientização sobre o que é a dupla carreira e quais
são os direitos e deveres, tanto do estudante atleta quanto dos professores e demais
agentes envolvidos no processo de conciliação de estudos e carreira esportiva,
observando as diretrizes para o atleta de representação e para o atleta de elite.
Acreditamos que este será o primeiro passo no sentido de promover a dupla carreira de
maneira mais harmoniosa, respeitando àqueles jovens que optam por exercer sua condição de
atletas. Entendemos também que há um longo caminho a ser percorrido, entendendo a carreira
esportiva como um processo de formação árduo, exigente de rotinas extenuantes, de ausências
sociais e que carece de atenção diferenciada quando articulada às demandas acadêmicas.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi identificar a influência da espetacularização do Esporte na formação
humana dos indivíduos. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, fundamentado no
método denominado dialético, baseado nas ciências sociais. Foi realizada revisão sistemática da
literatura, sendo utilizados os termos: “Ontologia do Ser Social” e/ou “Formação Humana” e/ou
“Esporte” e/ou “Espetáculo” e/ou “Espetacularização” e suas mediações. Como resultado da
análise e estudo documental, foi possível constatar que a condição humana se dá por meio do
recebimento do aprendizado de seus antepassados e passá-los as gerações subsequentes, em
um movimento histórico em que o homem muda a natureza e por ela é modificado. No fenômeno
da espetacularização do esporte não foi diferente. O homem criou formas sofisticadas de
relacionamento social, criou os esportes, os jogos, criou as mídias, desenvolveu patamares
elevados de comunicação, criou tudo isso e por essas criações também se modificou. Após esse
levantamento, foi possível concluir que as mídias, ao amplificarem um ponto específico do
esporte, podem limitar a apreensão do esporte enquanto elemento de desenvolvimento humano e,
consequentemente, restringem a humanização do Ser que é transmitida por meio do metabolismo
entre cultura, esporte e espetáculo.
Palavras-chave: Formação Humana, Esporte, Espetáculo, Mídias, Ontologia.

Abstract
This work aims to identify the influence of Spectacularization of Sport on the formation of
individuals. It is a study with a qualitative approach, based on the method of the social sciences
called the dialectic. A systematic review of the literature was carried out using the terms "Ontology
of Social Being" and / or "Human Formation" and / or "Sports" and / or "Spectacle" and / or
"Spectacularization" and their mediations. As result of the analysis and documentary study, it was
possible to verify that the human condition is given through the reception of the learning of its
ancestors and pass them the subsequent generations, in a historical movement in which the man
changes the nature and by her it is modified. In the phenomenon of spectacularization of the sport
was no different. Man has created sophisticated forms of social relationship, created sports,
games, created the media, developed high levels of communication, created all that and for these
creations also changed. After this survey, it was possible to conclude that the media, by amplifying
a specific point of the sport, can limit the apprehension of the sport as an element of human
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development and, consequently, restrict the humanization of the Being that is transmitted through
the metabolism between culture, sport and spectacle.
Keywords: Human Formation, Sport, Spectacle, Entertainment, Media, Ontology.
Influência da espetacularização do esporte na formação humana
Introdução
O Espetáculo é considerado uma das mais significativas e poderosas formas de entreter e
conduzir os seres humanos. Registros históricos da pré-modernidade na Grécia Clássica relatam
festivais no Olimpo de dramaturgia e poesia. Na Roma Antiga, a política do “pão e circo”. As
batalhas dos gladiadores nas grandes arenas paralelamente às batalhas políticas no Senado
Romano transformavam o próprio Império num espetáculo com marchas militares e grandiosos
monumentos em honra aos governantes, generais vitoriosos e seus exércitos. A utilização do
espetáculo foi estudada pelo filósofo Maquiavel tendo como fim o controle e a manipulação da
sociedade, elaborando assim uma das ferramentas para se governar (KELLNER, 2004).
Talvez as mais antigas manifestações culturais ligadas ao corpo e ao movimento,
parecidas com o que hoje conhecemos como esporte moderno, tenham partido da cultura grega,
romana, e egípcia, porventura, podendo ser consideradas como a protoforma no desenvolvimento
do esporte, conforme nos aponta Duarte Figueiredo, no seu livro História dos Esportes (2003).
As danças, as lutas, os jogos, as brincadeiras que futuramente vieram a compor o esporte
como hoje o conhecemos estiveram, por muitas vezes, na história, ligadas a antigas formas de
espetáculo, compondo práticas corporais e mediando uma determinada forma de ser da
sociedade da época.
Assim, o esporte moderno teve sua gênese entre o final do século XVII e o início do século
XIX, acompanhando a transição do modo de produção feudal ao modelo de organização
capitalista. Formalizado na Inglaterra, o esporte apresentou um modelo e vocabulário que se
difundiu em enorme velocidade aos demais países (HOSBSBAWM, 1988). A forma esportiva
apresentava como características a competição e o rendimento, atributos que estavam em
fundamentação na era moderna que se instalava.
No mundo contemporâneo, com a criação humana dos meios de comunicação em larga
escala, evolução e propagação da internet junto ao compartilhamento de informações não só em
longas distâncias, mas também em tempo instantâneo, o espetáculo se torna um dos pilares do
modo de ser da sociedade contemporânea. O elo central dessas relações sociais se dá no
consumo de mercadorias, na alienação do ser que trabalha dos elementos constitutivos do seu
trabalho, na reificação dos seres humanos e no fetiche das mercadorias. Nesse contexto, o
espetáculo gerador de entretenimento pode ser considerado uma importante ferramenta com
poder de persuasão e mobilização da economia.
Atualmente, é perceptível a significativa influência do esporte nas mídias de massa 12,
moldando inclusive a programação dos grandes veículos de comunicação, especialmente a mídia
televisiva. Dias, horário e regras são meticulosamente organizados no intuito de que o público –
12

Referenciando na tese de doutorado do professor Mauro Betti, Janela de Vidro, entendemos por "mídia" (do latim media, plural de medium,
que significa "meio"), e ainda mídias de massa os meios de comunicação destinados a uma enorme quantidade de pessoas, muitas vezes
em escala global e em tempo real. Como exemplo desse tipo de veículo de comunicação temos a internet, blogs, portais, televisão e rádio.
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os espectadores (no sentido passivo da palavra) – possa se habituar a um tipo de dependência
simbiótica entre mídias de massa, esporte e espetáculo.
Mesmo que as pessoas ainda insistam na utilização do esporte como uma relação de
práticas de lazer e diversão, visando à apropriação saudável e humanizada do seu tempo livre,
ficam evidentes que essas são também questões produzidas sócio e culturalmente. Treinar para
competir, ser bem-sucedido no futuro por meio do esporte profissional, ganhar sucesso, fama,
status, é para algumas pessoas a possibilidade de alcançar o sonho de viver o luxo e até a
ostentação, como a maioria de seus ídolos esportivos.
Nesse sentido, este trabalho é importante para compreender a relação entre o esporte
espetáculo no contexto midiático e a percepção de novas possibilidades de formação humana por
meio da cultura esportiva.
Objetivos do estudo
Identificar a influência das mídias na constituição da espetacularização do Esporte e o
papel do Esporte-Espetáculo como elemento de mediação entre a sociedade contemporânea e a
formação dos indivíduos.
Revisão de literatura
O discurso do esporte como jargão ideológico de promoção da saúde e retirada da
drogadição pode influenciar significativamente o comportamento e a formação social. Trata-se de
ideologias que podem contribuir para a mudança de hábitos e de costumes, sendo capazes
também de atuar na criação de sonhos e ideais. É importante ressaltar a percepção dos sonhos e
da formação dos ideais no sentido de compreender que esses valores subjetivos estão
diretamente ligados a materialização do tecido social formado no movimento evolutivo da
sociedade. As práticas corporais utilizadas para esses fins de possíveis transformações vão desde
uma simples brincadeira recreativa na rua à formação de torcedores, apreciadores e
consumidores.
Com efeito, a mídia consegue aproximar e até criar admiradores esportivos. Torcedores
fanáticos capazes de colocar o clube do coração acima de tudo. Nos tempos modernos, milhares
de pessoas passam horas e horas assistindo, em seus televisores, seu time ou atleta preferido em
movimento. Compram pacotes consideráveis (tanto no preço quanto na quantidade de canais
disponíveis) de programas por assinatura só para ter total acesso visual dos seus jogos
preferidos. Em meio a esse fanatismo, em que a mídia apresenta responsabilidade, o esporte se
torna espetáculo e até espetacularizado:
Foi a partir da década de 60, com a proliferação das transmissões ao vivo de eventos
esportivos, que se tornou proeminente uma nova figura na história do esporte: o Telespectador. O
esporte transformou-se num espetáculo modelado de forma a ser consumido por telespectadores
que procuram um entretenimento excitante, e é parte cada vez maior da indústria do lazer, sendo
fator decisivo para isto o papel desempenhado pela mídia, especialmente a televisão. (MAURO
BETTI, 1997, p. 33)
Já o esporte espetacularizado, na contemporaneidade, passa de patrimônio cultural da
humanidade e direito social a veículo mercadológico, alienando e contribuindo para manutenção
de valores, perfis, afinidades e padronização de comportamentos aos interesses da acumulação
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do capital.
Nos grandes veículos de comunicação como os jornais, revistas, rádio e imprensa
televisiva, o jornalismo esportivo facilmente é confundido com entretenimento desenvolvido e
planejado pela publicidade, pela propaganda e por meio do marketing. Os atletas de maior
evidência são colocados como ícones, como “Super Stars”. Como novas estrelas, os campeões
tomam seu lugar ao lado dos grandes artistas do cinema, da música e do show business. Nesse
sentido, Eugen Weber traz a seguinte constatação: “Sem as estrelas não há público, não há
renda, não há prêmio que incentive as performances, não há sensação, nem publicidade, nem
vendas” (WEBER, 1986, p. 17 apud Silva, 1991, p. 50).
Os atletas de alto rendimento tornam-se modelos publicitários e as enormes quantias
pagas e amplamente veiculadas nos meios de comunicação fazem com que os indivíduos menos
favorecidos almejem essa ascensão social. Acham que esse caminho esportivo será acessível,
visto que a maioria dos jogadores veio de uma origem mais sofrida e humilde, passando pelos
obstáculos nos quais boa parte da população pobre passa todos os dias.
Para estudiosos da escola de Frankfurt, parte desse movimento é conhecido como fetiche
de mercadoria. O fetiche é como um feitiço que encanta aquele que é exposto a sua presença.
Adorno e Horkheimer (1985, p. 18) citam, para ilustrar melhor o fetiche de mercadoria, o herói
grego Ulisses, amarrado ao mastro do navio ouvindo maravilhado e lutando contra o canto das
sereias. Basicamente, o fetiche de mercadoria coloca o valor de troca muito acima do valor de
uso. As pessoas acabam comprando bens não por uma necessidade de consumo, valor de uso,
mas para atender às demandas de uma ideologia mercadológica, o valor de troca.
Outra característica percebida é a veiculação do jogador como “ícone”. Transformado em
objeto de consumo é também descartável. Como um outdoor, é construída não só a imagem do
atleta, como também dos produtos a serem comercializados. Produtos de projeção global com
esportistas uniformizados à imagem e semelhança de suas marcas patrocinadoras. Os atletas
reificados consomem e promovem suas bebidas, aparecem em hotéis luxuosos, demonstram suas
paixões por carros potentes, sempre publicitando um modo de ser na sociedade contemporânea.
Como definição de reificação, Bottomore apresenta a seguinte definição:
Significa igualmente a transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana, mas de acordo
com as leis do mundo das coisas. A reificação é um ‘caso especial’ de alienação, sua forma mais radical e generalizada, característica da moderna sociedade capitalista. (BOTTOMORE, 2012, p. 464)

O esporte espetacularizado pelos meios de comunicação tem na televisão importante
parceiro no financiamento das equipes e realização dos eventos esportivos. Essa relação entre
mídia e esporte poder ser observada como um processo de mutualidade. Se por um lado os
canais televisivos organizam sua programação e seus horários, por outro lado, o esporte também
define mudanças em suas regras para se adaptar a grade de programação e padrões do
espetáculo televisivo.
Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, fundamentado no método denominado
dialético, baseado nas ciências sociais. No método dialético, busca-se conhecer o objeto por meio
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de um movimento de idas e vindas, em que se parte da aparência do objeto, superficial e
imprecisa, seguindo para uma compreensão mais madura, buscando assim a saturação de
determinações. Essa saturação representa um acúmulo de conhecimento sobre o objeto no
contexto em que está inserido e no seu tempo histórico.
Num primeiro momento, em consonância com o método, foi realizada uma revisão
sistemática na literatura, a fim de buscar as primeiras aproximações ao objeto, discordâncias e
possíveis consensos já produzidos na área de conhecimento. Como critérios de inclusão, foram
considerados os textos obtidos pela busca com os termos: “Ontologia do Ser Social” e/ou
“Formação Humana” e/ou “Esporte” e/ou “Espetáculo” e/ou “Espetacularização” e suas
mediações. Foram excluídos os textos que não tivessem claramente a mediação entre os temas:
Ontologia do Ser Social, Esporte e Formação. A busca se deu no movimento de apreender a
gênese do objeto pesquisado, e na medida do possível, delimitar o movimento histórico da
formação humana e as mediações com a espetacularização do esporte, percebendo as possíveis
conexões internas e externas. E assim, compreendendo no plano das ideias, após a experiência
com a materialidade, o que o objeto foi, o que é e o que pode vir a ser.
Resultados
Na ferramenta de busca do portal CAPES, utilizando as palavras “esporte espetáculo”
foram encontradas 97 referências entre artigos e teses. Fazendo uso das palavras “esporteespetáculo”, com hífen, foram encontrados apenas dois artigos diferentes em relação à busca
anterior. Com as palavras em inglês, Sport Spectacle, se obtiveram 30 referências; 5 em francês,
2 em espanhol, 23 em inglês, duas teses, 9 resenhas e 29 artigos.
Com a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 15 artigos e 6 teses, visando
entender possíveis consensos e discordâncias a respeito do tema para o campo da educação
física. Num primeiro momento, nenhuma dessas referências fez uso da ontologia do ser social e
da estética como aporte de suas pesquisas.
Com a ferramenta de busca da revista Pensar a prática, apesar de serem mostradas 8
referências, nenhuma se adequou a essa pesquisa. A ferramenta de busca da revista RBCE
apresentou apenas os artigos do ano de 2014 até o final de 2015 período em que encerramos
essa parte de coleta de dados e nenhuma referência encontrada foi adequada a esta pesquisa.
Na revista movimento nenhuma referência foi encontrada.
Há um número considerável de estudos sobre mídias inter-relacionadas à educação e ao
esporte, porém há uma lacuna em pesquisas na área da formação humana e a espetacularização
do esporte, e mais notadamente no prisma da ontologia do ser social. Após levantamento
bibliográfico, não foram encontrados muitos trabalhos publicados sobre a espetacularização do
esporte em seu sentido mais essencial, ou seja, o posicionamento político ideológico em que esse
tipo de manifestação social e cultural é alicerçado. Tanto as possibilidades emancipatórias quanto
a capacidade alienante foram muito pouco exploradas quando confrontadas ao esporte
espetacularizado.
Ampliando a busca e colocando elementos como espetáculo, corpo e a cultura corporal,
também não se mostrou evidente nos artigos pesquisados, quando confrontados em uma
perspectiva materialista histórica e dialética.
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Após sucessivas aproximações frente ao objeto, foi possível identificar três categorias que
podem desvelar a influência das mídias na constituição do esporte espetáculo e seu papel como
elemento de mediação entre a sociedade contemporânea e a formação dos indivíduos. São eles:
formação humana, esporte e mídias.
Formação Humana

Mídias

Esporte

Formação humana
Formação humana é a aquisição da cultura humana como uma espécie de segunda
natureza. Entendendo que a humanidade do homem não é um dado natural acoplado ao seu
código genético, mas sim atributos, capacidades, habilidades, transmitidas de geração em
geração. Características produzidas e aperfeiçoadas no tempo e na história. (SAVIANI,2011)
Para compreender o movimento em direção à formação humana, é muito importante
assimilar o conceito de Gênero humano ou Ser Genérico, que pode ser definido como o acúmulo
histórico, cultural e social de toda humanidade. Um patrimônio criado e desenvolvido desde os
primeiros seres da espécie homo sapiens por todo percurso da história até os dias de hoje. Como
categoria fundante ao gênero humano, encontra-se a ação do trabalho, que pode ser definido
como a modificação intencional do homem sobre a natureza. Ao modificar a natureza o ser
humano a transforma e se transforma no processo. (MARX, 2004) Desenvolve, aprende e coloca
em prática, novas habilidades. Habilidades essas recebidas de seus antepassados e transmitidas
as novas gerações de maneira social e coletiva. Outros animais modificam a natureza, entretanto
sempre da mesma maneira. Mais de uma forma instintiva que um ato consciente.
O trabalho se dá, resumidamente, em três momentos distintos: Planejamento, execução e
apropriação. Antes de executar uma tarefa o homem projeta em sua mente, se põe em ação para
realização do projeto e ao final, com o produto pronto, aprendeu novas habilidades ou
desenvolveu as já adquiridas. Assim a ação do trabalho pode ser considerada como o movimento
originário da essência humana. (LESSA,2012)
Em um movimento antagônico ao desenvolvimento do ser genérico pode-se perceber a
alienação, também definida no campo conceitual da deformação humana, considerada o
afastamento da pessoa em sua condição particular do conhecimento cultural e experiências
historicamente acumuladas do gênero humano. É um tipo alienação em que o ser é separado de
algo que lhe é próprio. Quando alienado em um dos três processos do trabalho o homem sai do
fluxo que o leva ao desenvolvimento enquanto ser genérico. Nisso, o produto do seu trabalho se
torna independente, autônomo e escapa ao controle racional. O produto do trabalho se vira contra
o seu criador. É o fetiche das mercadorias. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985) As pessoas se
tornam coisas no sistema e as coisas passam a ter mais valor que seus criadores, num
movimento denominado coisificação e reificação.
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Esporte
O Esporte consiste em atividade consciente, atividade essa pertencente a essência
humana. Como produto e criação humana apresenta traços característicos algo que não se vê em
outros animais na esfera natural. O Esporte tanto pode contribuir para o desenvolvimento humano,
elevando os patamares de humanidade e civilidade, como pode também distanciar os homens de
sua evolução tanto particular quanto coletiva. (BRACHT, 2005)
O esporte é uma forma de expressão da cultura humana, em que o homem se coloca no
meio social. Potencializado pelas mídias ou nas vivências cotidianas, pode ocorrer a superação da
personalidade. Tanto o atleta tal como do sujeito receptor, colocando assim suas subjetividades
em um nível mais elevado de consciencia. Como, por exemplo, quando alguém assiste a uma
competição de patinação do gelo, vê e se encanta com a complexidade e beleza do gestual
esportivo, admira a capacidade humana no desenvolvimento daquela prática corporal, vendo
aquela apresentação o indivíduo frui no esporte, se conecta ao que de melhor foi produzido pelo
gênero humano e nesse momento também se humaniza e eleva seus patamares conscientes
aumentando suas possíveis possibilidades.
Mídias
Espetáculo dentro do seu campo etimológico significa algo para se observar visualmente.
Vem do latim Spectaculum, também ligada ao campo semântico de spectare, specere, traduzido
como ver, observar, mirar, assistir, testemunhar. Com o passar do tempo o conceito foi se
complexificando e nos dias de hoje espetáculo também é entendido como algo grandioso,
excelente, sensacional.
No contexto das mídias esportivas, na modernidade, o espetáculo para o esporte
contempla os dois significados tanto de algo para se ver, observar como algo grandioso, de
excelência. Podendo ainda estar ligado tanto ao alto rendimento como as práticas amadoras.
(KENSKI,1995)
Reconhecendo o acúmulo histórico da humanidade, um movimento gestual esportivo de
grande destreza, um bem escrito e belo poema, uma música bem elaborada e executada, uma
grande peça teatral são exemplos de espetáculos que engrandecem os seres e os remetem ao
fluxo do gênero humano num movimento catártico.
É notório o culto ao espetáculo nos mais diversos estratos sociais. Mas é importante
salientar também a diferença entre espetáculo enquanto possibilidades e ações humanas dos
mais elevados estágios de civilidade e a espetacularização da vida ao qual acomete os homens
em suas produções e reprodução na sociedade, afastando o ser humano de tudo aquilo que
poderia ser.
Já o movimento da espetacularização vem numa hipertrofia do espetáculo associada ao
modo de ser do sistema socioeconômico vigente. O comprometimento com o lucro e a venda de
mercadorias se torna maior que o comprometimento com o bem viver social. A espetacularização
amplifica uma determinada característica do objeto e a veicula em larga escala em loopings.
Geralmente essa lente de aumento se dá em aspectos negativos a fim de persuadir e manter a
atenção do espectador. (DEBORD, 2002)
Contraditoriamente ao espetáculo enquanto movimento singular universal a percepção
contemporânea é da espetacularização da vida. Na espetacularização do cotidiano os mais
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simples acontecimentos se tornam eventos de proporções enormes. Perseguições policiais nas
periferias, brigas de vizinhos e até fofocas sobre a intimidade de celebridades são temáticas de
extrema relevância, acompanhadas de todo um aparato tecnológico para veiculação da
informação nos grandes meios de comunicação. Eventos que são engrandecidos quando
relacionados ao tamanho e proporções. Entretanto, esvaziados de sentido e de conteúdo para a
sociedade e bem coletivo.
Discussão
As conexões e mediações dos meios de comunicação, formação humana e esporte, ainda
hoje, são novas para os estudiosos no complexo da educação, educação física e esportes, e
ainda não foram objeto de investigação com a devida importância e significação que merecem na
constituição dos seres humanos e da sociedade contemporânea. (KENSKI,1995) O impacto das
mídias e da espetacularização do esporte é recente se comparado a história do esporte,
entretanto profundamente marcante e precisa ser investigado, analisado e compreendido
criticamente.
O surgimento das redes sociais, da televisão e outros meios de comunicação ligados a
mercadorização e reificação do esporte e da vida estão ligadas, numa totalidade, a todos os
aspectos da vida cotidiana. E essa é uma característica do estágio cultural de desenvolvimento
civilizatório na qual a sociedade se encontra.
É de fundamental importância desvelar a realidade em sua essência para além da simples
aparência. Lidando assim com o real, não aceitando incondicionalmente apenas sua aparência de
primeiro momento dada e equivocada. (MEDINA,2010)
Tomando partido e procurando se posicionar de forma que possa aproveitar, da melhor
forma possível, tudo aquilo que de excelência foi e está sendo produzido pela humanidade. Assim
caminhado em benefício do enriquecimento do gênero humano.
As transformações sociais e culturais humanas presentes, e em curso, imbricadas em
todos os aspectos e segmentos do tecido social, não obstantes refletidas na espetacularização do
esporte tida na presença maciça das mídias e do mais alto nível tecnológico de comunicação vem
sendo, em certa medida, estudado e analisado por pesquisadores das áreas de conhecimento da
Sociologia, Antropologia, Comunicação entre outros tantos campos de atuação acadêmica.
(KENSKI,1995) E sendo assim o complexo da Educação Física, no que lhe diz respeito em seu
papel humano e social, não deve se abster dessa discussão. Nas pesquisas de referencial
bibliográfico foi possível notar profissionais interessados em analisar o fenômeno da
espetacularização esportiva e suas relações com a formação humana, ligadas a indústria cultual e
diversos aspectos. Nesse fluxo os estudiosos na área da Educação Física não devem adentrar
cada vez mais nesses estudos e reflexão? Dessa maneira se faz fundamental a abertura do
complexo da Educação Física para o conhecimento dessas determinações advindas do fenômeno
espetacularização do esporte no mercado global e a indústria da cultural. Refletir, pesquisar e
intervir assumindo posição como agente da própria história frente ao sistema e produtos criados
pela própria humanidade. Aspectos novos e antigos produzidos na história da raça humana
literalmente em jogo no encaminhamento do futuro das novas gerações e organização humana
em construção e movimento
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Conclusão
O estudo revelou três categorias centrais de análise: Formação Humana, Mídias e Esporte.
Por meio de suas mediações foi desvelada a dialética de um movimento que pode ir em direção à
evolução social ou seu curso oposto.
Foi possível perceber que as mídias têm a capacidade de amplificar um ponto específico
do esporte como, por exemplo, o comportamento de um atleta seja, positivo ou negativo. Essa
ação amplificadora pode limitar a apreensão do esporte enquanto elemento de desenvolvimento
humano. Em relação à formação humana, pode-se considerar impraticável o desenvolvimento
coletivo sem o enriquecimento particular dos indivíduos. Quanto mais empoderadas forem as
singularidades, melhores serão as possibilidades de evolução social. Também é plausível dizer
que o contrário é inversamente proporcional, sendo a sociedade tanto mais primitiva quanto mais
forem empobrecidas essas singularidades.
Por fim, é necessário produzir ferramentas capazes de ampliar consciências, buscar novos
subsídios para transformação das ações práticas, utilização de métodos questionadores, e
metodologias comprometidas em primeiro lugar com os seres humanos.
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Resumo
O fomento financeiro ao Esporte de Alto Rendimento (EAR) realizado historicamente por meio de
isenções de taxas, tributos e impostos às próprias entidades esportivas, nos últimos anos foi
somado a uma série de ações governamentais e pelo patrocínio de empresas privadas. Este
trabalho tem o objetivo de identificar as fontes de recursos financeiros federais e privadas
disponíveis para o EAR brasileiro, além de descrever os destinos e as formas de aplicação para
tais recursos. Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva, utilizando-se da pesquisa
documental, na Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, em
páginas eletrônicas oficiais e por meio de questionários eletrônicos para catalogar e categorizar
dados sobre as fontes, os destinos e as formas de aplicação dos recursos financeiros investidos
do esporte olímpico e paralímpico brasileiro. Evidenciou-se que o EAR brasileiro possui oito fontes
para seu financiamento. Os recursos destas fontes podem ser destinados tanto para pessoas
físicas como para pessoas jurídicas e, por estes aplicados de 13 formas diferentes, são elas:
Atletas, Recursos humanos, Treinamento, Competição, Material esportivo, Equipamento esportivo,
Instalação esportiva, Pesquisa científica, Capacitação, Tecnologia, Despesa administrativa,
Avaliação da saúde e do desempenho, além dos investimentos com Marketing. Sendo assim, a
categorização de informações do financiamento do EAR, apresentadas nesse trabalho, pode
colaborar substancialmente com a avaliação e formulação de políticas e ações governamentais,
visto que a estratégia de identificação dos destinos e das formas de aplicação dos recursos
financeiros pode colaborar com futuras pesquisas que objetivem avaliar os investimentos de duas
ou mais fontes de recurso, simultaneamente, podendo-se determinar “o que” é investido e “como”
os recursos são utilizados.
Palavras – chave: financiamento; esporte de alto rendimento; política pública.

Abstract
The financial support to the Elite Sports (ES) was carried out historically based on interest rates,
taxes and duties on sports entities, in recent years and was a series of government actions and
private companies. The work has as a source of funds the federal and separators available for the
Brazilian ES, as well as destinations and destinations as ways of applying such resources. The
research was done in a descriptive research, using documentary research, in the HighPerformance Sports Secretariat in the Sports Ministry, in electronic pages and through a
questionnaire to catalog and categorize data on sources, destinations and how to apply financial
resources in the Olympic and Paralympic sports in Brazil. It has been shown that the Brazilian ES
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has eight sources for its financing, sources can be intended for individuals or legal entities and, for
these are applied in 13 different forms, they are: Athletes, Human Resources, Training,
Competition, Sports material, Sports equipment, Sports infrastructure, Scientific research, Training,
Technology, Administrative expenses, Health and performance assessment, besides investments
with Marketing. Thus, a categorization of ES financing information around work can contribute to
an evaluation and issuance of government policies and actions, since a strategy to identify targets
and ways of applying financial resources is to collaborate with the future companies that have the
opportunity to obtain the best sources of resource simultaneously can be considered “what” is
invested and “how” resources are used.
Keywords: financing; elite sports; public policy.
Mapeamentos das fontes de recursos financeiros para o Esporte de Alto Rendimento
Brasileiro
Introdução
O financiamento do Esporte de Alto Rendimento (EAR) vem sendo discutido em vários
estudos nacionais e internacionais como uma das estratégias políticas de promoção do esporte.
Além disso, muitos trabalhos sugerem que a promoção de atletas de alto rendimento e os seus
respectivos sucessos esportivos são resultados de um processo de planejamento estratégico
(Andersen e Ronglan, 2012; De Bosscher, Heyndels e Westerbeek, 2013).
Tais estudos também têm demonstrado que os países necessitam, inevitavelmente, tratar
seus investimentos de uma forma estratégica, ou seja, os investimentos, ao serem parte vital do
sucesso esportivo, precisam estar em constante sintonia com os resultados obtidos (produto) (De
Bosscher et. al., 2015).
Neste contexto, o EAR brasileiro, especialmente os esportes olímpicos e paralímpicos,
vem sendo considerado um dos setores estratégicos do Governo Federal, principalmente após a
vitória do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 (BRASIL, 2013).
Desta forma, para execução das políticas, o governo aloca recursos financeiros do Ministério do
Esporte por meio da formalização de parcerias com outros entes públicos (municípios, estados,
outros órgãos federais como universidades e ministérios) e entidades privadas sem fins lucrativos
(Ferreira et. al., 2018).
Segundo De Bosscher et al. (2015), a criação de um ambiente favorável à evolução do
desempenho e resultado esportivo está relacionada a um maior suporte de recursos financeiros
que garanta a sustentabilidade de atletas e do sistema esportivo de um país. Porém, apesar de
um razoável volume de trabalho sobre o financiamento do esporte brasileiro, não há na literatura
científica um método estabelecido para o mapeamento do universo de fontes de recursos
financeiros para o EAR brasileiro. A partir de tal mapeamento, informações de todas as fontes de
recursos podem ser gerenciadas, permitindo a sua alocação estratégica.
Diante desta realidade e considerando que o apoio financeiro para o Esporte de Alto
Rendimento pode criar mais oportunidades para os atletas desenvolverem o seu talento, este
estudo tem o objetivo de identificar as fontes de recursos financeiros federais e privadas
disponíveis para o EAR brasileiro, além de descrever os destinos e as formas de aplicação para
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tais recursos.
Métodos
Para mapeamento das fontes de recursos financeiros do EAR brasileiro, este trabalho
contemplou informações dos esportes olímpicos e paralímpicos dos Jogos Rio 2016, sendo
realizado em três etapas: (1) definição do escopo de informações; (2) coleta de dados; (3)
catalogação e categorizações dos dados sobre as fontes, os destinos e as formas de aplicação
dos recursos. Foram realizadas: pesquisa documental, aplicação de questionários e
preenchimento de formulários eletrônicos.
Para definição do escopo de informações foi realizada pesquisa exploratória qualitativa,
por meio da pesquisa documental, para identificar, conceituar e delimitar as fontes dos recursos
financeiros disponíveis para o EAR no Brasil. Foram utilizados os métodos descritos por Ferreira
(2018) para catalogar e sistematizar as informações dessas fontes. Os dados catalogados sobre
os recursos financeiros dizem respeito a sua natureza, sua origem, a identificação da fonte, seus
possíveis destinos e suas formas de aplicação (Tabela 1).
Considerou-se como escopo de informações os dados das entidades públicas e privadas,
nacionais, estaduais e municipais que: administram a prática e as competições esportivas; que
são fontes ou destinos de recursos financeiros aplicados no EAR; organizam ou promovem
eventos esportivos; produzem ciência e tecnologia ligadas ao esporte; e, administram instalações
esportivas.
Tabela 1 – Dados coletados para mapear as fontes de recursos financeiros do Esporte de Alto Rendimento no Brasil.

Informação coletada
Natureza
Origem
Fonte
Destino
Forma de Aplicação

Descrição
Natureza jurídica dos valores investidos no Esporte de Alto Rendimento
Origem dos recursos financeiros, segundo sua natureza e sua determinação orçamentária
Instrumento legal que determina a fonte de recursos públicos ou a receita utilizada por entidades
privadas para financiamento do Esporte de Alto Rendimento
Pessoas jurídicas e pessoas físicas aptas a receber tais recursos
Forma de uso final de utilização dos recursos financeiros, dada pelas pessoas jurídicas ou físicas,
destinatárias dos recursos financeiros

Para obtenção das informações da Tabela 1, foi realizada pesquisa documental, aplicação
de questionários eletrônicos junto às confederações (Entidades Nacionais de Administração do
Desporto) e preenchimento de formulários, com objetivo de registrar os dados, classificá-los,
interpretá-los e analisá-los.
Antes da padronização dos formulários e da aplicação dos questionários, foi realizado
estudo piloto com entidades do atletismo e da natação paralímpica, para testagem e calibração
dos instrumentos e procedimentos. Posteriormente, a coleta de dados foi dividida em quatro
etapas:
(1) Obtenção de dados in loco no Ministério do Esporte: pesquisa documental em materiais
impressos e eletrônicos, nos arquivos da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
(SNEAR): foram consultados dados dos convênios, contratos de repasse e descentralizações
firmados entre o ME – via SNEAR – e entidades públicas e privadas; projetos aprovados e
incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE); lista de atletas contemplados pelo Programa
Bolsa-Aleta e dos participantes do Plano Brasil Medalhas; além da lista de empresas estatais que
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investiram recursos financeiros no EAR.
(2) Obtenção de dados em páginas eletrônicas oficiais: pesquisa documental nas páginas
eletrônicas oficiais das entidades que fazem parte do Sistema Nacional do Desporto (BRASIL,
1998) para obter informações das entidades que organizam competições nacionais e
internacionais e das entidades que patrocinam o EAR brasileiro; e, lista de escolas de educação
física ligadas à instituições de ensino superior, públicas e privadas, no Brasil, inclusive sobre
recursos oriundos da Lei Agnelo Piva, repassados para COB e para o CPB, e destes para as
confederações; e, sobre recursos financeiros privados oriundos da receita das confederações e de
patrocínios de empresas privadas para essas entidades.
(3) Aplicação de questionário junto às confederações: questionário aplicado às 34
Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) que administram esportes olímpicos
e/ou paralímpicos. O questionário foi construído a partir das informações coletadas nas etapas
anteriores, confeccionado e estruturado em três partes: a) apresentação; b) cinco perguntas sobre
as caraterísticas do financiamento da entidade e de seus atletas; e c) estruturação das respostas
(indicação dos atributos e dados necessários para a completa obtenção dos dados). As
informações de todas as entidades e etapas foram catalogadas e compuseram o banco de dados
final desse estudo.
(4) Catalogação e categorização dos dados: as informações das fontes, destinos e formas
de aplicação dos recursos financeiros no EAR foram catalogadas e categorizadas segundo as
premissas do modelo de gestão da informação proposto por Valentim (2008), adaptado ao
contexto esportivo. Foram elaborados Glossário de Termos e Dicionário de Dados para orientar a
catalogação e determinar a validação das informações quanto ao seu formato e conteúdo.
Resultados
A pesquisa documental no Ministério do Esporte, nas páginas eletrônicas oficiais e a
aplicação dos questionários permitiu detectar que o universo de recursos financeiros que financia
o Esporte de Alto Rendimento brasileiro, considerando os recursos públicos federais e os
privados, abrange:
(1) Recursos públicos federais oriundos do Orçamento do Ministério do Esporte como
convênios e contratos de repasse e das Descentralizações (Decreto nº 6.170, de 2007), do
Programa Bolsa-Atleta (Lei 10.891/2004) e do Programa Brasil Medalhas (Lei 12.395/2011);
(2) Recursos oriundos do patrocínio de Empresas Estatais;
(3) Das Loterias por meio da Lei Agnelo Piva (Lei 10.264/2001) Lei 11.438/2006;
(4) Da Lei de Incentivo ao Esporte;
(5) Dos recursos próprios oriundos da receita de Entidades Nacionais de Administração do
Desporto (Confederações); e,
(6) De patrocínios de empresas privadas para entidades esportivas.
A partir da identificação da fonte de recursos financeiros do EAR e do estudo dos dados
coletados, foi possível identificar seus destinos (para entidades e pessoas físicas) e suas formas
de aplicação (Figura 1). Já o conceito e a descrição de cada fonte, de cada destino e de cada
formas de aplicação dos recursos pode ser observado na Tabela 2.
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Figura 1. Modelo esquemática das fontes, dos destinos e das formas de aplicação dos recursos financeiros disponíveis para o Esporte de Alto
Rendimento brasileiro.
Tabela 2. Dados coletados para mapear as fontes de recursos financeiros do Esporte de Alto Rendimento no Brasil.
FONTES

Convênios

Descentralizações
Bolsa-Atleta
Plano Brasil
Medalhas

Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações Orçamentárias da União e tem como
partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal e, de outro lado, órgão ou entidade da
administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos,
em regime de mútua cooperação. Também pode ser realizado com a intermediação (contrato de repasse) de uma
instituição ou agente financeiro público federal, que representa a União na execução e fiscalização da transferência
(Decreto nº 6.170, de 2007).
Descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes do Orçamento da União, para execução de ações de
interesse da unidade orçamentária descentralizadora. Movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações
institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa
orçamentária. (Decreto nº 6.170, de 2007)
Repasse de recursos públicos federais diretamente para atletas habilitados por resultados esportivos (Lei 10.891/2004).
Repasse de recursos públicos federais diretamente para atletas habilitados ao Bolsa Pódio, além de recursos para
viabilização de equipe técnica multidisciplinar; para participação em competições internacionais; para realização de
treinamentos e intercâmbios internacionais; e, para fornecimento de equipamentos e materiais esportivos de alta
performance (Lei 12.935/2011).

Lei de Incentivo ao Investimento de parte do Imposto de Renda de empresas e pessoas físicas em projetos esportivos aprovados pelo
Esporte
Ministério do Esporte. Empresas podem investir até 1% do imposto e as pessoas físicas até 6%. (Lei 11.438/2006).
Patrocínio de
Estatais

Investimentos de empresas estatais (Petrobras, Infraero, Eletrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Banco do Nordeste) para confederações,
federações e clubes.

Loterias - Lei
Agnelo Piva

Investimento de 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais, repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro (Lei 10.264/2001).

Entidades privadas oriundos da receita de Entidades de Administração do Esporte e de patrocínios de empresas privadas.
DESTINOS
Atletas

quando os recursos são repassados das fontes diretamente para atletas.

Entidades
Esportivas

quando os recursos saõ repassados para entidades com atividade principal ligada ao esporte, como comitês,
confederações, federações, clubes, ligas, academias e comissões esportivas.
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Ensino

quando os recursos são repassados para universidades, faculdades, centros ou institutos de ensino superior, públicos ou
privados; para escolas de ensino médio ou fundamental, públicas e privadas.

Entidades da
Administração
Pública

quando os recursos são repassados para entidades que integram a administração pública direta ou indireta, como
ministérios, secretarias e outros órgãos do poder executivo, autarquias e fundações públicas.

Empresas Privadas quando os recursos são repassados para pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.
Entidades do
Sistema S

quando os recursos são repassados a uma ou ao conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, como o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi), etc.

FORMAS DE APLICAÇÃO
Atleta
investimentos diretos para atletas, como bolsas, salários, ajuda de custos.
Recursos Humanos

investimentos com bolsas, salários, ajuda de custos - na forma de auxílio financeiro - para gestores, árbitros, técnico
esportivo, treinadores, equipe multidisciplinar ligados à área fim ou à ára meio.

Treinamento

investimentos para participação de atletas e membros da equipe multidisciplinar em treinamentos nacionais e
internacionais, como passagens aéreas, documentação, transporte, alimentação, hospedagem, inscrições e seguros.

Competição

investimentos para participação de atletas e membros da equipe multidisciplinar em competições nacionais e
internacionais, como passagens aéreas, documentação, transporte, alimentação, hospedagem, inscrições e seguros.

Material Esportivo

investimentos para aquisição ou manutenção de objeto ou conjunto de objetos (materiais) empregados em um ou vários
esportes, considerados de consumo.

Equipamento
Esportivo

investimentos para aquisição ou manutenção de aparelho ou conjunto de objetos (equipamentos) empregados em um ou
vários esportes, considerados permanentes.

Instalação
Esportiva

investimentos para construção, manutenção, locação e/ou reforma de instalações para treinamentos e competições.

Pesquisa Científica investimentos com pesquisas científicas e apoio ao desenvolvimento do conhecimento do esporte e de atletas.
Capacitação
investimentos com cursos e capacitação de atletas, treinadores, gestores, árbitros e equipe multidisciplinar.
investimentos com o desenvolvimento ou aquisição de programas destinados a avaliação de atletas e/ou gestão de
treinamentos/competições; com a aquisição de hardware (computador, tablet, impressoras, scanners, projetores, redes,
Tecnologia
celulares, rádio-comunicadores); com a aquisição de programas destinados a gestão administrativa de entidades
esportivas.
despesas com serviços, locação e aquisição de material de expediente, além de despesas com premiações como
Despesa
medalhas, troféus, etc; aquisição de mobiliário não-esportivos, utilizados pela área meio, como mesas, cadeiras, arAdministrativa
condicionado, ventiladores, etc; gastos com impostos, taxas e tributos (inclusive aduaneira), depreciação (do valor de um
bem permanente), contribuições (sindicais e de classe, etc.).
investimentos destinados para avaliação, prescrição e tratamentos de atletas; investimentos com materiais nãoesportivos, utilizados por profissionais de saúde como médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, etc;
Avaliação da Saúde investimentos para a aquisição de equipamentos não-esportivos, utilizados por profissionais de saúde como médicos,
e do Desempenho fisioterapeutas, inclusive para avaliação e testes de atletas; despesas com exames ou avaliações de atletas, exames
antidoping, realizadas por entidades credenciadas para esse fim; investimentos com testes e avaliações para identificação
e desenvolvimento de talentos esportivos
investimentos com publicidade, propaganda, promoção de vendas, merchandising, relações públicas, marketing pessoal,
Marketing
venda pessoal e marketing esportivo, isto é, com o conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a
entrega de valor para os clientes.

Detectou-se que os recursos das fontes supracitadas podem ser recebidos por seis
destinos diferentes e, por estes, aplicados de 13 formas diferentes (Tabela 2). Destaca-se que a
categorização aqui apresentada se baseia na utilização real dos recursos financeiros, realizada
nos dois últimos ciclos olímpicos (2009 a 2012 e 2013 a 2016), conforme dados coletados no
Ministério do Esporte.
Importa salientar que conhecer “o que” (fontes) é investido e “como” (destino e forma de
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aplicação) os recursos financeiros são realmente utilizados pode colaborar com a qualificação da
tomada de decisão de gestores, melhorar a eficiência das políticas esportivas, ou seja, melhorar a
relação entre os investimentos e os resultados desejados.
Ressalta-se ainda que o método de categorização das fontes, dos destinos e das formas
de aplicação dos recursos desenvolvida neste trabalho permite o estudo comparativo e simultâneo
de todas as fontes de recursos públicos federais e privados disponíveis para o EAR brasileiro,
possibilitando o monitoramento do uso de tais recursos no futuro, assim como da avaliação da
eficácia das formas de destinação e aplicação realizadas do passado.
Discussão
Na literatura internacional os recursos financeiros são tratados como o suporte inicial, de
entrada de um sistema esportivo. Pesquisas anteriores indicam claramente que os países que
mais investem no esporte de elite criam mais oportunidades para os atletas alcançarem o
sucesso. Por exemplo, Green e Oakley (2000) encontraram uma relação linear entre o dinheiro
gasto e as medalhas totais conquistadas pela Austrália desde a década de 1980. Segundo De
Bosscher et al. (2015), o melhor preditor de sucesso nos resultados esportivos parece ser a
quantidade absoluta de recursos financeiros alocados no esporte de elite.
Neste contexto, pesquisas têm apontado para a elevada importância da participação do
Estado no apoio e financiamento das atividades esportivas que garantam a formação e o
desenvolvimento de atletas. O desenvolvimento esportivo de um país parece estar fortemente
relacionado com este fator, como demonstram os casos das assim chamadas potências
esportivas ou em desenvolvimento, tais como: Austrália, China, Cuba, França, Rússia, Alemanha
e Espanha (FERREIRA, 2007; DE BOSSCHER et al., 2015).
No Brasil, a partir de 2004, o fomento financeiro ao Esporte de Alto Rendimento realizado
historicamente por meio de isenções de taxas, tributos e impostos às próprias entidades
esportivas, foi somado a uma série de ações governamentais, principalmente na esfera federal,
com destaque aos convênios (Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007 e Portaria Interministerial
507, de 24 de novembro), a concessão de bolsas para atletas (Lei 10.892, de 9 de julho de 2004)
e, a Lei de Incentivo ao Esporte (11.438, de 29 de dezembro de 2006) (Ferreira et. al., 2018).
Contudo, mesmo diante desta gama de fontes de financiamento e sabendo-se que os
financiadores das atividades esportivas são principalmente as pessoas jurídicas de direito público,
dentre elas as empresas estatais e os órgãos do setor público, que por meio de políticas e ações
destinam recursos financeiros ao EAR (FERREIRA, 2007), até a presente pesquisa não haviam
informações sistematizadas sobre os destinos e as formas de aplicação dos recursos disponíveis
para o esporte de elite brasileiro.
Este trabalho complementa o estudo de Ferreira et al. (2018), quando os pesquisadores
mapearam somente os destinos e as formas de aplicação dos recursos oriundos dos convênios
(Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007) investidos em esportes paralímpicos, visto que as fontes,
os destinos e as formas de aplicação apresentadas no presente estudo abrange todos os esportes
e todas as fontes de financiamento do EAR brasileiro.
Trabalhos em várias partes do mundo vêm sendo realizadas na tentativa de compreender
o funcionamento dos sistemas esportivos e os fatores que interferem no sucesso do esporte de
elite de diferentes países (Digel, 2002; Green & Oakley, 2001; Houlihan & Green, 2008; De
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Bosscher et al., 2008; De Bosscher et al., 2015). Àqueles que analisam as estruturas esportivas
dos países coletam informações para, de maneira sistematizada, compreender as variáveis ou
dimensões que envolvem os seus sistemas esportivos. Por isso, conhecer detalhadamente o
financiamento do EAR no Brasil pode colaborar profundamente com a gestão dos recursos,
consequentemente, com o monitoramento de sua destinação e de sua aplicação.
Segundo Mazzei et al., 2015, há subaproveitamento dos recursos financeiros disponíveis
para o esporte brasileiro, assim como inexistência de metas e controle de dos investimentos.
Diante desta realidade, este estudo colabora com o conhecimento e com a gestão do Esporte de
Alto Rendimento no país, tornando mais claras as explicações sobre os investimentos realizados
em atletas e entidades.
Conclusão
O presente trabalho evidenciou que o Esporte de Alto Rendimento (EAR) brasileiro possui
oito fontes para seu financiamento. Os recursos destas fontes podem ser destinados tanto para
pessoas físicas como para pessoas jurídicas e, por estes aplicados de 13 formas diferentes.
Após categorização das informações das fontes de financiamento do EAR, evidenciou-se
que os recursos podem ser aplicados em Atletas, Recursos humanos, Treinamento, Competição,
Material esportivo, Equipamento esportivo, Instalação esportiva, Pesquisa científica, Capacitação,
Tecnologia, Despesa administrativa, Avaliação da saúde e do desempenho, além dos
investimentos com Marketing.
O Brasil tem investido recursos financeiros no esporte de alto rendimento com maior
intensidade nos últimos anos, com o objetivo de ter sucesso e melhores resultados esportivos em
grandes eventos internacionais. Uma das estratégias adotadas pelo governo brasileiro é o
repasse de recursos financeiros para organizações como as entidades que administram os
esportes olímpicos e paralímpicos, assim como para outros entes públicos. No entanto, muitas
vezes os recursos financeiros são dispendidos sem classificação das ações, entidades ou
públicos a que são destinados tais recursos. Sendo assim, a sistematização dessas informações,
apresentadas nesse trabalho, pode colaborar substancialmente com a avaliação e formulação de
políticas e ações governamentais.
Adicionalmente, a estratégia utilizada nesse estudo – identificação dos destinos e das
formas de aplicação dos recursos financeiros – pode colaborar com futuras pesquisas que
objetivem avaliar os investimentos de duas ou mais fontes de recurso, simultaneamente, podendose determinar “o que” é investido e “como” os recursos são utilizados.
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Modelo categórico para análise de desempenho ofensivo e defensivo de jogadores
de futebol
Temática: Gestão de empresas, instalações e eventos no ambiente do esporte – Comunicação Oral
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um modelo de análise categórico
individual de atletas de futebol. A partir da observação da utilização de sistemas que não
caracterizavam o jogador de futebol em sua integralidade, verificou-se a importância e a
necessidade da criação de um processo mais descritivo, que pudesse explanar de maneira rápida
e padronizada as características do atleta. A elaboração deste modelo foi feita conjuntamente a
especialistas, na qual foram descritas as ações que ocorrem em campo de maneira detalhada, o
local comum de realização da ação e indicador de performance. Com a criação da lista dividida
em características defensivas e ofensivas, foram selecionados dois atletas profissionais, que
tiveram suas ações dentro de campo anotadas e transferidas para uma tabela de desempenho.
Como destaque dos resultados das ações ofensivas o zagueiro da seleção brasileira Marquinhos
apresentou como características 24 passes simples certos, 2 passes mudança no ponto de ataque
certos, 3 passes em rompimento de linha certos. Como destaque das características defensivas, o
zagueiro da seleção brasileira Miranda, realizou 11 roubos de bola certos, 11 marcações 1x1
certos. A aplicação do modelo demonstrou com eficiência a categorização do atleta.
Palavras-Chave: Futebol; Análise de jogo; Categorização de atletas.

Abstract
The present work had as its objective the elaboration of a model of individual categorical analysis
of soccer athletes. From the observation of the use of systems that did not characterize the soccer
player in its entirety, it was verified the importance and the need to create a more descriptive
process that could explain the characteristics of the athlete in a fast and standardized way. The
elaboration of this model was made jointly to specialists, in which the actions that occurred on the
field in a detailed way, the common place of accomplishment of the action and performance
indicator were described. With the creation of the list divided into defensive and offensive
characteristics, two professional athletes were selected, who had their actions in the field scored
and transferred to a performance table. As a highlight of the results of the offensive actions the
athlete Marquinhos presented as characteristics, 24 certain passes simple, 2 passes change in the
right attack point, 3 passes in certain line breaks. As a highlight of the defensive characteristics,
the athlete Miranda, made 11 steals of certain ball, 11 markings 1x1 certain. The application of the
model demonstrated effectively the athlete's categorization.
Keywords: Categorization of athletes; Game analysis; Soccer.

Evento:

Parceria técnica:

73

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

Modelo categórico para análise de desempenho ofensivo e defensivo de jogadores de
futebol
Introdução
O jogo de futebol tem por característica o confronto entre duas equipes, que têm uma
delimitação espacial de acordo com as regras da Fédération Internationale de Football Association
(FIFA), na qual cada time tem por objetivo a conquista de uma pontuação específica chamada de
gol e o impedimento de que a outra pontue. O desempenho dos atletas é multifatorial, sendo
diretamente influenciado pela relação de interação e cooperação (WARD; ECCLES,2006). Tendo
em vista a tentativa da realização da pontuação ou a manutenção da mesma a intencionalidade
da ação se modifica a fim de conquistar tais objetivos (SEABRA,2010). Essa confrontação foi uma
motivadora no âmbito da análise de jogo, sendo a mesma utilizada para descobrir padrões e
parâmetros dos adversários e individuais de atletas, para que se possa observar e anotar dados a
fim de uma interpretação pessoal.
A oposição entre equipes, motiva uma organização e dinamização da partida, que colabora
para a construção de modelos teóricos, mas que não caracteriza o atleta em sua integralidade
(GRÉHAIGNE et al, 1997; GARGANTA,1997: HUGHES, DAWKINS, DAVID & MILLS, 1998).
Esses estudos surgiram com o intuito de analisar as ações de jogo, tendo em vista as suas
dimensões técnicas e táticas no que se refere às ações realizadas pelos atletas em detrimento da
necessidade de pontuar ou realizar a manutenção da pontuação. O futebol tem por característica
uma lógica interna de jogo singular que, juntamente ao espaço e a temporalidade, objetivam as
ações específicas de jogo, o que, por consequência, altera a dinamização da partida.
O futebol sofreu constantes alterações devido a diversos fatores, entre eles a evolução da
organização tática que modificou a relação de cooperação e interação entre os atletas dentro de
campo, para a tentativa de uma compreensão dos novos fatos foram criados diversos paradigmas
de acordo com a intencionalidade de cada pesquisador (Capra,1996; Morin,1991).
O método de análise por meio categórico, tem o intuito de caracterizar os atletas de acordo
com as ações realizadas em campo por detrimento da tática, fazendo-se possível observar
indicadores que mostram de fato qualidades e defeitos determinados em função da sua posição
específica no campo de futebol e conhecimento tático e técnico já estabelecido no momento de
formação do jogador.
A maioria dos estudos existentes, não consegue caracterizar o jogo em sua concepção, de
tal forma a utilizar indicadores prévios ultrapassados (SEABRA, 2010; DUTT-MAZUMDER et al,
2011). Os novos estudos utilizaram esses mesmos indicadores, o que impediu um maior nível de
especificidade das coletas de dados, prejudicando assim o processo evolutivo de caracterização
tanto do jogo quanto do jogador de maneira integral.
A análise categórica, tem como um dos objetivos caracterizar os atletas e indicar as
melhores opções para contratações, estratégias que deveriam ser realizadas para vencer uma
partida, em detrimento da parte tática. As variáveis quantitativas possuem fundamental
importância para o processo de análise de desempenho, no entanto, não caracterizam o jogo de
maneira integral, tendo em vista que as ações do jogo geram consequências, sendo elas positivas
ou negativas. As consequências das ações efetivas do jogo, permitem com que seja possível o
rompimento de linhas organizacionais das equipes adversárias, sendo essas as prováveis jogadas
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que definem a efetividade do atleta.
A caracterização do futebol é uma tendência no campo de estudo, com as proposições dos
modelos teóricos de LAMAS (2012) e SEABRA (2010). Apesar desses estudos recentes serem
referências, que possibilitam novos estudos em diversos esportes coletivos de invasão, ainda não
existe uma ferramenta que possibilite, de maneira rápida e eficiente, uma análise das partidas de
futebol por meio categórico. A elaboração de um novo modelo permite uma segmentação de
características específicas de cada atleta com mais precisão. Este fato torna-se significativo no
que tange uma nova forma de analisar jogos e valorizar atletas que cumprem funções específicas
dentro de campo, possibilitando uma nova abordagem em relação a valoração de jogadores,
auxiliando, assim, em novas estratégias no processo de austeridade de clubes, tendo em vista as
relações monetárias aliadas ao desempenho. Esse estudo também pode permitir que novas
formas de intervenção em treinos e jogos seja possível, no que se refere ao conhecimento prévio
por parte dos treinadores em relação às características individuais que permitem, um novo modo
de mudar o jogo.
Neste estudo será desenvolvido uma metodologia para a análise de métodos categóricos
no futebol, que entende como uma resultante fundamental da relação de oposição, as qualidades
existentes tendo em vista o processo de conhecimento técnico e tático de cada atleta, não se
limitando somente as ações ofensivas e com a posse do objeto, o que ajuda a integralizar o
processo de análise, possibilitando uma melhor tomada de decisão dos clubes de futebol.
Objetivo Geral
Elaborar um modelo formal de descrição de desempenho do jogador de futebol com base
na organização de um sistema de análise categórica.
Objetivos Específicos
a. Desenvolver uma notação das ações de jogo de maneira categórica com parâmetros de
interação e oposição, com análises sequenciais de ações ofensivas e defensivas.
b. Desenvolver uma metodologia para análises de padrões categóricos de atletas de
futebol.
c. Elaborar uma escala para mensurar os atletas em nível técnico.
Metodologia
Modelo de caracterização do jogador:
O modelo foi caracterizado por meio observacional das ações específicas dos atletas com
bola, demonstrando o que representa aquela ação. A lista foi composta em conjunto com
especialistas, como parâmetro para ter tal titulação, deveria ter representatividade acadêmica por
meio de trabalhos científicos ligados ao tema e atuar ou ter atuado no meio esportivo. A lista de
ações seguiu critérios de padronização, avaliação de performance e o local em que ocorre com
mais frequência, separando-as em características ofensivas ou defensivas.
– Ações ofensivas:
1. Passe assistência
Ação: Passe que possibilita o jogador a realizar a conclusão de uma jogada por meio de
uma finalização.
Evento:
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Local da ação: Passe realizado em qualquer área do campo com predominância em
espaço ofensivo.
Local da recepção da ação: Recepção realizada em zona de possibilidade de finalização.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe em assistência tem condições de
concluir a jogada.
Malsucedido: Quando o atleta de recepção da ação não recebe a bola.
2. Passe chave:
Ação: Key pass é um passe que coloca o receptor em uma condição favorável à realização
de uma ação ofensiva com grande probabilidade de criação de uma situação de passe ou
cruzamento que favoreça a finalização em ação continuada.
Local da ação: Passe realizado em qualquer local do campo com predominância em
espaço ofensivo.
Local da recepção da ação: Recepção em qualquer local do campo.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o key pass tem condições de dominar e/ou
controlar a bola e executar um cruzamento ou assistência que favoreça a ação seguinte em
grande probabilidade de finalização.
Malsucedido: Quando o atleta que receberia o key pass não recepciona o passe,
consequentemente iniciando uma outra ação seja ela primeiramente defensiva ou ofensiva.
3. Passe: ruptura de linha
Ação: O passe em ruptura de linha se caracteriza pela transposição da bola pela linha
defensiva adversária, sendo por referência o rompimento realizado entre dois adversários ou
pelas periferias do campo, na qual se transpõe entre a linha lateral e adversário.
Local da ação: Passe realizado em qualquer local do campo, sendo por referência inicial,
na frente de uma linha de marcação adversária.
Recepção da ação: Recepção em qualquer local do campo, sendo, por referência, inicial o
recebimento da bola após a linha adversária.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de Performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe em ruptura de linha tem condições de
recepcionar a bola e/ou controlar a bola após a linha adversária.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe em ruptura de linha não recebe o
passe, consequentemente iniciando uma ação defensiva ou outra ação ofensiva.
4. Passe: tirar da pressão
Ação: Passe que desloca a bola de uma zona de grande quantidade de adversários em
marcação a posse de bola para uma zona com uma menor quantidade de adversários, permitindo
futuras ações com maior segurança na manutenção da posse da bola.
Local da ação: Passe realizada em qualquer local do campo.
Recepção da ação: Recepção em qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o
recebimento da bola em uma zona de menor concentração de adversários.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Evento:
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Indicador de performance:
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe tirar da pressão tem condições de
recepcionar a bola e/ou controlar a bola em zona de menor concentração de adversários.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe tirar da pressão, não recebe o
passe ocasionando uma ação defensiva.
5. Passe: mudança do ponto de ataque (virada de jogo)
Ação: Passe que desloca a bola entre regiões laterais do campo de jogo, sendo que as
regiões podem ser classificadas como lado esquerdo, direito e central.
Local da ação: Qualquer local do campo
Recepção da ação: Recepção em qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o
recebimento do passe em uma região diferente da que originou o passe.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe mudança do ponto de ataque,
consegue realizar a recepção e/ou controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe mudança do ponto de ataque,
não consegue realizar a recepção ocasionando uma ação defensiva.
6. Passe: Recuo
Ação: Passe direcionado aos atletas que estão atrás da linha da bola.
Local da ação: Qualquer local do campo
Recepção da ação: Recepção em qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o
recebimento do passe em uma região atrás da linha do passe inicial.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe recuo, consegue realizar a recepção
e/ou controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe recuo, não consegue realizar a
recepção ocasionando uma ação defensiva.
7. Passe: simples (sem efeito na posse de bola)
Ação: Passe sem mudança no ponto de ataque, penetração, recuo ou alteração da
pressão, fazendo com que não haja alteração na posse de bola efetiva.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o recebimento
do passe sem alteração no efeito da posse de bola efetiva.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe simples, consegue recepcionar e/ou
controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe simples, não consegue realizar a
recepção ocasionando uma ação defensiva.
8. Passe: Pivô
Ação: Passe para o atacante posicionado na última linha defensiva de costas para o gol
adversário.
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Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o recebimento
do passe em pivô.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe pivô, consegue recepcionar e/ou
controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe pivô, não consegue realizar a
recepção ocasionando uma ação defensiva.
9. Passe: fundo do campo
Ação: Passe para espaço de fundo de campo adversário possibilitando amplitude vertical.
Passe de ruptura de linha que transpõe a última linha defensiva.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial, o recebimento
do passe à frente da última linha de defesa.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que recebe o passe fundo de campo, consegue
recepcionar e/ou controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta que recepcionaria o passe fundo de campo, não consegue
realizar a recepção ocasionando uma ação defensiva.
10. Bola rifada/ Jogo de disputa:
Ação: Bola rifada ação em afastar a bola sem ter o controle da mesma e sem
direcionamento do chute. O jogo de disputa é a ação de lançar a bola quando o jogador tem pleno
domínio sobre a mesma e tem a intenção de colocar a bola em disputa longe da região do passe
para evitar a perda da bola próxima à zona defensiva ou propiciar uma recuperação de bola de
sua equipe em uma região mais próxima ao gol adversário.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço defensivo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial a disputa da bola
aérea.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando a ação ofensiva adversária é minimizada ou distancia da zona de
finalização e criação ofensiva.
Malsucedido: Quando não se afasta ação ofensiva adversária, a bola continua em um local
de risco de finalização ou criação ofensiva.
11. Penetração com bola:
Ação: Condução de bola da zona de menor risco para zona de maior risco de gol. Ação de
condição da bola em progressão ao gol adversário, ataque ao espaço vazio com o controle da
bola.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial, a condução da
bola da zona de menor risco para zona de maior risco.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
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Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que realiza a penetração com bola conduz a posse da bola
da zona de menor risco para maior risco.
Malsucedido: Quando o atleta que realiza a penetração com bola, não conduz a zona de
maior risco, seja por perda da posse ou motivos variados.
12. 1x1:
Ação: Ação para tentar superar o adversário por gesto técnico, causando uma variação
anormal na linha defensiva adversária.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Qualquer local do campo, sendo por referência inicial, a passagem
pela linha de marcação adversária.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta supera o adversário por gesto técnico, causando uma
variação anormal na linha defensiva adversária.
Malsucedido: Quando o atleta que realiza a ação 1x1, não supera o adversário, causando
uma ação sequencial defensiva.
13. Proteção de bola sob pressão:
Ação: Ação de evitar que o adversário roube a bola que está sob controle.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Recepção da ação: Inválido.
Situação da ação: Com pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue proteger a bola do adversário e realizar outra
ação ofensiva em sequência.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue realizar a ação de proteção da bola, iniciando
em sequência uma ação defensiva.
14.Cruzamento:
Ação: Ação ofensiva de lançar a bola para a área, com o intuito de possibilitar uma
finalização ao gol adversário ou disputa aérea dentro da área.
Local da ação: Qualquer local do campo, preferencialmente realizado em regiões laterais.
Recepção da ação: Área de finalização.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue realizar o cruzamento possibilitando uma
conclusão de jogada ou uma ação ofensiva continuada.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue realizar o cruzamento, consequentemente
iniciando uma ação defensiva.
15. Finalização: (formas de finalização)
Ação: Finalização da jogada contra a meta adversária / especificando a ação e a forma de
finalização. Tentativa de marcação do gol por meio do chute ou cabeceio.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Inválido.
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Situação da ação: Com ou sem pressão ao portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue realizar a finalização, realizando o gol ou
levando perigo a meta adversária.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue finalizar a jogada, tendo por sequência uma
ação defensiva.
16. Recepção: (Pivô ou não)
Ação: Ação do recebimento de uma ação técnica, controlando a bola para realizar uma
nova ação técnica.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Recepção da ação: Inválido.
Situação da ação: Com ou sem pressão ao possível portador da bola.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue recepcionar/controlar a bola.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue recepcionar/controlar a bola.
17. Ações de bola parada ofensiva:
Ação: Batedor da bola parada, em que a batida proporciona risco a meta adversária. Ação
de cruzamento ou finalização proveniente de tiro direto, indireto, escanteio ou lateral.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço ofensivo.
Recepção da ação: Área de finalização.
Situação da ação: Inválido
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta proporciona risco a meta adversária.
Malsucedido: Quando o atleta não proporciona risco a meta adversária.
– Ações defensivas:
1. Roubo de bola: (desarme ou interceptação)
Ação: Retomar a posse de bola por meio de um desarme ou interceptação.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando um atleta consegue retomar a posse da bola por meio de um gesto
técnico defensivo, iniciando uma ação ofensiva.
Malsucedido: Quando o atleta tenta retomar a posse da bola por meio de um gesto técnico
defensivo, não conseguindo êxito na retomada.
2. Temporização: (atrasar a ação do adversário)
Ação: Ação defensiva que atrasa o gesto técnico ofensivo do adversário, causando uma
recomposição tática da equipe e causando uma nova relação de oposição entre os times.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue atrasar a ação ofensiva adversária, por meio de
gesto técnico defensivo, causando uma nova relação de oposição.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue temporizar a ação ofensiva adversária,
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gerando uma nova relação de oposição, no entanto, essa nova relação tende a ter um maior risco
de ação ofensiva adversária efetiva.
3. Marcação 1x1: (normal e jogo de pivô)
Ação: Marcação homem a homem em jogada ofensiva adversária ou quando o adversário
está de costas para o gol, capacidade de anular o adversário por meio de marcação individual,
tanto frente a frente ou com o adversário de costas para o gol.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue anular qualquer ação ofensiva adversária que
possa trazer reais consequências a manutenção da pontuação.
Malsucedido: Quando o adversário específico se sobrepõe a marcação individual, trazendo
consequências a manutenção da pontuação.
4. Pressão sobre o portador da bola:
Ação: Intensidade da pressão sobre o portador da bola.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando a intensidade sobre o portador da bola, se mostra suficiente para a
recuperação da posse da bola.
Malsucedido: Quando a intensidade da marcação sobrepõe a necessidade, gerando uma
falta desnecessário ou quando a intensidade não se mostra suficiente, ocasionando a
continuidade da ação ofensiva adversária com facilidade.
5. Bloqueio: (finalização, passe e cruzamento)
Ação: Ação que impede a conclusão de uma ação por meio de um bloqueio.
Local da ação: Qualquer local do campo com predominância em espaço defensivo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue bloquear a ação ofensiva adversária por meio
de gesto técnico defensivo, evitando a continuação de uma jogada de risco a manutenção do
resultado.
Malsucedido: Quando o atleta não consegue bloquear a ação defensiva adversária,
ocasionando uma nova situação defensiva que tem por tendência ser de maior risco a
manutenção do resultado.
6. Dobra:
Ação: Ação em que o atleta marca juntamente a outro companheiro de equipe a ação
ofensiva do adversário. Ação de pressão ao homem da bola marcado com o intuito de aumentar a
pressão sob o portador da bola.
Local da ação: Qualquer local do campo.
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta que inicia a ação de dobrar a marcação consegue
neutralizar a ação ofensiva adversária, seja por meio da recuperação da posse ou temporização
da ação.
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Malsucedido: Quando a dobra não surti o efeito esperado, tendo por consequência uma
ação ofensiva adversária de maior risco a manutenção do resultado.
7. Pressão após a perda da posse:
Ação: Após a perda da posse de bola em momento ofensivo, pressionar o portador da bola
imediatamente. Atitude do marcador após a perda da posse da bola.
Local da ação: Qualquer local do campo
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta pressiona o adversário imediatamente, tendo por
consequência a recuperação da posse da bola ou temporização da ação adversária.
Malsucedido: Quando o atleta não pressiona o adversário após a perda da posse da bola,
facilitando uma ação ofensiva adversária.
8. Antecipação:
Ação: Ação de marcação sobre o jogador sem a bola com o intuito de realizar a
interceptação de passe.
Local da ação: Qualquer local do campo
Indicador de performance
Bem-sucedido: Quando o atleta consegue antecipar a jogada do adversário, recuperando a
posse da bola ou temporizar a ação.
Malsucedido: Quando o atleta tenta realizar a antecipação da jogada e acaba sendo
superado pelo adversário, desestruturando a linha de marcação.
Amostra
Foi utilizado o jogo Brasil X Argentina pela competição eliminatória para a Copa do mundo
FIFA de futebol de dois mil e dezoito e os atletas selecionados foram os zagueiros João Miranda
de Souza, chamado de Miranda e Marcos Aoás Corrêa, chamado de Marquinhos, devido a uma
possível comparação de caracterização, já que atuam na mesma posição tática. O jogo foi
realizado no dia dez de novembro de dois mil e dezesseis e a partida foi escolhida em função do
elevado nível técnico e por ser a competição de maior representatividade de seleções na América
do Sul. A conquista da vaga na copa do mundo é um dos principais objetivos esportivos do
Mundo.
Resultados
Os resultados desse trabalho são apresentados em uma tabela comparativa, de acordo
com as variáveis que foram analisadas dos atletas Marquinhos e Miranda. Foram mensurados o
número de acertos e o número de erros em cada ação, de tal forma a descrever as características
de maneira detalhada, possibilitando a observação do desempenho categórico no jogo. Com a
coleta de dados pode-se ressaltar o alto nível técnico de ambos atletas tanto em características
ofensivas como defensivas.
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Tabela 1 – Resultados das ações ofensivas dos atletas da seleção brasileira Miranda e Marquinhos
Ações ofensivas

Recepção
Recepção errada
Passe simples
Passe simples errado
Passe recuo
Passe mudança no ponto de ataque
Passe mudança no ponto de ataque errado
Passe ruptura de linha
Proteção de bola
Bola rifada
Ações totais

Marquinhos

Miranda

30
0
24
2
1
2
0
3
1
1
64

28
1
24
1
2
2
1
1
1
2
63

Tabela 2 – Resultados das ações defensivas dos atletas da seleção brasileira João Miranda de Souza e Marcos Aoás
Corrêa

Ações defensivas
Roubo de bola
Roubo de bola errado
Marcação 1x1
Marcação 1x1 errado
Antecipação
Antecipação errada
Bloqueio
Temporização
Marcação após perda da posse
Ações totais

Marquinhos
4
0
4
0
1
1
2
1
1
14

Miranda
11
1
11
1
1
1
1
0
0
27

Discussão
O futebol passa por mudanças constantes de parâmetros de avaliação, sendo a
subjetividade das análises como um dos fatores para o lento desenvolvimento da área, o que
limita consideravelmente a busca por novas formas de se analisar o jogo. O modelo de
caracterização dos atletas de futebol com bola tem por intuito desenvolver uma forma mais
descritiva do que é realizado em campo, observando novos fatores que são potencializados ou
não de acordo com o modelo de jogo desenvolvido. A especificação da ação traz uma
padronização na coleta de dados que permite uma nova abordagem ao futebol, juntamente ao
indicador de performance, fazendo com que haja um parâmetro inicial para futuras análises com
ainda mais detalhes. Os dados coletados demonstram as ações que os atletas realizaram em
campo, caracterizando seus respectivos padrões de jogo, sendo que a capacidade de padronizar
a ação em sua integralidade, possibilita que os dados possam ser coletados, retirando a
subjetividade da interpretação sobre a realização do fundamento a ser analisado, dando uma
fidedignidade à coleta.
A originalidade do modelo proposto vem da especificação da ação e da descrição do que
foi realizado em campo, sendo uma nova forma de potencializar as características observadas
pela coleta de dados, mostrando uma face pouco conhecida das tendências técnicas de cada
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atleta. Este trabalho pode contribuir de maneira significativa para a real compreensão dos padrões
de jogo individual e evitar com que os jogadores sejam superestimados ou menosprezados de
maneira geral, possibilitando uma nova leitura do que ocorre durante uma partida. Cada variável
foi descrita de modo que houvesse um fácil entendimento da execução da ação, das suas
especificidades, para que a coleta seja coerente e ampla.
Os modelos atuais de análise de dados possuem uma quantidade muito pequena de ações
descritas, sendo sua compreensão em totalidade subjetiva, o que além de limitar as coletas,
prejudica no entendimento do que foi realizado. O presente estudo se mostra capaz de captar
dados com extrema eficiência, tendo em vista sua amplitude de descrição de ações e
padronização no sistema de indicador de performance, outros instrumentos existentes, estão
preocupados em realizar uma análise rápida o que descaracteriza ações fundamentais para a
busca e/ou manutenção da pontuação, fazendo com que características fundamentais sejam
desprezadas.
A análise realizada em zagueiros demonstra que as quantidades de ações ofensivas
realizadas são limitadas, mas de fundamental importância para o início da construção ofensiva ou
da transição ofensiva. Com observação nos resultados é possível concluir que o atleta
Marquinhos realizou sessenta e duas ações ofensivas corretas e o atleta Miranda realizou
sessenta ações corretas, sendo que a variabilidade das ações realizadas do atleta Marquinhos
demonstra uma maior representatividade ofensiva. A observação tendo em vista os aspectos
defensivos, demonstram uma maior participação do atleta Miranda que obteve vinte e quatro
ações corretas enquanto o atleta Marquinhos obteve treze ações corretas, de tal modo que o
jogador Miranda obteve uma maior participação defensiva comparativamente.
O estudo teve como mérito observar e caracterizar o maior número possível de ações com
bola, resultando na inclusão de diversos parâmetros de análise que contribuem de maneira
significativa para a manutenção da pontuação ou conquista da mesma. Cada item listado na
modelagem de desempenho, possui singularidades que em sua integralidade fornece informações
de grande relevância quanto a correta utilização do atleta em campo, de acordo com suas
características, para que dirigentes de clubes esportivos possam contratar jogadores de acordo
com o cumprimento de funções específicas, facilitando assim a combinação de padrões de
desempenho que em conjunto favoreça um estilo de jogo. O alto número de ações descritas
possibilita que o atleta seja analisado na realização de todas as suas ações com bola,
beneficiando aqueles que possuem especificidades no seu modo de jogo, na qual em outros
modelos, seriam desprezados ou inseridos dentro de uma categorização comum, menosprezando
características que são fundamentais para a realização da melhor contratação ou utilização do
atleta dentro de campo.
A grande quantidade de ações descritas foi subdividida em aspectos ofensivos e
defensivos, respeitando suas singularidades e proporcionando uma visão ampla sobre o futebol,
tendo em vista que, análises esportivas seguem uma tendência de enaltecer as ações que geram
o objetivo final, que seria a realização da pontuação. O presente estudo, possibilita que ações
defensivas sejam descritas com grande riqueza de detalhes, nas quais é possível estabelecer
parâmetros e criar padrões para a contratação e utilização dos defensores de acordo com um
estilo de jogo.
As análises das ações ofensivas foram descritas de modo que toda e qualquer ação fosse
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descrita de acordo com a sua real importância para o jogo, caracterizando especificidades outrora
menosprezadas ou não coletadas por modelos anteriores, fazendo um amplo trabalho de
rastreamento de quais características são fundamentais para a conquista da pontuação,
estabelecendo parâmetros, para que se possa facilitar a busca por atletas que cumpram funções
específicas dentro de campo, que em conjunto com outras variáveis possam potencializar o
objetivo fim de sistemas ofensivos. As análises defensivas, foram especificadas de modo que
fosse possível buscar um cumprimento de tarefas, que podem contribuir de maneira significativa
para a manutenção da pontuação, descrevendo detalhadamente todas as ações que os
defensores realizam durante o jogo para que se possa cumprir o objetivo fim de sistemas
defensivos, que é evitar a pontuação adversária.
A modelagem de desempenho proposta utiliza quatro fatores, a observação, padronização,
indicação de qualificação e referência espacial da ação, que em conjunto possibilita uma ampla
análise sobre uma especificidade, colaborando para que a descrição do que foi realizado em
campo, transmita o máximo de dados possíveis para o analista. Os itens em observação,
respeitam a caracterização da ação, para que haja um processo de padronização de análise, na
qual, todos pudessem entender de maneira clara, quais são os requisitos para se enquadrar
dentro de um respectivo item. O local da ação, foi descrito para facilitar a observação da
ocorrência da ação, mostrando os locais com que ocorrem com mais frequência. A recepção da
ação, se caracteriza por demonstrar os locais na qual se recepciona a ação específica, com o
intuito de facilitar a observação espacial em referência ao campo de futebol. A situação da ação,
possibilita observar um fator de interação com o adversário, fazendo com que haja um parâmetro
de análise de acordo com a dificuldade implementada pelo oponente, valorizando o atleta que
consegue realizar a ação planejada independentemente das dificuldades impostas. O indicador de
performance permite observar se a ação foi ou não concluída com êxito, criando parâmetros
específicos para que se possa caracterizar qualquer item como bem-sucedido ou malsucedido,
possibilitando rastrear atletas que tenha um alto índice de performance, potencializando uma
melhor escolha.
Conclusão
Com o presente estudo é possível observar a amplitude e complexidade para descrever as
características técnicas dos atletas de futebol com bola, no entanto, modelos como o apresentado
possibilita uma nova forma de entender o jogo, mudar paradigmas e padrões preestabelecidos,
favorecendo uma nova tendência no campo das análises esportivas, de tal forma abrindo um novo
precedente para abordagens que possam complementar o campo da caracterização de atletas,
fazendo com que seja possível aumentar a gama de variáveis a ser compreendida a fim de
melhorar e integralizar o conhecimento sobre futebol.
O modelo de caracterização individual com bola de atletas de futebol, proposto nesse
trabalho, mostrou-se eficiente para descrever as ações realizadas em campo, melhorando o
processo de análise de desempenho, possibilitando potencializar características específicas e
observar novos parâmetros técnicos que em conjunto com análises multifatoriais colaboram com a
descrição do atleta em integralidade.
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Resumo
A Gestão Esportiva (GE), como área de estudos acadêmicos, ainda é pouco difundida no Pará,
contexto no qual este trabalho foi elaborado, partindo da prática docente com a disciplina GE, no
curso de Licenciatura da Faculdade de Educação Física, da Universidade Federal do Pará, em
Belém, ministrada durante o primeiro semestre letivo de 2018. O princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão está previsto no artigo 207 da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988), como forma de estabelecer que recebam igualdade de tratamento em todas das
instituições de ensino superior. O estudo objetiva analisar uma iniciativa acadêmica de promoção
da interação entre ensino, pesquisa e extensão, abordando experiências locais de gestores
esportivos que atuam nas categorias de base (CB), e de jornalistas reconhecidos pelo apoio na
sua divulgação, com a perspectiva de demonstrar a aplicabilidade do referido tripé, e incentivar à
profissionalização do trabalho com as CB. A opção metodológica foi por um trabalho de natureza
exploratória e descritiva, em formato de Relato de Experiência, a partir de pesquisa participante.
Na coleta de dados houve dois momentos distintos: um durante as atividades de ensino da
disciplina GE, que teve a sua culminância em um Seminário Interno, e outro com a realização do
Encontro Regional de Gestores Esportivos (ERGE). A iniciativa recebeu 237 (duzentos e trinta e
sete) inscrições, de representantes de organizações que desenvolvem, ou pretendem
desenvolver, práticas de GE aplicadas às CB, além de jornalistas da mídia esportiva. Por tudo
isto, percebemos a importância de outras iniciativas semelhantes, para incentivar da aplicabilidade
do tripé ensino, pesquisa e extensão e também a expansão da GE como atividade acadêmica e
profissional em Belém do Pará.
Palavras – chave: gestão esportiva, categoria de base, profissionalização.

Abstract
The Management of Sport (MS) as an area of academic studies is still not very widespread in
Pará, in the context in which this work was elaborated, starting from the teaching practice with the
MS discipline, in the course of the Faculty of Physical Education, Federal University of Pará, in
Belém, during the first semester of 2018. The principle of indissociability between teaching,
research and extension is provided for in article 207 of the Federal Constitution of 1988 (BRAZIL,
1988), as a way of establishing that they receive equal treatment in all higher education
institutions. This study objective to analyze an academic initiative to promote the interaction
between teaching, research and extension, addressing local experiences of sports managers
working in the basic categories (BC), and of journalists recognized for the support in their
dissemination, with the perspective of demonstrating the applicability of this tripod, and encourage
the professionalization of work with BC. The methodological option was a work of exploratory and
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descriptive nature, in an Experiment Report format, based on participant research. In the data
collection there were two distinct moments, specific to the nature of this work. One during the
teaching activities of the MS course, which culminated in an Internal Seminar, and another with the
Regional Meeting of Sports Managers (RMSM). The initiative received 237 (two hundred and thirty
seven) registrations, from representatives of organizations that develop or intend to develop MS
practices applied to CB, as well as journalists from the sports media. For all this, we see the
importance of other similar initiatives, to encourage the applicability of the tripod teaching, research
and extension and also the expansion of MS as an academic and professional activity in Belém do
Pará.
Keywords: sports management, base category, professionalization.
O Encontro Regional de Gestores Esportivos como estratégia de difusão da gestão
esportiva no Pará
Introdução
A Gestão Esportiva (GE) ainda é pouco difundida no Estado do Pará, principalmente como
área de estudos acadêmicos, contexto no qual este trabalho apresenta um Relato de Experiência
a partir da prática docente com a disciplina Gestão Esportiva (GE), no curso de Licenciatura da
Faculdade de Educação Física (FEF), da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém,
ministrada durante o primeiro semestre letivo de 2018.
Fruto da culminância da disciplina Gestão Esportiva, 2º Encontro Regional de Gestores
Esportivos (ERGE), em 2018, deu continuidade a iniciativa do 1º Encontro (2017), na perspectiva
de garantir a aplicabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, a partir da prática docente, e de
buscar a disseminação desta experiência através de eventos acadêmicos.
No artigo 207 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), encontramos que “as
universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”. De acordo com Gonçalves (2015), necessariamente, o conceito de indissociabilidade
deve perpassar a formação promovida e ofertada por essas instituições, não sendo opcional a sua
implantação e nem deve ser praticado de forma fracionada. Nesta perspectiva, torna-se
importante refletir sobre as questões no contexto no qual estão inseridas.
Como atividade econômica importante no mercado globalizado, o esporte, e
particularmente o futebol, enquanto negócio, atrai o interesse de grandes corporações
empresariais, exigindo o estabelecimento de relações comerciais baseadas em processos de
gestão altamente qualificados. Neste sentido, as categorias de base (CB) de futebol objetivam
revelar jogadores para o universo de atletas profissionais, por isto Prestes (2014), afirma que a
partir do investimento nestas categorias, os futuros atletas recebem as melhores condições
possíveis no que se refere a uma boa formação para o acesso imediato ao grupo profissional.
Objetivos do estudo
Este estudo objetiva analisar uma iniciativa acadêmica de promoção da interação entre
ensino, pesquisa e extensão, abordando experiências locais de gestores esportivos que atuam
nas CB, e de jornalistas reconhecidos pelo apoio na sua divulgação, com a perspectiva de
demonstrar a aplicabilidade do referido tripé, e incentivar à profissionalização do trabalho com as
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CB no futebol paraense.
Revisão de Literatura
O conceito de indissociabilidade, segundo Gonçalves (citado por Tauchen, 2015), remete a
algo que depende da presença do outro, ou seja, “o todo deixa de ser todo quando se dissocia”.
Para Moita & Andrade (2009), tratar de indissociabilidade na universidade é considerar
necessariamente dois vetores de um debate: de um lado, as relações entre universidade, ensino,
pesquisa e extensão; e, de outro, confluindo para a formulação de uma tridimensionalidade ideal
da educação superior, as relações entre o conhecimento científico e aquele produzido
culturalmente pelos diferentes grupos.
Ainda conforme Gonçalves (2015), a Extensão surge posteriormente à consolidação e
legitimação histórica do Ensino e da Pesquisa e “esse processo imprime marcas que constituem
permanências e também a coexistência de distintas concepções de Ensino, de Pesquisa e, em
especial, de Extensão, das quais derivam estruturas, normas e práticas, institucionais e
individuais”.
No tocante a formação para atuação no contexto da gestão de organizações desportivas,
as práticas institucionais não atendem estas perspectivas e, ao mesmo tempo, nas Ciências do
Desporto, há alguma polêmica quanto à necessidade de obtenção de uma formação específica ou
mesmo o estabelecimento de prerrogativas diferenciadas de trabalho entre os licenciados em
ensino e os graduados em administração.
Para Nagel (citado por Lopes, 2017), no Brasil, os negócios do esporte não têm crescido
como disciplina acadêmica, ao contrário dos EUA, onde há cerca de 300 programas relacionados
com a gestão do esporte. Segundo ele, “o esporte ainda é fechado para isto, em comparação a
outros negócios. O que ajuda são os eventos em que nos emergimos como profissionais e
colocamos academia e mercado juntos”.
Embora o Brasil apresente avanços na mercantilização dos desportos, só recentemente os
clubes e federações passaram a tratar os seus negócios de forma empresarial e para Costa &
Marinho (2005), “se o desporto é profissional, a GE não pode ser amadora”.
Neste sentido, a profissionalização da GE é um tema em pauta em vários eventos e
debates, e para Azevedo (2002), “requer uma abordagem aprofundada, principalmente quando se
observa a consequência desastrosa que as gestões amadoristas têm imposto aos grandes clubes
brasileiros”. Para ele, da mesma forma que no futebol, e no desporto em geral, “a
profissionalização da gestão pública do desporto brasileiro é fundamental para a promoção de seu
exercício enquanto um direito constitucional e ação social relevante”.
Em 2009, a TV Liberal publicou a Carta de Recomendações para a Profissionalização do
Desporto Paraense, como um documento balizador para a atuação de empresas e profissionais,
enquanto contribuição para o crescimento e aperfeiçoamento do mercado esportivo local. A
publicação foi o produto final de um “Fórum de Discussões”, realizado em conjunto com a UFPA,
em busca de um diagnóstico da situação regional naquele momento e indicando proposições
dirigidas para o mercado esportivo paraense.
Na ocasião, foi identificado o dilema regional quanto à responsabilidade pela formação
acadêmica em GE, com clara indefinição entre o curso de Administração, mais focado em estudos
de mercado e análises de viabilidades financeiras nas áreas de grandes negócios e o curso de
Evento:

Parceria técnica:

89

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

Educação Física, fragilizado quando é requerida a elaboração de produtos em termos de lógicas
relacionadas ao mercado.
Segundo Costa (2010), a maioria dos atuais gestores esportivos paraenses não têm
formação acadêmica e foram aprendendo na prática, com uma sistemática de aperfeiçoamento
através do processo de tentativa e erro. Também é possível perceber a diferença de posturas
entre a iniciativa privada, com interesse balizado pelo olhar mercadológico, e o setor público,
engessado pela adoção de um modelo participativo e burocrático.
O desenvolvimento das CB pode ser realizado por investimentos privados, como já
acontece em alguns clubes brasileiros, ou incentivado através de políticas governamentais, a
exemplo de que ocorre na Inglaterra, onde segundo Monaco (2017), “o sucesso das seleções de
base da Inglaterra é fruto de um programa criado em 2012 e que une a FA (Football Association, a
Federação Inglesa), os clubes da Premier League e os da Segunda Divisão. O nome do projeto é
”Elite Player Performance Plan” (EPPP), e mudou a maneira de formar jogadores e treinadores”.
Ainda segundo Monaco (2017), há necessidade de ter gente capacitada para trabalhar
com os jogadores e atentas às metas do trabalho, por isso o programa oferece um curso de dois
anos para treinadores.
Para Prestes (2014), é possível destacar alguns problemas neste processo organizacional,
no Brasil, pois “quando os clubes não possuem ou precisam de um jogador de determinada
posição, geralmente, buscam contratações com grandes salários, jogadores vindos da Europa ou
jogadores em fase final de carreira”.
Este, entre outros fatores, provocam desvalorização e desmotivação dos jogadores da
base nos clubes, bem como aos gestores esportivos que trabalham, muitas vezes,
voluntariamente. Também merece registro que os jovens atletas, ainda segundo Prestes (2014),
“têm um custo bem menor em relação a jogadores consagrados que muitas vezes nem criam uma
identificação com o clube e a torcida”.
Materiais e Métodos
Neste estudo optamos pelo modelo de trabalho de natureza exploratória e descritiva, em
formato de Relato de Experiência, a partir de pesquisa participante, que segundo Brandão (citado
por Felcher, Ferreira & Folmer2017), é “a metodologia que procura incentivar o desenvolvimento
autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa independência do exterior”.
A condição de responsável por ministrar a disciplina GE e pela Coordenação do ERGE,
provocou incertezas preliminares quanto à possibilidade de condução do trabalho com uma visão
externa e ter isenção para publicação de todos os resultados. Porém, Cohen & Franco (1998),
enfatizam vários tipos de avaliação, considerando o agente que a realiza e que podem ser
diferenciadas segundo a participação ou não do pesquisador na equipe executora do projeto.
Na coleta de dados houve dois momentos distintos, específicos da natureza deste
trabalho. Um foi durante as atividades de ensino da disciplina GE, que teve a sua culminância em
um Seminário Interno, e o outro por ocasião da realização do ERGE.
Nos levantamentos das informações utilizamos os registros de observações pessoais
realizadas durante a oferta da disciplina GE, em conjunto com uma pesquisa bibliográfica
reunindo informações de livros, jornais, revistas e artigos publicados em sites especializados.
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Também recorremos a aplicação de um questionário com questões abertas, na obtenção
de informações entre gestores esportivos e jornalistas, para o Seminário Interno de culminância
da disciplina GE, que contribuíram de forma voluntária, devidamente esclarecidos sobre os
objetivos do levantamento de informações a respeito de suas experiências em relação ao tema.
Outra fonte importante na coleta de dados foram os registros das palestras apresentadas
durante o ERGE. Esta responsabilidade foi dos discentes da disciplina, que colaboraram,
voluntariamente, nesta etapa do levantamento de informações.
Resultados
O estudo surgiu do interesse em praticar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, a partir da disciplina GE, no curso de Educação Física da UFPA. Um dos momentos
importantes durante o período das aulas foi a realização do Seminário Interno, como a
culminância da avaliação da turma de aproximadamente 30 alunos, com apresentações de
trabalhos em grupos de cinco a seis integrantes cada um.
A temática “O futebol de base no Pará: novas perspectivas para futuros profissionais” foi
definida em função da proximidade com a realização da Copa do Mundo da Rússia. Cada grupo
entrevistou um profissional de veículos de comunicação ou clubes esportivos, definidos pela
relevância de suas atuações no mercado local.
A partir do referido Seminário Interno, que aconteceu na primeira semana de julho de
2018, os mesmos informantes foram convidados para uma sessão pública de trocas de
experiências, com a participação de um palestrante de nível nacional e a apresentação dos
respectivos cases locais, seguidos de uma sessão interativa com o público.
Então, no dia 30 de agosto de 2018, aconteceu o ERGE, no Auditório do Grupo Líder, que
foi o Colaborador Master do evento, em parceria com a Federação Paraense de Futebol (FPF) e o
apoio da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Pará (ACLEP).
A programação geral constou de uma Palestra Magna e, em seguida, das apresentações
de cinco palestrantes locais, sendo dois jornalistas de veículos tradicionais na cobertura de
eventos esportivos (Rádio Clube e TV liberal), e três profissionais atuantes em clubes formadores
de atletas de futebol (Clube do Remo, Associação Desportiva Paraense e Paysandu Sport Club),
todos eles referências regionais nas suas respectivas áreas de atuação.
A seguir, apresentamos os resumos das palestras, a partir das transcrições das anotações,
conforme a sequência das apresentações no evento, ressaltando que alguns palestrantes
utilizaram mais tempo do que outros.
1º Palestrante: Prof. Dr. Diogo Cristiano Netto – CBF
Ele é Gerente de Desenvolvimento Técnico, Responsabilidade Social e Sustentabilidade
da CBF, e abordou a temática “Identificação e Desenvolvimento do Talento no Futebol”,
destacando a nova metodologia de ensino da CBF voltada para o fomento das CB, conhecida
como “Gol do Brasil”.
Na questão referente ao perfil dos talentos, o palestrante evidenciou que todo atleta
passou por alguma experiência de futebol na sua infância e é necessário possuir indicadores que
classifiquem e possibilitem a identificação dos talentos desde bem pequenos.
Um desses indicadores é o estágio de maturação biológica (dentária, esquelética, facial e
pubiana) que esse sujeito apresenta, visto que são diferentes, mesmo quando os indivíduos se
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encontram na mesma faixa etária, sendo importante executar avaliações diagnósticas, somativas
e formativas, para se obter uma classificação do nível desse possível atleta.
Outro ponto destacado foi o espaço geográfico em que se pode encontrar os talentos,
apontando entre os principais espaços as comunidades de segmentos desfavorecidos
socioeconomicamente, onde as crianças fazem do futebol o seu principal lazer.
Os “olheiros” são responsáveis pelo deslocamento às comunidades e detecção de
talentos. Em seguida, inicia a fase de retenção do talento, que deve ficar sempre próximo a sua
região de origem, perto da sua família, com o objetivo de manter a integridade psíquica deste
indivíduo.
Por fim, destaque para postura da CBF diante deste cenário, considerando que a entidade
já organizou 29 Festivais de Futebol, investe em capacitações de profissionais locais através de
cursos de curta duração e workshops sobre Prevenção ao Dopping, realiza os projetos “Seleção
na Minha Cidade” e “Apitinho de Ouro”, todos com objetivo de desenvolver cada vez mais a
categoria de base brasileira.
2º Palestrante: Guilherme Imbiriba Guerreiro Filho – Rádio Clube
Na opinião do Chefe da Equipe de Esportes da Rádio Clube, o campeonato mais
importante nas CB no Pará é o Sub-17, pois define a indicação dos representantes paraenses na
Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, quase sempre há incompatibilidade de calendário
para a cobertura jornalística desta competição, por coincidir com outros torneios e campeonatos
mais expressivos, como, por exemplo, em 2018, quando os jogos do Sub-17 coincidiram com os
jogos da Copa do Mundo.
Ele considera que os cronistas, e também os veículos de comunicação, devem olhar as CB
com mais importância, pois são o futuro das equipes profissionais, assim como destacou a
importância da qualificação das Comissões Técnicas
“É fundamental que os clubes tenham profissionais formados para atuarem
nas CB. Assim como, uma equipe multidisciplinar completa, com todos os
profissionais: médicos, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, fisiologistas, odontologistas, entre outros.”

3º Palestrante: Carlos Ferreira – TV Liberal
O jornalista esportivo de Rádio, Jornal e Televisão buscou caracterizar a diferença entre
Jogador, Atleta e Cidadão, ressaltando a influência do treinador na formação dos adolescentes,
que muitas vezes chega a ser até maior do que a dos pais.
Em seguida, estabeleceu parâmetros de comparação entre a estrutura ideal para a
formação de jogadores e a conjuntura real dos nossos clubes, citando indicadores problemáticos
para trabalhar com as CB como: (i) a escassez de recursos financeiros; (ii) os aspectos
geográficos da Região Norte que dificultam o intercâmbio com equipes de centros esportivos mais
desenvolvidos e (iii) o calendário de competições da FPF, com poucos jogos durante o ano.
O cenário de dificuldades impõe a necessidade de alternativas como forma de “reação” e a
proposta de transmissão dos jogos de CB via web, através da FPF TV, surge como um bom
exemplo.
Ao concluir, o jornalista demonstrou preocupação com a questão social presente no
futebol, ao questionar sobre o compromisso prioritário no trabalho com as categorias de base: “O
foco deve ser na formação do jogador, do atleta ou do cidadão?”
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4º Palestrante: Breno Luis Queiroz da Cunha – Treinador das CB do Clube do Remo
Ele iniciou dizendo que o Clube do Remo está empenhado na obtenção do Certificado de
Clube Formador da CBF, embora ainda existam algumas dificuldades para atenderem todas as
exigências do Caderno de Encargos. Também trabalham na elaboração de uma modulação
metodológica de formação, que seja um documento norteador para as categorias do futebol, a
partir do entendimento do jogo como um fenômeno complexo, incluindo algumas teorias
sistêmicas, e admitindo a possibilidade da unificar o futsal com o futebol em um Departamento,
com os mesmos preceitos metodológicos.
Ele enfatizou a importância de aumentar o número de experimentos para os atletas em
todas as categorias, seja a nível regional, nacional ou mundial, de forma a garantir que o processo
de transição ao futebol profissional aconteça sem maiores dificuldades.
Para finalizar, abordou a polêmica exigência de formação acadêmica para o Treinador de
Futebol, particularmente, no que diz respeito à presença de ex-atletas como integrantes da
Comissão Técnica, levantando questionamentos sobre questões como: (i) qual o nível de
capacitação em futebol do recém-formado em Educação Física? (ii) Qual o nível de formação de
um ex-atleta profissional, com longa experiência no futebol? (iii) Será possível estabelecer um
espaço de atuação para ambos?
5º Palestrante: Carlos Henrique Teixeira de Carvalho – Sociedade Desportiva Paraense
De início o Executivo de Futebol da Sociedade Desportiva Paraense destacou seu clube
como o primeiro clube-empresa registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob a forma de
sociedade limitada, com a finalidade de formar atletas de diversas modalidades desportivas, com
ênfase, de início, às categorias de base do futebol, dentro da filosofia de fazer “do nosso atleta um
futuro campeão e um perfeito cidadão”.
Ele apresentou a estrutura física e a Comissão Técnica da Desportiva Paraense,
enfatizando a detenção do Certificado de Clube Formador, concedido pela CBF, pela primeira vez
em 2015 e renovado recentemente.
E destacou vários benefícios proporcionados por esta Certificação, inclusive o
reconhecimento da FIFA, garantindo o recebimento de 0,5% até 5% do valor negociado, a cada
transferência do atleta profissional, sendo este percentual proporcional aos anos de formação
dispensado pelo clube ao atleta.
O Clube conta com parceiros atuantes em áreas da Saúde e Educação, incluindo escolas
de ensino fundamental e médio, de ensino profissionalizante e de ensino de línguas, na
perspectiva de encaminhar atletas para o exterior e dedica atenção particular às famílias.
Outro fator destacado foi receber a visita de gestores de clubes do Brasil como Grêmio,
São Paulo, Santos, Chapecoense, Palmeiras e do Exterior como Futebol Clube do Porto
(Portugal) e Unione Sainte Rose (Guadaloupe – França).
Também mereceu destaque o resultado histórico na Copa São Paulo de Futebol Júnior de
2018, terminando sua participação entre os 16 melhores times participantes.
6º Palestrante: Ivan dos Santos Correa – Diretor de Futebol de Base do Paysandu Sport
Club
A participação dele foi curta, por considerar mais importante ceder seu espaço para a
apresentação do Prof. Gustavo Fragoso, recentemente contratado para atuar como Coordenador
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Técnico Metodológico nas categorias de base do Paysandu.
Para Fragoso, o Coordenador Técnico Metodológico deve trabalhar de acordo com as
diretrizes definidas pela Diretoria, apontando que é importante estimular o desempenho e a
produtividade de todos os envolvidos no funcionamento de um departamento de futebol. Todas as
áreas de saúde e de serviços, bem como as outras coordenações, devem estar alinhadas e ou
subordinadas.
Sobre o modelo de coordenação, ele ressaltou a importância de buscar um perfil adequado
entre os atletas previamente selecionados e o Clube deve oportunizar experiências aos recémformados e quanto ao modelo de formação técnica, ele abordou a realização de reuniões
frequentes com os integrantes da equipe técnica a respeito dos modelos de jogo para o time.
Discussão
O evento se destinou a demonstrar a possibilidade de interação entre ensino, pesquisa e
extensão, e disseminar conceitos, práticas, metodologias e conhecimentos relativos à GE no Pará,
desenvolvidos e/ou adaptados aos respectivos cenários de realização.
Na edição de 2018 do ERGE, também houve interesse em: (i) incentivar à
profissionalização do trabalho com as CB futebol paraense; (ii) envolver a imprensa esportiva na
divulgação do trabalho realizado com as CB e (iii) criar uma plataforma para reuniões, reflexões e
contribuições para todos os participantes, pela constituição de um instrumento vinculativo virtual e/
ou físico.
A iniciativa contou com 237 (duzentos e trinta e sete) inscritos, representando
organizações que desenvolvem, ou pretendem desenvolver, práticas de GE aplicadas às CB,
como professores e estudantes de instituições de ensino, da graduação à pós-graduação, não
apenas da UFPA, e dirigentes e treinadores de vários clubes amadores existentes no entorno de
Belém, com interesse e atuação em projetos de GE e de CB, além de jornalistas esportivos.
A repercussão positiva nas mídias impressa e eletrônica foi significativa e muito favorável,
bem como os comentários nas mídias sociais, incluindo matérias nos programas da Rádio Clube
do Pará, nas versões impressa e digital do jornal Diário do Pará e nos telejornais esportivos da TV
RBA, afiliada à rede Bandeirante de Televisão no Pará.
Tudo isto sem contar a repercussão nas mídias sociais, instrumento frequentemente
utilizado pelos discentes, nas suas diversas plataformas, para divulgação do ERGE.
Conclusão
Na prática, demonstramos a possibilidade de contemplar o conjunto do tripé formado pelo
ensino, a pesquisa e a extensão como o eixo fundamental de instituições de ensino superior
públicas, no Brasil, através das aulas teóricas e práticas na disciplina GE, seguidas da realização
do ERGE e com a produção deste estudo.
Como decorrência dos trabalhos discentes que integraram o processo de avaliação de
aproveitamento da disciplina GE, o ERGE, enquanto atividade extensionista, demonstrou ser uma
boa estratégia de desenvolvimento acadêmico, de intercâmbio de experiências e do fomento de
debates, ratificando a importância da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.
E também para a disseminação da GE em nosso Estado, em função da repercussão que o
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evento obteve através dos veículos de mídias convencionais e das mídias sociais.
Entre as apresentações dos Palestrantes foram recorrentes os relatos quanto a falta de
recursos materiais, incluindo bolas, chuteiras, uniformes e outros, e de infraestrutura adequada
para treinamentos, tais como disponibilidade de campo, dificuldade de transporte, acúmulos de
cargos na Comissão Técnica, com remuneração adequada e outros.
Estes fatores, associados com o baixo nível de profissionalização do trabalho com as CB,
mostraram-se como limitadores para uma melhor performance de nossos jovens atletas.
Também ficou evidente a necessidade de maior envolvimento da imprensa esportiva na
divulgação do trabalho das CB, não apenas como fator de motivação para os jovens atletas, mas
como elemento necessário para a formulação de projetos de captação de recursos financeiros
através de patrocínios, pois a baixa visibilidade torna as CB um produto pouco atrativo para
eventuais patrocinadores.
As diferentes formações dos gestores esportivos convidados proporcionaram a percepção
da GE como oportunidade de trabalho e a constatação de um mercado promissor, com elevado
nível de concorrência, sendo os palestrantes enfáticos quanto à importância e necessidade da
formação específica em GE, pelo menos, como uma disciplina acadêmica.
Por tudo isto, percebemos a importância da realização de outras iniciativas desta natureza,
para incentivar da aplicabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, além da expansão da
gestão esportiva como atividade acadêmica e profissional em Belém do Pará.
Referências Bibliográficas
AZEVEDO, P. H. A administração dos clubes de futebol profissional do Distrito Federal em
face à nova legislação esportiva brasileira. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de
Brasília, 2002
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (s.d.).
COHEN, E., & FRANCO, R. Avaliação de projetos sociais (2ª ed.). Petropólis, RJ: Vozes, 1998.
COSTA, C. P. Estudos sobre modelos de desenvolvimento de Federações Desportivas no
Estado do Pará - Brasil. Tese de Doutorado. Porto, Portugal: Universidade do Porto, 2010.
COSTA, F. L., & MARINHO, E. Fome de bola: o futebol no Brasil e os desafios da gestão
esportiva. Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. vol. 4 núm. 1 Lisboa, Portugal: ISTEC –
Instituto Universitário de Lisboa, 2005.
FELCHER, FERREIRA & FOLMER Da pesquisa-acão à pesquisa participante: discussões a
partir de uma investigação desenvolvida no Facebook. Revista Experiências em Ensino de
Ciências V.12, No.7. Fonte: http://if.ufmt.br/eenci/?go=artigos&idEdicao=59, 2017. Acesso em:
04/10/2018
GONÇALVES, N. G. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio
necessário. PERSPECTIVA, v. 33, n.3, p. 1229-1256. Fonte: https://periodicos.ufsc.br/index.php/
perspectiva/article/view/2175-795X.2015v33n3p1229, set./dez. de 2015. Acesso em: .06/10/2018
LOPES, D. Para professor americano, Brasil está décadas atrás dos EUA. Fonte: Máquina do
Esporte:
http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/para-professor-americano-brasil-esta-duasdecadas-atras-dos-eua_33447.html#ixzz4xlQUdCqR, 07 de 11 de 2017. Acesso em: 04/10/2018
MOITA, F. M., & ANDRADE, F. B. Ensino-pesquisa-extensão: um exercício de
indissociabilidade na pós-graduação. Revista Brasileira de Educação, v. 14 n. 41, 269 - 280.

Evento:

Parceria técnica:

95

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n41/v14n41a06.pdf, 2009. Acesso em: 06/10/2018
MONACO, L. A. Veja como a Inglaterra se tornou uma potência nas categorias de base.
Chuteira F.C. Fonte: http://chuteirafc.cartacapital.com.br/inglaterra-potencia-categorias-base/,
2017. Acesso em: 08/06/2018
PRESTES, M. F. A importância das Categorias de Base no Futebol Profissional. Fonte:
LACEN: http://coral.ufsm.br/lacem/cenarios-esportivos.html, 2014. Acesso em: 04/10/2018

Evento:

Parceria técnica:

96

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

Os eventos esportivos e a indústria do esporte
Temática: Marketing esportivo – Comunicação Oral
Gisele Kede Flor Ocampo1
gikede@gmail.com
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro1
Paulo Henrique Azevêdo1
1 – Universidade de Brasília – UnB, Brasília, Distrito Federal
Endereço para correspondência:
Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília – FEF-UnB, Brasília, Distrito Federal.
Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B
Asa Norte, Brasília, Distrito Federal – DF, 70910-900

Resumo
Introdução: Uma vez que os eventos esportivos são capazes de transmitirem a emoção,
superação, confraternização, respeito, disciplina e, principalmente, a felicidade que envolve o
esporte, estes tornam-se instrumentos favoráveis ao crescimento e valorização do esporte.
Objetivo: Analisar o crescimento dos eventos esportivos das modalidades Olímpicas no Brasil
entre os anos de 2008 a 2016 identificando o grande mercado que os eventos esportivos
oferecem. Metodologia: Esta foi uma pesquisa bibliográfica feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas e publicadas. Foram pesquisados e analisados registros de
órgãos responsáveis pelo esporte como confederações e entidades esportivas. Resultados: O
Brasil realizou dentro da categoria Olímpica, de 2008 a 2016 mais de 7.000 eventos em 39
modalidades esportivas. Dentre estes 63% foram eventos estaduais e 18% nacionais. A região
sudeste foi a maior realizadora de eventos esportivos, entre 2008 e 2016, na categoria olímpica
desenvolvendo mais de 3.000 eventos. Só no ano de 2014 foram realizados 1.600 eventos sendo
64% estaduais. Conclusão: O esporte adquiriu um alto valor comercial, sendo visto e percebido
como um produto rentável, atingindo o status de Indústria. Porém, o mercado de eventos
esportivos é grande e ainda está em desenvolvimento, mas já se apresenta em quantidade
suficiente para incentivar o esporte e melhorar suas condições no Brasil. Sendo assim, apesar dos
eventos esportivos se apresentarem em diversas modalidades e em número satisfatório ainda há
a necessidade da maior aplicação do marketing esportivo na Indústria do esporte em na busca de
mais interação da sociedade com o esporte.
Palavras – chave: Eventos esportivos, Esporte, Marketing e Marketing esportivo.

Abstract
Introduction: Since sporting events are able to transmit the emotion, overcoming, fraternization,
respect, discipline and, above all, the happiness that surrounds the sport, these become an
instrument favorable to the growth and valorization of the sport. Objective: Analyze the growth of
Olympic sports events in Brazil between 2008 and 2016, identifying the great market that sporting
events offer. Methodology: This was a bibliographical research made from the survey of theoretical
references already analyzed, and published. Records of bodies responsible for sport such as
confederations and sports entities were searched and analyzed. Results: In the Olympic category,
from 2008 to 2016, Brazil performed more than 7,000 events in 39 sports. Among these, 63% were
state and 18% national events. The southeastern region was the largest sports event organizer,
between 2008 and 2016, in the Olympic category developing more than 3.000 events. In the year
2014 alone, 1.600 events were held, 64% of which were state. Conclusion: The sport acquired a
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high commercial value, being seen and perceived as a profitable product, reaching the status of
Industry. Thus, although sporting events are presented in different modalities and in a satisfactory
number, there is still a need for greater application of sports marketing in the sports industry in the
search for more interaction between society and sport.
Keywords: Sports Events, Sport, Marketing and Sports Marketing.
Os Eventos Esportivos e a Indústria do Esporte
Introdução
O Brasil é considerado o país do futebol, essa paixão pode ser explicada pelas conquistas
da Copa do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Copa das Confederações (1997, 2005, 2009
e 2013), e pelos últimos eventos sediados no Brasil (Copa das Confederações, Copa do Mundo,
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos), que trouxeram muita euforia para os brasileiros. O futebol é
considerado uma manifestação cultural, que no Brasil ocorreu de forma abrangente, e conseguiu
transformar esse esporte em uma característica do povo brasileiro.

Mas além do futebol o esporte é definido como diversão ou uma atividade física, que faz as
pessoas se envolverem por prazer, gerando emoções e sensações dentro do consumo esportivo.
Por isso, há uma intensa busca pela excelência no segmento, pois o consumidor está cada vez
mais interessado em novidades e possibilidades de conhecer novas modalidades esportivas. E
independente da atividade esportiva ser amadora ou profissional, faz-se necessário a
profissionalização (GOMES, 2014).
O Marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e grupos de pessoas obtêm
aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e
serviços de valor com outros (KOTLER e KELLER, 2006). Desta forma, as inovações
tecnológicas, como em outros períodos da evolução da nossa civilização, influenciaram
fortemente o mundo do Marketing.
O marketing esportivo é um derivado do marketing aplicado ao segmento de esportes, e,
assim sendo, engloba uma série de elementos que compõem o tradicional mix de marketing produto, preço, promoção e praça (DUALIB, 2005). Portanto, o marketing esportivo pode ser
definido como o conjunto das técnicas que têm como objetivo tornar o esporte conhecido e de
prática sistemática, adequando-o nos diversos fatores de desenvolvimento, às características,
necessidades e anseios da população, procurando obter o máximo de benefícios, utilizando para
o efeito, o mínimo de recursos (PIRES, 2003).
Existem duas grandiosas vertentes para a definição de marketing esportivo. A primeira
associa o marketing esportivo a tomadas de decisões estratégicas por empresas que utilizam o
esporte como veículo para alcançar atenção, o desenvolvimento uma marca ou imagem
corporativa, ou até mesmo, comunicar benefícios específicos de um produto a um grupo alvo
(MORGAN e SUMMERS, 2008). Nessa perspectiva, as empresas objetivam uma ótima divulgação
de suas marcas ao associá-las a bons conceitos enraizados no esporte, como os de sucesso e de
vitória, além de, através de tal correlação com esporte, chegarem com seus produtos ao
consumidor de forma mais rápida e direta (NETO, 2003). Segundo Neto (2003), as empresas
utilizam o esporte como meio para divulgação de seus produtos, pois este possui alto grau de
segmentação de mercado dentro de um dado universo social.
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A segunda vertente do marketing esportivo mostra que as estratégias de marketing são
utilizadas para ajudar os órgãos esportivos a atingir suas metas e seus objetivos corporativos e a
se comunicar com seus diversos públicos (MORGAN e SUMMERS, 2008). Assim, o esporte é
encarado como um produto a ser idealizado, divulgado e comercializado, com a finalidade de se
alcançar mercados interessados nesse produto. Portanto, o marketing esportivo seria a aplicação
dos princípios de marketing a qualquer produto relacionado à indústria do esporte.
Além dessas duas perspectivas acerca da relação entre marketing e esporte, alguns
acreditam que o marketing esportivo seria destinado, exclusivamente, para a venda de eventos
esportivos (ZANETTE, 2003), que são de grande importância para a sociedade, uma vez que
envolvem a emoção, superação, confraternização, respeito, disciplina e, principalmente, a
felicidade que o esporte proporciona aos indivíduos praticantes, ou não. Além disso, os eventos
esportivos são capazes de envolver várias áreas do conhecimento como a educação física,
saúde, política, sociologia, economia, administração e marketing, dentre outras.
Sendo assim, como afirma Kotler (2003), o marketing vai além de apenas conseguir vender
um produto. Desta forma, o marketing esportivo pode trabalhar a favor do esporte na
disseminação das suas diversas modalidades utilizando os eventos esportivos como ferramenta
de entretenimento e lazer.
Objetivos do estudo
Por meio do marketing esportivo o Brasil apresentou durante muitos anos um grande
desenvolvimento do Futebol. Atualmente, pode-se verificar um grande crescimento em outras
modalidades esportivas despertando o interesse das pessoas tanto na prática destas modalidades
quanto no consumo de eventos esportivos. Inclusive as Olimpíadas sediadas no Brasil em 2016,
trouxe novos olhares para o esporte provocando mais interesses em modalidades não tão
conhecidas como badminton, canoagem, esgrima, levantamento de peso e rúgbi.
Segundo Azevedo (2009), o esporte de competição, que foi se profissionalizando ao longo
do século passado, gerou novas formas de consumo. O esporte apresenta crescimento tanto no
lazer como na escola e para melhoria da saúde pois sua prática tem sido considerada como
grande responsável por melhoria na qualidade de vida das pessoas.
Assim, esporte pode apresentar-se de outras maneiras e não apenas como produto.
Muitos acreditam no esporte como potencializador de socialização entre indivíduos de diferentes
classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Através
de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça,
pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos mesmo sem nunca terem se visto.
Da mesma forma acontecem com os eventos esportivos, as pessoas se socializam
espontaneamente. “É possível perceber o desenvolvimento das relações socioafetivas, a
comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando o homem ao meio que vive” (BURITI, 2001, p.49).
Seja com o objetivo competitivo, de lazer ou educacional, a socialização com os demais está
intimamente ligada ao jogo.
Então, porque não investir mais no esporte através dos eventos esportivos fortalecendo
outras modalidades além do futebol, que possibilitem a democratização e maior acesso ao
esporte? Diante deste cenário, esta pesquisa teve como objetivo analisar o crescimento dos
eventos esportivos das modalidades Olímpicas no Brasil entre os anos de 2008 a 2016

Evento:

Parceria técnica:

99

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

identificando o grande mercado que os eventos esportivos oferecem.
Revisão de literatura
Ao longo do século XX, a difusão de hábitos esportivos e a conformação de uma cultura de
massa levaram à expansão do consumo de artefatos, equipamentos e serviços relacionados à
prática esportiva, assim como transformaram os principais eventos esportivos em espetáculos
altamente veiculados pela mídia (PRONI, 1998). Em consequência dos acontecimentos descritos,
o esporte tornou-se nas últimas décadas um dos veículos de comunicação mais utilizados pelo
mundo empresarial para difundir produtos e consolidar marcas mundiais (PEREIRA, 2011).
Indústria é um mercado que vende a consumidores produtos semelhantes ou
estreitamente relacionados. Há as que vendem apenas um produto e outros variados produtos a
diversos consumidores em potenciais, diferenciando-se de acordo com as suas necessidades,
vontades e desejos. Define-se como indústria como um mercado no qual os produtos oferecidos
aos compradores relacionam-se a esporte, fitness, recreação ou lazer e podem incluir atividades,
bens, serviços, pessoas, lugares ou ideias (PITTS e STOTLAR, 2002). Os autores citam ainda
alguns exemplos dos tipos de produtos oferecidos pela indústria do esporte:
“• Esportes oferecidos como produto de participação, como a participação em uma
liga de basquete recreativo para mulheres;
• Esportes oferecidos como produto para espectadores, como um jogo de
beisebol, futebol, UFC;
• Equipamentos e acessórios necessários para a prática de atividades esportivas
e de fitness, como calçados específicos, joelheiras, tocas, raquetes, entre outros;
• Brindes promocionais usados para promover esportes, eventos esportivos ou
atividades de fitness, como bonés, chaveiros com símbolos, toalhas, entre outros;
• Instalações necessárias para a prática do esporte;
• Serviços diversos, como encordoamento de raquetes, lavanderia, confecção de
redes de várias modalidades, entre outros;
• Atividades recreativas, como camping, equitação, corridas de rua, ciclismo
radical, entre outros;
• Administração e marketing completos para eventos esportivos, como corridas
de rua, campeonatos de skate, voo livre, entre outros;
• Oferta de indivíduo para tratar de assuntos financeiros, legais, contratuais e
promocionais de um atleta profissional;
• Ofertas de empresas de consultoria esportiva para ar suporte aos interessados
nesse mercado;
• Revistas sobre esportes específicos e outras atividades oferecidas por
editoras.”

Apesar desta vasta gama de produtos a serem oferecidos aos interessados no esporte
pode-se afirmar que a indústria do esporte diversificou-se ao longo do tempo, muito em função
das exigências e necessidades da sociedade, influenciadas pelos acontecimentos históricos que
marcaram a evolução do mundo. Para Pitts e Stotlar (2002), o profissional de marketing deve
considerar constantemente o que afeta a indústria, afinal tal fato pode ser relevante na escolha de
certo produto, podendo levar um segmento ou empresa ao sucesso ou a falência. Abaixo segue
um quadro que expõe fatores que influenciam o crescimento da indústria do esporte seja no
passado, presente ou futuro:
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Quadro 1. Fatores que influenciam o crescimento da indústria do esporte – passado, presente e futuro. Fonte:Pitts e Stotlar (2002) adaptado pelo
autor

FATORES IMPORTANTES
1. Aumento no número de novas e diferentes
atividades esportivas, de fitness e recreativas.
2. Aumento na
oferta desses esportes.
3. Aumento no número e tipos de revistas
esportivas e revistas especializadas.
4. Aumento do tempo de lazer.
5. Aumento da exposição à mídia de massa.
6. A explosão do fitness na década de 70.
7. Aumento do número e tipos de instalações,
eventos e participação.
8. Aumento na expansão dos bens e serviços
relacionados ao esporte para variedade de
segmentos de mercado.
9. Aumento no número e tipos de atividades
esportivas, de fitness e recreativas em nível
profissional.
10. A transição das instalações de único
propósito para as instalações de multiuso.
11. Aumento do esporte para a diversidade das
populações.
12. Aumento de patrocínio e de fundos para o
esporte por parte da comunidade empresarial
em geral.
13. Aumento dos endossos.
14. Aumento da educação esportiva.
15. Aumento dos lucros.
16. Aumento da tecnologia em bens, serviços e
treinamento relacionados ao esporte.
17.Destaque do esporte como produto de
consumo.
18. Aumento do marketing e da orientação da
indústria do esporte para o marketing.
19. Aumento da competência na administração
do esporte.
20. A globalização e a indústria do esporte.

EXEMPLOS DAS MUDANÇAS
Caiaque de neve, ice surfing, bungee-jumping, windsurf, hang gliding e
paralyzing.
Crescimento de oferta para a prática do vôlei e futebol americano.
Revistas de caça, vela, remo, mountain biking, ralis, esportes aquáticos,
corrida, caminhada, camping.
As horas de folga são mais utilizadas para o lazer.
Grande influência da televisão na transmissão dos eventos esportivos.
Aumentou a consciência da população em geral quanto a condicionamento
físico, bem-estar e saúde.
Aumento na construção de espaços que estimulam a atividade e prática
esportiva.
Os valores sociais influenciam tal expansão, a estrutura familiar vem se
modificando (homossexuais, mulheres no comando das famílias) e
equipamentos para deficientes físicos.
Atividades que antes eram amadoras e que se
Tornaram profissionais: Jet ski, corridas de caminhões, de cachorros, barcos e
o fisiculturismo entre outros.
Construção de espaços que serão utilizados por vários públicos, ou seja,
várias modalidades esportivas e atividades culturais.
A legislação tem forçado o aumento de oportunidades em atividades
esportivas, de fitness ou recreativas.
Observe um carro de corrida, várias empresas querem ver suas marcas neles
e desejam que o público se lembre de seu nome.
Uma marca vinculada a um atleta famoso, time ou organização. Ex: Ronaldo
com a NIKE.
Pode ser utilizada como um meio de promover e incentivar a participação no
esporte e promover outros produtos esportivos.
O aumento nas vendas de tudo relacionado ao esporte incrementou o lucro
global da indústria do esporte.
Influência da tecnologia nos equipamentos, instalações, vestuário, calçados
esportivos e programa de treinamentos.
As academias se tornaram quase um lar longe de casa. As empresas agregam
o consumo de outros produtos ao esporte.
Os esportes têm mudados suas regras para que eles se tornem mais
negociáveis. Regras do basquete por exemplo.
Crescente oferta de programas de estudos em nível de graduação, mestrado e
doutorado.
Quem imaginaria as copas do mundo nos EUA e África do Sul?

Além destes fatores, Pitts, Fielding & Miller (1994) publicaram um estudo em que dividiu a
indústria em segmentos com o foco nos produtos e compradores, ou seja, cada produto foi
considerado de acordo com a sua função ou benefício ao consumidor, portanto três segmentos
industriais foram identificados: O segmento da indústria da prática esportiva, o segmento da
indústria de produção esportiva e o segmento da indústria da promoção esportiva. A segmentação
da indústria, conhecido por esse estudo, passou a ser útil para o profissional de marketing
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esportivo no planejamento de estratégias de marketing. O quadro a seguir que demonstra o
modelo de segmentos da indústria do esporte segundo Pitts, Fielding & Miller (1994):
Quadro 2. Modelo de segmentos da indústria do esporte. Fonte: Pitts, Fielding & Miller (1994).
INDÚSTRIA DO ESPORTE
Todo o Esporte e Produtos Relacionados (bens, serviços, lugares,
pessoas e ideias) oferecidos ao Consumidor

SEGMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DO ESPORTE
Por produto e tipo de consumidor

SEGMENTO DA
PRÁTICA
ESPORTIVA
Prática esportiva
oferecida ao
consumidor como
produto de
participação ou
entretenimento

SEGMENTO DE
PRODUÇÃO
ESPORTIVA
Produtos necessários
ou desejados à
produção ou
influência na
qualidade da prática
esportiva

SEGMENTO DE
PROMOÇÃO
ESPORTIVA
Produtos oferecidos
como instrumentos
para se promover o
produto esporte ou
através do esporte

A atividade do marketing esportivo, até o fim da década de 1960 e começo da década
de1970, estava voltada, prioritariamente, para os principais eventos do cenário esportivo mundial,
como as Olimpíadas. Nessa época, empresas fabricantes de cigarro foram proibidas de vincular
seus comerciais em televisões e rádios, em alguns governos da Europa, dos Estados Unidos e na
Austrália. Com isso, essas empresas procuraram abrigo no esporte para conseguir expor os seus
produtos a seus mercados (MORGAN e SUMMERS, 2008).
No Brasil, destacou-se o Banco Nacional que investiu em 1984, na final da Copa Brasil,
U$700 mil, patrocinando inclusive, ambos os times que disputaram a final. Um pouco mais tarde, o
mesmo Banco adotou como seu garoto propaganda o piloto Ayrton Senna que se tornou um
grande ídolo no país e no mundo.
Na década de 1980 e início de 1990 diversas empresas como Parmalat, Unicor, Tintas
Renner, General Motors, Lubrax, Umbro, Nike, General Motors, Bombril começaram efetivamente
a vincular suas marcas a algumas modalidades esportivas. O futebol foi o carro-chefe dessas
iniciativas. Vê-se, portanto que boa parte dos investimentos desde então são feitos nos eventos
esportivos.
Para muitos autores, a motivação que levou grandes empresas a investirem no esporte
está proporcionalmente ligada ao espaço que a mídia em geral reservou para a divulgação dos
eventos em virtude do sucesso obtido em grandes competições nacionais e internacionais e o
retorno institucional e de vendas que eles traziam.
Métodos
Esta foi uma pesquisa bibliográfica feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos (…) com o objetivo de recolher
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta
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(FONSECA, 2002, p. 32).
Foram pesquisados dados em instituições de desenvolvimento de modalidades esportivas
como confederações e entidades esportivas e a coleta de dados foi por meio de consultas
eletrônicas e telefônicas nos órgãos responsáveis e na Universidade do Rio grande do Sul.
Resultados
O esporte Olímpico Brasileiro apresenta 39 modalidades no esporte de alto rendimento.
São elas: atletismo, badminton, basquetebol, boxe, canoagem slalon, canoagem velocidade,
ciclismo BMX, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, ciclismo mountain bike, esgrima, futebol,
ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, golfe, handebol, hipismo
adestramento, hipismo CCE, hipismo salto, hóquei sobre grama, judô, levantamento de peso, luta
greco-romana, luta estilo livre, nado sincronizado, natação, pentatlo moderno, polo aquático,
remo, rúgbi de 7, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, triatlo, vela,
voleibol, voleibol de praia.
O Brasil realizou dentro da categoria Olímpica, de 2008 a 2016 mais de 7.000 eventos
(PROJETO REFERÊNCIAS, 2016). Sendo eles classificados como campeonatos, torneios,
circuitos, copas, ligas e Jogos de todas as modalidades citadas, a nível mundial, estadual,
continental, nacional e regional. Dentre estes mais de 63% foram eventos estaduais e 18%
nacionais como mostra o Gráfico 1.
Gráfico 1- Nível dos eventos esportivos ocorridos entre os anos de 2008 e 2016 no Brasil.

De 2008 a 2016 a região sudeste foi a maior realizadora de eventos esportivos na
categoria olímpica. Esta região realizou mais de mais de 3.000 eventos de acordo com o gráfico 2.
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Gráfico 2 – Eventos esportivos ocorridos, entre 2008 e 2016, por região.

O ano de 2014 foi que mais desenvolveu eventos e nota-se que o número de eventos caiu
posteriormente nos anos de 2015 e 2016 mas ainda mostrando um crescimento no número de
eventos em relação aos anos anteriores a 2014.
Gráfico 3 – Realização de eventos esportivos no Brasil, por ano.

No ano de 2014 então foram desenvolvidos mais de 1600 eventos sendo 64% estaduais
como mostra o Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Nível de eventos esportivos ocorridos no Brasil no a no de 2014.

Discussão
Segundo Pitts e Stotlar (2002), o profissional de marketing deve considerar
constantemente o que afeta a indústria considerando o esporte como fator para aumento de
lucros, destaque com produto de consumo além de potencializar a globalização e a indústria do
esporte. Entretanto, estes autores também consideram como fatores que influenciam o
crescimento da indústria do esporte o aumento do tempo de lazer, o aumento do número e tipos
de instalações, eventos e participação, o aumento no número e tipos de atividades esportivas, de
fitness e recreativas, bem como o aumento do esporte para a diversidade das populações.
Assim, percebe-se que o esporte pode ser oferecido não apenas como produto que gera
lucros e benefícios direcionados a determinadas classes mas pode ser oferecido ao consumidor
como produto de entretenimento como afirma Pitts, Fielding & Miller (1994) em um dos seus
segmentos. Diante disto, pode-se afirmar que os eventos são instrumentos do marketing, pois boa
parte dos investimentos feitos atualmente é em eventos esportivos. Mas esta quantia ainda é
insatisfatória sendo que as empresas investem na maioria das vezes em grandes eventos e
principalmente no futebol. As demais modalidades necessitam igualmente de incentivo para o seu
crescimento e maiores oportunidades para se mostrar nacional e internacionalmente.
O marketing esportivo, portanto, representa uma arma poderosa de promoção não só de
uma marca, mas de valores alusivos ao esporte, como saúde, vitalidade, juventude, determinação,
e companheirismo, palavras estas que passam a ter associação direta com a marca do
patrocinador (DUALIB, 2005). Por isso, acredita-se que o Brasil pode investir muito mais no
esporte em diferentes modalidades e possibilidades através dos eventos com a intenção de
melhorar e valorizar o esporte brasileiro não só no alto rendimento, mas de modo geral afinal, o
esporte de alto rendimento deve estar totalmente vinculado ao esporte na escola e ao esporte no
lazer.
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Conclusão
O esporte adquiriu um alto valor comercial, sendo visto e percebido como um produto
rentável, atingindo o status de Indústria. Porém, o mercado de eventos esportivos é grande e
ainda está em desenvolvimento, mas já se apresenta em quantidade suficiente para incentivar o
esporte e melhorar suas condições no Brasil. Sendo assim, o cenário do esporte brasileiro junto
ao marketing esportivo para a indústria do esporte ainda está longe de ser o ideal se comparado a
outros países.
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Resumo
O estudo em tela objetivou analisar a política de esporte universitário tendo como dimensão
empírica a Universidade Federal de Pernambuco, considerando: 1) o nível de participação dos
discentes de graduação; 2) a demanda por parte dos alunos da Universidade Federal de
Pernambuco pela prática de esporte e de atividade física, considerando as necessidades,
carências e oportunidades de ampliação de projetos que contemplem a participação dos
universitários para além do alto rendimento. Para tal, foi realizada pesquisa empírica com
amostra, definida de maneira intencional para o estudo, de 2.145 indivíduos, de estudantes da
Universidade Federal de Pernambuco em 63 cursos de graduação, sendo o critério de inclusão
estar matriculado em qualquer curso de graduação no campus Recife. O estudo em tela
evidenciou que o ingresso à vida academia dificulta a sincronização das agendas pessoais dos
discentes ao seu novo estilo de vida. Horários extensos de aula e dedicação aos estudos e
atividades acadêmicas ocupam a maior parte do dia-a-dia dos discentes, impossibilitando uma
maior adesão a um cronograma sistematizado de esporte ou até mesmo de atividade física. Sobre
tais aspectos (apontados acima), à guisa de uma possível pulverização desses fatores negativos,
a universidade poderia ofertar um currículo que oportunizasse a prática de esporte e de atividade
física de forma que estes estivessem inseridos na grade de disciplinas do estudante.
Palavras – chave: Estado; Políticas Públicas; Esporte Universitário.

Abstract
The on-screen study aimed to analyze university sports policy, having as empirical dimension the
Federal University of Pernambuco, considering: 1) the level of participation of undergraduate
students; 2) the demand by the students of the Federal University of Pernambuco for the practice
of sports and physical activity, considering the needs, needs and opportunities for project
expansion that contemplate the participation of university students in addition to high income. For
that, empirical research was carried out with a sample, intentionally defined for the study, of 2,145
individuals, of students of the Federal University of Pernambuco in 63 undergraduate courses,
being the inclusion criterion to be enrolled in any undergraduate course at Recife campus. The
study on screen showed that the entrance to the academy life makes it difficult to synchronize
students' personal agendas with their new lifestyle. Extensive hours of classes and dedication to
studies and academic activities occupy most of the students' daily life, making it impossible to
adhere to a systematized schedule of sports or even physical activity. Regarding these aspects
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(mentioned above), the university could offer a curriculum that would allow the practice of sports
and physical activity to be included in the student's subject grid.
Keywords: State; Public policy; University Sports.
Política de esporte universitário: uma análise a partir do caso da Universidade de
Pernambuco
Introdução
O esporte universitário brasileiro até a década de 1940 era gerido de forma autônoma e
totalmente desligado de qualquer tipo de regulamentação estatal, conforme apontam Starepravo
et al. (2010); Mezzadri (2000) e Lucena (2001). Muito antes disso, o esporte universitário já se
mostrava presente nas instituições em meados do século XIX. Seus precursores podem ser
encontrados nos estudos de Starepravo et al. (2010); Hatzidakis (2005), que apontam os estados
de São Paulo e Rio de Janeiro como os lugares onde ocorreram as primeiras manifestações do
esporte universitário. Para Sarmento (2002) o Esporte Universitário é um serviço direcionado para
toda a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários) e não somente para aqueles
que possuem algum talento esportivo, portanto, não se deve impor limites para a busca pela
melhor forma de atender as demandas por atividades esportivas. Rubio (2002) aponta que nas
universidades privadas a política de bolsas de estudos para atletas apresenta-se como uma
ferramenta de ascensão social através do esporte, tornando-se uma carreira profissional cobiçada
e opção de vida para jovens talentosos. O estudo em tela objetivou analisar a política de esporte
universitário tendo como dimensão empírica a Universidade Federal de Pernambuco,
considerando: 1) o nível de participação dos discentes de graduação; 2) a demanda por parte dos
alunos da Universidade Federal de Pernambuco pela prática de esporte e de atividade física,
considerando as necessidades, carências e oportunidades de ampliação de projetos que
contemplem a participação dos universitários para além do alto rendimento.
Métodos
A pesquisa foi desenvolvida a partir de duas linhas metodológicas: revisão bibliográfica,
para a construção do Estado da Arte sobre Esporte Universitário e Atividade Física na base de
dados Web of Science e Scholar Google e um processo de análise documental (leis e decretos
nacionais sobre esporte universitário); e um estudo exploratório com aplicação de questionário
com treze perguntas. A amostra, definida de maneira intencional para o estudo, foi de 2.145
indivíduos, de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco em 63 cursos de graduação,
sendo o critério de inclusão estar matriculado em qualquer curso de graduação no campus Recife.
O período de aplicação de questionários deu-se entre o período de 10/12/16 a 15/02/17.
Resultados e Discussão
A investigação identificou uma prevalência masculina no cenário do esporte universitário
(56%); a maioria declarou-se entre 16 e 25 anos; evidenciou-se que 51,5% dos estudantes
praticam algum exercício físico ou atividade física; 38% classificaram as instalações da
universidade como ruim e 48% como regulares. As classificações: boa, regular e excelente
aparecem com 12%, 1.5% e 0.7%, respectivamente; os alunos que praticam algum esporte,
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exercício físico ou atividade física o fazem pelas seguintes razões: Superação, Saúde, Social,
Diversão, Relaxamento, Sucesso/Status e outros; São recorrentes entre os alunos pesquisados as
modalidades Musculação, Corrida e Futebol. Conclui-se que o desenvolvimento de uma política
de esporte universitário e de atividade física concisa e eficiente deve estar ligados aos aspectos
multifacetados que permeiam o esporte e atividades físicas de forma geral, abrangendo aspectos
pedagógicos, sociais e emocionais existentes no universo das práticas corporais do ser humano e
seus aspectos bio-fisiológicos. No tocante à idade dos participantes, a maioria declarou-se entre
16 e 25 anos, seguidos com uma maior representatividade entre 26 e 40 anos. Indivíduos que se
declararam acima dos 40 anos de idade tiveram a menor representatividade no estudo, atingindo
apenas 1% da amostra coletada. Sobre a prática de exercícios físicos e/ou atividade física
sistematizada evidenciou-se que pouco mais da metade dos estudantes praticam algum exercício
físico ou atividade física, acompanhado de perto pelo número de estudantes que não praticam
nenhuma atividade física ou exercício físico. Dos discentes participantes da pesquisa, a maioria
afirmou que caso a UFPE oferecesse algum programa de esporte, atividade física ou exercício
físico, participariam desses programas. Quanto ao local de prática, a maioria dos que praticam
algum esporte ou atividade física sistematizada, o fazem FORA da universidade e
DESCONHECEM as instalações da instituição. Em menor proporção estão os estudantes que
praticam exercício físico e/ou atividade física dentro da instituição. Ainda sobre o local para prática
de esporte/atividade física, dos universitários que praticam atividade física ou exercício físico na
instituição 38% classificam as instalações da universidade como ruim e 48% classificaram as
instalações como regulares. Motivos para a prática e não-prática de exercícios físicos/esportes
entre os alunos. Dos alunos que praticam algum esporte, exercício físico ou atividade física pelas
seguintes razões: Superação, Saúde, Social, Diversão, Relaxamento, Sucesso/Status e Outros,
conforme indica o gráfico a seguir. No tocante aos discentes que NÃO praticam esportes, em um
total de 1.027 indivíduos, 56.9% afirma que não possui tempo para atividades esportivas ou
praticar algum exercício físico. No tocante à faixa etária, destaca-se a maior incidência de
indivíduos entre 16 e 25 anos. Os dados da pesquisa mostram que indivíduos com faixa etária
maior que 25 anos tem baixa participação em atividades físicas e/ou em esportes. Sobre
sedentarismo, a maior parcela da amostra declarou que pratica atividades físicas e/ou esporte
(51,5%), o que em consideração ao panorama regional aponta uma crescente adesão à prática de
esporte/atividade física, onde a taxa de abandono das práticas de atividade física e esporte chega
a 46,4% (para indivíduos entre 16-25 anos) e 17% (para indivíduos entre 25-34 anos) na região
Nordeste do país (BRASIL, p.33, 2015). Destaca-se ainda que 70,4% dos estudantes que
participaram da pesquisa afirmaram que praticariam alguma atividade física, exercício físico ou
esporte, no caso ofertados pela instituição. Quanto ao local de prática, destaca-se a necessidade
da UFPE investir em seu parque de equipamentos, para que este possa comportar a comunidade
acadêmica de uma forma geral e em especial os estudantes, já que 66% da amostra praticam
esporte, mas não conhecem as instalações esportivas da instituição e os que conhecem
classificaram como ruim (38%), dez pontos percentuais a menos que a classificação regular
(48%). Sobre as modalidades, fica evidenciada a preferência por Musculação, Futebol e Corrida.
Os dados apontam um balizamento com o cenário de prática de esporte a nível nacional, onde se
destacam as modalidades Futebol, Academia (Musculação) e Corrida (BRASIL, p.20, 2015).
Ainda, sobre as razões para não praticar esporte ou atividade física, não ter tempo aparece com
maior destaque no estudo, onde 56,9% afirma não ter disponibilidade para a prática de esporte ou
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atividade física (MARCONDELLI; COSTA e SCHMITZ, 2008), o que pode estar associado ao novo
estilo de vida, com horários extensivos de estudo e de aula (FONTES & VIANA, 2009) e outras
prioridades (BRASIL, p.32, 2015). Não obstante, é preciso destacar também que o lazer não tem
prioridade nas agendas pessoais, portanto, é tratado de forma secundária (MARTONI &
SCHWARTZ, 2006). A convergência desses fatores pode justificar também a baixa frequência em
praticar esporte e/ou atividade física, uma vez que esses fatores dificultam a conciliação das
agendas pessoais dos discentes com o cotidiano acadêmico.
Conclusão
O estudo em tela evidenciou que o ingresso à vida academia dificulta a sincronização das
agendas pessoais dos discentes ao seu novo estilo de vida. Horários extensos de aula e
dedicação aos estudos e atividades acadêmicas ocupam a maior parte do dia-a-dia dos discentes,
impossibilitando uma maior adesão a um cronograma sistematizado de esporte ou até mesmo de
atividade física. Sobre tais aspectos (apontados acima), a guisa de uma possível pulverização
desses fatores negativos, a universidade poderia ofertar um currículo que oportunizasse a prática
de esporte e de atividade física de forma que estes estivessem inseridos na grade de disciplinas
do estudante. Ainda, as instituições poderiam investir em uma agenda mais incisiva de atividades
extensionistas que contemplasse o esporte e atividade física sob a perspectiva de ferramenta de
coeducação, socialização e também na perspectiva do alto desempenho. Portanto, a criação de
uma política mais eficiente e abrangente no que tange as práticas esportivas e de lazer na
Universidade Federal de Pernambuco poderia tratar de pontos essenciais apontados pelo estudo,
tais como: motivação para a prática de esporte, o não conhecimento do parque de equipamentos
esportivos da UFPE, estruturação de hábitos de vida saudáveis e combate ao sedentarismo
(aumentando assim, o rendimento dos discentes) e estímulo às práticas esportivas alternativas e
regionais. Assim, conclui-se que o desenvolvimento e estruturação de uma política de esporte
universitário e de atividade física concisa e eficiente devem estar ligados aos aspectos
multifacetados que permeiam o esporte e atividades físicas de forma geral, abrangendo aspectos
pedagógicos, sociais e emocionais existentes no universo das práticas corporais do ser humano e
de seus aspectos bio-fisiológicos para prevenção de comportamentos nocivos à saúde e redução
de doenças crônicas não contagiosas.
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Resumo
Os fatores que interferem no sucesso do Esporte de Alto Rendimento (EAR) já são bem
conhecidos e a gestão da informação é fundamental para que as organizações do esporte possam
usufruir dos dados envolvidos no sucesso da gestão esportiva. Este estudo tem o objetivo de
descrever as características e a forma de implementação de um modelo informatizado de gestão
de informações do Esporte de Alto Rendimento. Por meio de métodos qualitativos e quantitativos,
as dimensões de gestão foram selecionadas e os dados foram catalogados em um banco de
dados (BD) MySQL, considerando os princípios da gestão da informação. Utilizando-se um
Modelo Entidade-Relacionamento, o BD foi modelado para permitir articulação entre as
dimensões e atualização permanente das informações do EAR. O modelo informatizado de gestão
de informações do EAR é composto por oito dimensões que abarcam os fatores de sucesso
esportivo internacional e utiliza os princípios do Business Intelligence. Composto por informações
dos Recursos Financeiros; Infraestrutura Esportiva; Entidades e Governança; Equipamentos e
Materiais Esportivos; Atletas e Profissionais do Esporte; Eventos e Resultados Esportivos; Ciência
e Tecnologia; e, Legislação, permite a análises intra ou interdimensional e uni ou multiesporte
(análise multinível). O modelo pode ser implementado em um país, assim como em uma ou várias
entidades esportivas. Ao inserir a inteligência de negócios na gestão esportiva, este trabalho
concede as informações mais importantes para a tomada de decisão de gestores, podendo
qualificar as políticas e contribuir para uma comunicação eficiente entre as entidades ligadas ao
EAR.
Palavras – chave: Esporte de Alto Rendimento; Gestão Esportiva; Políticas de Esporte.

Abstract
The factors that interfere in the success of the Elite Sports (ES) are already well known and the
information management is fundamental so that the organizations of the sport can take advantage
of the data involved in the success of the sport management. This study aims to describe the
characteristics and the way of implementing a computerized information management model of
Elite Sports. Through qualitative and quantitative methods, the management dimensions were
selected and the data were cataloged in a MySQL database (DB), considering the principles of
information management. Using an Entity-Relationship Model, DB was modeled to allow
articulation between dimensions and permanent updating of ES information. The ES's
computerized information management model is comprised of eight dimensions that encompass
international sports success factors and uses the principles of Business Intelligence (BI).
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Comprised of Financial Resources information; Sports Infrastructure; Entities and Governance;
Sports Equipment and Supplies; Athletes and Sports Professionals; Sports Events and Results;
Science and Technology; and, Legislation, allows for intra or interdimensional analyzes and uni or
multisport (multilevel analysis). The model can be implemented in a country, as well as in one or
several sports entities. By inserting BI in sports management, this work provides the most
important information for managers' decision making, qualifying the policies and contributing to
efficient communication between the entities related to the ES.
Keywords: Elite Sports; Sports Management; Sports Policies.
Uso da Tecnologia da Informação para a Gestão de Informações do Esporte de Alto
Rendimento
Introdução
A evolução tecnológica que envolve as organizações e as pessoas atinge praticamente
todas as atividades e favorece a veiculação livre e rápida de grande volume de informações por
diversos meios, principalmente pela rede mundial de computadores, a internet (Schreiber et al.,
2002).
No Brasil, apesar de toda a tecnologia disponível mundialmente, a gestão das informações
e do conhecimento gerado a partir de coletas de dados e de diagnósticos na área do esporte
ainda é muito deficiente. Segundo Oliveira (2013), as iniciativas de coleta e organização de
informações do esporte nacional realizadas entre 1971 e 2006 apresentam vários problemas de
compreensão sobre conceitos e procedimentos na coleta de dados. De acordo com Ferreira
(2018), entidades esportivas, órgãos da administração pública, instituições de ensino e empresas
privadas utilizam informações esportivas, seja para publicar e acompanhar resultados esportivos,
seja para conhecer o financiamento do esporte e sua infraestrutura ou para entender as
demandas desse mercado.
Contudo, as pesquisas realizadas no país até 2013 não desenvolveram métodos para
gestão informatizada e sistematizada dos dados coletados, o que dificulta a gestão do
conhecimento e a construção de uma visão mais alargada do esporte, o que poderia colaborar
para a fundamentação de políticas públicas nacionais, com base em informações úteis
provenientes da realidade (OLIVEIRA, 2013).
Assim como no ambiente empresarial, no esporte, a informação é fator determinante de
eficácia das ações de gestores e na competitividade, por isso o seu correto tratamento pode
subsidiar a tomada de decisão tanto em relação ao âmbito esportivo como ao comercial de
entidades esportivas (Andreff et al., 2009). Por isso, pressupõe-se que os processos de gestão da
informação são capazes de identificar as fontes de informações em um país ou em uma entidade
esportiva para que os fatores de sucesso do EAR sejam geridos de forma sistematizada,
utilizando ferramentas de tecnologia da informação. Isso pode promover o monitorando do
ambiente e a categorização das informações em um formato relevante para a tomada de decisão
na gestão esportiva.
Entretanto, no Brasil, logo após a realização dos principais eventos esportivos mundiais, os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão, não há na administração pública brasileira nem na
iniciativa privada uma ferramenta de gestão que disponibilize para cientistas, pesquisadores,
gestores, analistas e técnicos, informações precisas sobre os fatores que determinam o sucesso
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do EAR.
Por isso, considerando que os dados provenientes das organizações que representam a
gestão do Esporte de Alto Rendimento e dos indivíduos vinculados a essa vertente do esporte, ou
seja, os dados do mesonível descrito por De Bosscher et al. (2015), podem tratados com o
propósito de oferecer aos gestores públicos e privados subsídio para a tomada de decisão, este
estudo tem o objetivo de descrever as características e a forma de implementação de um modelo
informatizado de gestão de informações do Esporte de Alto Rendimento.
Métodos
Para descrição das características do modelo informatizado de gestão foram utilizados,
como universo de informações, aquelas ligadas aos esportes olímpicos e paralímpicos dos Jogos
Rio 2016. A construção do modelo de gestão de informações do EAR foi realizada em quatro
etapas distintas, conforme métodos descritos por Ferreira (2018), apresentadas na Figura 1.
Seleção das
Dimensões

Estudo Piloto

Método

ETAPA 2.1:
Pesquisa Documental Quantitativa +
Questionários Entidades
ETAPA 1:
Pesquisa Exploratória
Qualitativa
ETAPA 2.2:
Questionário – Atletas
Formulário digital padronizado

Fontes de
Informações
+
Coleta
+
Catalogação
+
Categorização

Modelo de
Gestão
Atributos
+
Tabelas
+
Relacionamentos
Modelo
Validação

“Caminho Metodológico”
Figura 1. Etapas da construção do modelo de gestão de informações do Esporte de Alto Rendimento. Fonte: FERREIRA, 2018.

Para apresentação de informações a partir do modelo de gestão, foram utilizadas as
dimensões e os dados do estudo piloto realizado por Ferreira (2018). O universo de dados
abarcados no modelo são, segundo De Bosscher et al. (2015), aqueles que envolvem políticas do
respectivo governo voltadas para o EAR e inclui os fatores referentes aos recursos, aos
programas e as estratégias que podem influenciar o processo de desenvolvimento esportivo de
um país em longo prazo, são exatamente os fatores que estão sob o controle das políticas e
subsidiam a tomada de decisão no esporte de alto nível.
Os dados catalogados foram sistematizados (catalogados, classificados, e armazenados
de forma padronizada) em um banco de dados (BD) MySQL por esporte e dimensão pesquisada,
para que todos eles pudessem ser estudados de forma articulada. Os dados dos esportes
olímpicos foram, quando possível, estratificados por prova (disputa de medalha). Já os dados dos
esportes paralímpicos, além da estratificação citada, também foram subdivididos por classe
funcional dos atletas. Com os dados armazenados foi possível a identificação das fontes primárias
de informações para as oito dimensões pesquisadas.
Para a gestão das informações, utilizando ferramentas de tecnologia da informação, foram

Evento:

Parceria técnica:

115

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

implementados um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), um BD MySQL, um
Modelo-Entidade-Relacionamento (MER) e uma ferramenta de Inteligência de Negócios (Business
Intelligence - BI). As informações do EAR foram catalogadas e categorizadas segundo as
premissas do modelo de gestão da informação proposto por Valentim (2008), adaptado ao
contexto esportivo. A redundância de dados foi controlada, conforme descrito por Heuser (2009),
por meio do compartilhamento de dados, uma vez que o software foi programado para ter
conhecimento da múltipla representação da informação e garantiu a sincronia entre suas diversas
representações.
Desta forma, o modelo permite análise integrada das informações e, portanto, das
dimensões ou fatores de sucesso, por meio do MER e, permite a atualização permanente das
informações armazenadas e geridas. As características de cada dimensão, a forma de
apresentação de informações por meio do modelo e seu método de implementação estão
apresentados nos resultados deste trabalho.
Resultados
O banco de dados relacional utilizado para gerir informações do Esporte de Alto
Rendimento foi organizado nas oito dimensões descritas na Tabela 1. Tais dimensões
contemplam todas as informações dos fatores de sucesso esportivo internacional (Digel, 2002;
Green & Oakley, 2001; Houlihan & Green, 2008; De Bosscher et al., 2008; De Bosscher et al.,
2015). Essas informações estão organizadas em tabelas, conforme um Modelo-EntidadeRelacionamento (MER), que representa o modelo de dados e descreve os aspectos de
informação e domínio de negócio.
Tabela 1 – Conteúdo das oito dimensões do modelo de gestão do Esporte de Alto Rendimento brasileiro.

(1) Recursos
Financeiros

(2) Infraestrutura
Esportiva

(3) Entidades e
Governança

(4) Equipamentos e
Materiais Esportivos
(5) Atletas e
Profissionais do
Esporte

Evento:

Recursos públicos federais oriundos do Orçamento do Ministério do Esporte como convênios e contratos de
repasse, do Programa Bolsa-Atleta, do Bolsa-Pódio, da Lei de Incentivo ao Esporte e das
Descentralizações; além dos recursos oriundos do patrocínio de Empresas Estatais; e das Loterias por
meio da Lei Agnelo Piva. Somam-se também os recursos próprios oriundos da receita de Entidades
Nacionais de Administração do Desporto (Confederações) e de patrocínios de empresas privadas para
estas entidades. São identificadas as fontes dos recursos, sua destinação (para entidades e pessoas
físicas) e suas formas de aplicação.
Representa o espaço necessário para a prática de esportes. É todo o local ou a instalação que tenha a
capacidade de propiciar a prática esportiva em sua forma integral ou adaptada, permitindo o treinamento e
o desenvolvimento de valências físicas e/ou técnicas gerais e específicas de cada modalidade esportiva. É
composta fundamentalmente de instalações esportivas e espaços naturais estruturados.
Entidades públicas e privadas, nacionais, estaduais e municipais, que administram a prática e as
competições esportivas; que são fontes ou destinos de recursos financeiros aplicados no esporte; que
organizam ou promovem eventos esportivos; que produzem ciência e tecnologia ligadas ao esporte; e que
administram instalações esportivas. Além das características de governança, ou seja, do sistema
fundamentado em ações sociais, políticas e administrativas, que orientam e regulam o gerenciamento da
entidade, baseado nos pilares norteadores de transparência, democracia, integridade, responsabilidade
social e mecanismos de controle.
Aparelhos, objetos ou conjunto de objetos empregados em um ou vários esportes, considerados
permanentes ou de consumo.
Atletas federados vinculados às entidades nacionais e/ou regionais de administração e profissionais
contratados por essas entidades e por entidades de prática desportiva, com formação em diferentes áreas
do conhecimento, como administradores, analistas, técnicos e apoio administrativo ligados à área meio,
assim como gestores, analistas e técnicos administrativos, árbitros, treinadores, auxiliares técnicos,
médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, ligados à área-fim.
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(6) Eventos e
Resultados
Esportivos:

(7) Ciência e
Tecnologia

(8) Legislação

Eventos esportivos organizados por comitês, confederações, federações, em nível internacional (jogos
olímpicos, jogos paralímpicos, mundiais, jogos pan-americanos e sul-americanos, campeonatos panamericanos e sul-americanos); em nível nacional (jogos, copas e campeonatos brasileiros); em nível
regional; em nível estadual; e, em nível municipal, registrando-se a participação de atletas, clubes e
seleções brasileiras em competições de nível nacional e internacional, além do ranqueamento mundial e
nacional por esporte.
Elementos envolvidos na produção de conhecimento para a realização de testes, avaliações,
monitoramento do treinamento, desenvolvimento de software, inovação tecnológica, com o objetivo de
contribuir como suporte às comissões técnicas esportivas e suas equipes multidisciplinares na tomada de
decisão para o planejamento do treinamento esportivo, além dos elementos envolvidos na distribuição e no
consumo desse conhecimento. Incluem-se as teses, dissertações e artigos científicos ligados ao esporte;
os laboratórios e os grupos de pesquisa; e as revistas científicas, as escolas de Educação Física, os cursos
e congressos realizados na área.
Atos normativos federais, estaduais, distritais e municipais que regem o esporte no Brasil. São atos que
atingem as entidades, os recursos financeiros, os atletas, os praticantes e os profissionais do esporte, os
eventos esportivos, a infraestrutura esportiva e a ciência e tecnologia ligadas ao esporte.

De acordo com o modelo descrito neste trabalho e com os princípios da gestão da
informação, um modelo informatizado de gestão de informações do esporte deve considerar tanto
os principais atores envolvidos com o EAR – entidades públicas e privadas, atletas, treinadores,
equipe multidisciplinar, gestores – como os elementos, fatores, variáveis e dimensões que
interferem no sucesso esportivo.
Conforme Ferreira (2018), no Brasil, as fontes primárias de informações do EAR se
concentram no Governo Federal, Estadual e Municipal, em órgãos da administração pública, nas
entidades esportivas como os Comitês, as Confederações (Entidades Nacionais do Desporto),
Federações (Entidades Regionais de Administração do Desporto) e clubes (Entidades de Prática
Desportiva) e em empresas privadas.
Assim, a partir das informações destas fontes, modelo informatizado pode coletar e
categorizar as informações de acordo com os critérios apresentados na Tabela 2, permitindo que
os fatores de sucesso esportivo (De Bosscher et al., 2015) sejam estudados e sirvam, não só de
subsídios para políticas públicas, mas também para a tomada de decisão de gestores, que podem
utilizar a tecnologia da informação e a inteligência de negócios para armazenar e interpretar dados
de diagnósticos esportivos realizados no país, implementando a gestão de informações por meio
de sistemas informatizados.
Adicionalmente, para garantir a atualização permanente das informações, uma das
premissas do modelo, é possível a comunicação direta entre o modelo informatizado (gestor da
informação) e a fonte (produtor da informação), por meio de softwares, permitindo a autoalimentação do banco de dados ora criado, reduzindo ou eliminando a necessidade de nova
coleta de dados. Ainda, tal alimentação automatizada das informações do modelo pode ser préprogramada para períodos ou escopos específicos, definidos pelos usuários e pelos gestores.
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Tabela 2 – Critérios de categorização das informações no modelo informatizado de gestão do Esporte de Alto Rendimento, por dimensão do ban co de dados.

Dimensão

Critério
Nível de
abrangência
Tipo de diploma
legal

Legislação
Assunto principal

Natureza
Origem
Fonte
Recursos
Financeiros

Destino

Forma de
Aplicação

Categorização
Federal, Distrital, Estadual, Municipal.
Constituições, Decretos, Deliberação, Emenda Constitucional, Indicação, Lei, Lei
Complementar, Lei Ordinária, Lei Orgânica, Medida Provisória, Mensagem Governamental,
Portaria, Parecer, Resolução.
Auxílio a Atleta/Instituição, Bolsa-Atleta, Ciência e Tecnologia, Competição, Constituição,
Doping, Educação Física, Equipamento e Material, Estrutura Administrativa, Financiamento,
Gestão, Grandes Eventos, Homenagem; Incentivo Fiscal, Infraestrutura, Lei Orgânica,
Norma Geral do Esporte, Orçamento, Premiação, Programa Esportivo, Recursos Humanos,
Rede Nacional de Treinamento, Segurança, Sistema Esportivo,
Torcedor, Utilidade Pública.
Pública, Privada.
Orçamento do Ministério do Esporte, Empresas Estatais, Loterias, Orçamento de Entidades
Privadas.
Convênios, Descentralizações, Bolsa-Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, Patrocínio de
Estatais, Lei Agnelo Piva, Entidades Privadas.
Atletas, Entidades Esportivas, Instituições de Ensino, Entidades da Administração Pública,
Empresas Privadas, Entidades do Sistema S
Atletas, Recursos Humanos (área meio e fim), Competição, Treinamento, Material Esportivo,
Equipamento Esportivo, Instalação Esportiva, Pesquisa Científica, Capacitação, Tecnologia
(Software Administrativo, ou esportivo, Equipamento de informática e comunicação),
Despesa Administrativa (material não-esportivo, mobiliário, encargos), Avaliação da Saúde e
do Desempenho (material de saúde, equipamento de saúde, exame de saúde, exame
antidoping, identificação de Talentos), Marketing.

Espaço utilizado e
Instalações Esportivas, Espaços Naturais Estruturados, Espaços Esportivos
sua preparação
Infraestrutura
Básica, Conjunto, Complexo, Centro de Treinamento
Disponível
Infraestrutura
Academia, Área Livre/Pátio, Arena, Autódromo, Campo, Cancha, Complexo Aquático,
Esportiva
Corredeira, Estádio, Estande De Tiro, Estrada, Ginásio, Instalações Aeronáuticas, Mar,
Tipo de
Morros E Encostas, Piscina, Pista De Atletismo, Pista de BMX, Pista de Boliche, Pista de
Infraestrutura
Skate, Pista para Esporte com Animais, Praia, Quadra de Areia, Quadra de Padel, Quadra
de Tênis, Quadra Pavimentada, Rampa de Saltos, Rios/Lagos, Sala/Salão, Tanque para
Saltos Ornamentais, Velódromo.
Entidades Esportivas, Instituições de Ensino, Entidades da Administração Pública,
Atividade principal
Empresas Privadas, Entidades do Sistema S
Entidades e
Academias, Comitês, Comissão Desportiva Militar, Confederações, Federações, Clubes,
Governança
Ligas, Universidades, Escolas, Órgão da Adm Federal, Ministério do Esporte, Governo
Nível de atuação
Estadual, Governo Municipal, Fundações Públicas, Autarquias, Estatais, SENAR, SENAC,
SESC, SESCOOP, SENAI, SESI, SEST, SENAT, SEBRAE, Empresas Privadas.
Natureza e
Equipamento, Material
Características
Materiais
Esportivos
Forma de
De preparação Física, De avaliação/testes físicos, De uso geral, De treinamento, De
Utilização
competição, Da competição
Atletas e
Área de Atuação Atleta, Administração, Apoio, Arbitragem, Ciências do Esporte, Consultoria, Eventos e
Profissionais do
Marketing, Ciências da Saúde, Técnica.
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Esporte

Eventos e
Resultados
Esportivos

Ciência e
Tecnologia

Atleta, Administrador, Advogado, Almoxarife, Analista de Sistemas, Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Projetos, Auxiliar Técnico, Consultor, Contador,
Coordenador, Coordenador de Instalações, Despachante, Diretor, Diretor Financeiro, Diretor
Administrativo, Diretor Jurídico, Dirigente Esportivo, Gerente, Gerente Administrativo,
Gerente de Tecnologia da Informação, Gestor, Presidente, Secretária, Superintendente de
Operações, Supervisor, Tesoureiro, Vice-Presidente, Acompanhante, Apoio, Armazenagem
de Barcos, Atendente, Desenhador de Percurso, Locutor, Mensageiro, Montador de Pista,
Motorista, Pesagem de Barcos, Piloto de Barcos, Resgate Aquático, Auxiliar de Serviços
Gerais, Técnico em sonorização, Suporte Operacional, Timoneiro, Apontador, Árbitro,
Auxiliar de Cronometragem, Comitê de Arbitragem, Auxiliar de Arbitragem, Cronometrista,
Cargo
Diretor de Arbitragem, Mesário, Assessoria Técnica Científica, Coordenador Científico,
Pesquisador, Analista Financeiros, Analista de Projetos, Consultor Jurídico, Designer,
Economista, Tradutor, Assessor de Imprensa, Assistente de Comunicação, Auxiliar de
Marketing, Cerimonialista, Credenciamento, Gerente de Comunicação, Publicitário,
Radialista, Relações Públicas, Acupunturista, Dentista, Fisiologista, Fisioterapeuta,
Massagista, Massoterapeuta, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Quiropraxista, Socorrista,
Veterinário, Administrador Esportivo, Atleta-Guia, Chefe de Delegação, Classificador
Funcional, Comissário, Comissário-Chefe, Coordenador Técnico, Coreógrafo, Delegado
Técnico, Diretor de Seleções, Diretor Técnico, Estagiário de Educação Física, Preparador
Físico, Instrutor, Professor, Remador, Técnico, Treinador, Treinador de Goleiros.
Olímpicos, Mundiais, Continentais, Internacionais, Nacionais, Regionais, Estaduais,
Nível do evento
Municipais
Adulto, Elite, Juvenil, Júnior, Senior, Jovem, Cadete, Infantil, Menor, Infanto-Juvenil, Mirim,
Subcategoria
Mini, Absoluto, Sub-13, Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20, Sub-21, Sub-22,
Etária do Evento
Sub-23.
Tipo de Resultado Altura, Distância, Peso, Tempo, Nota, Pontuação, Vitória.
Forma de
produção do
Tese, Dissertação, Artigo, Grupo de Pesquisa, Laboratório de Pesquisa
conhecimento
Distribuição da
Revistas Científicas, Capacitações (conferência, congresso, curso, encontro, jornada, fórum
Ciência
palestra, seminário, simpósio, meeting), Escolas de Educação Física.

No que diz respeito à implementação do modelo informatizado, entende-se que ele pode
ser implementado no país, em um estado ou cidade, assim como em uma ou várias entidades
esportivas, conforme demonstrado na Figura 2. Para tanto, o banco de dados funciona como
gestor e centralizador de informações (camada 2) produzidas em várias fontes (camada 1).
Entidades da administração pública, entidades esportivas e empresas produzem informações que
são padronizadas pelo sistema de informação para então produzir relatórios e indicadores
(camada 3), considerando os fatores de sucesso esportivo internacional para subsidiar a tomada
de decisão.
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PRODUÇÃO DE
INFORMAÇÕES

Softwares
coletam dados

Camada 2

Concede modelo

MODELO GESTOR
DE INFORMAÇÕES

Informação
padronizada

Camada 3

Business
Intelligence

UTILIZAÇÃO DA
INFORMAÇÃO

Gestão das
informações dos
fatores de sucesso

Indicadores

Monitoramento

Relatórios

Tomada de
Decisão

Figura 2 – Implementação do modelo informatizado de gestão de informações do Esporte de Alto Rendimento, utilizando um banco de dados rela cional como gestor de informações.

Ressalta-se que na camada 1 a produção de informações pode não ser realizada a partir
do modelo de dados, pois o modelo gestor de informações consegue padronizar os dados após a
coleta. Neste caso, o modelo funciona como interface entre as fontes de informações (produção) e
a elaboração de relatórios, de diagnósticos e indicadores (utilização).
Por fim, com os dados armazenados no banco de dados e por meio do uso de ferramentas
de Business Intelligence (BI) é possível gerar relatórios e visualizar indicadores como
demonstrado na Figura 3. Ao utilizar a Inteligência de Negócios para que o governo e as
entidades esportivas possam visualizar indicadores, este estudo possibilita a análise de
informações do passado, assim como a prospecção de dados que podem ser utilizados para
estabelecer e avaliar continuamente a situação do Esporte de Alto Rendimento.

Figura 3. Apresentação de indicadores por meio do uso de ferramenta de inteligência de negócios, a partir do modelo informatizado de gestão de
informações.
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Discussão
O modelo informatizado de gestão de informações descrito neste estudo colabora com a
solução dos problemas citados por Oliveira (2013), uma vez que não há uma rede de informações
disponível para todos os entes integrantes do sistema esportivo nacional. Como detectado por
Ferreira (2018), no Brasil há ilhas de informação, inclusive com sobreposições, nos vários níveis
da gestão esportiva do país.
Neste contexto, o uso da tecnologia para sistematização de informações, como
apresentado no presente estudo, é essencial para colaborar com a gestão de informações,
criando um repositório padronizado que permite atualização permanente, maior transparência,
qualifica a tomada de decisão e gera conhecimento para o setor.
Segundo Beal (2008), a forma mais moderna de gestão das informações é por meio do uso
da tecnologia da informação. Neste caso, as informações podem ser interligadas, coletadas,
armazenadas e disseminadas de maneira rápida e de forma sistematizada. Assim, os dados e
informações fornecem um mecanismo de feedback, apresentando melhor agilidade, menor custo,
maior eficiência para utilização em grupos, possibilitando novos cenários de negócios, melhores
resultados nos investimentos, nos processos e nos produtos (Valentim, 2008).
É exatamente esta característica que diferencia o modelo aqui apresentado daqueles
desenvolvidos pelo consórcio SPLISS e por outros pesquisadores. Coletar e categorizar
informações são procedimentos realizados em todos os estudos que envolvem a análise do
esporte de elite; contudo, quando tais informações são armazenadas em um banco de dados
padronizado, as respostas dadas a partir das análises podem ser permanentemente monitoradas
e atualizadas.
Após os resultados apresentados pelo SPLISS, é quase consenso entre os pesquisadores
de todo o mundo que os fatores do mesonível, aqueles que mais interferem nas políticas, são
bons preditores do desempenho do Esporte de Alto Rendimento (De Bosscher et al., 2015). Isso é
explicado pelo fato dos países terem se tornado mais estratégicos na forma de produzir seus
atletas, contando menos com variáveis não controladas e concentrando seus esforços na gestão e
na governança.
Constatado por vários trabalhos anteriores (Mazzei et al., 2015; Almeida, 2007; Guimarães,
2009), o subaproveitamento dos recursos financeiros disponíveis para o esporte; a inexistência de
metas e controle de resultados esportivos; e, a insipiência de programas de treinamento, este
estudo colabora profundamente com o conhecimento e com a gestão do Esporte de Alto
Rendimento no país, visto que o modelo permite a obtenção de respostas consistentes,
longitudinais e perenes.
Conclusão
Foram utilizadas ferramentas de tecnologia da informação para que os dados do Esporte
de Alto Rendimento (EAR) fossem catalogados e armazenados em um banco de dados,
gerenciado por um sistema informatizado, com critérios e categorizações definidos por métodos
desenvolvidos por estudos anteriores.
O modelo descrito abrange os dados mais importantes para a tomada de decisão de
gestores esportivos e para subsidiar ações e políticas, considerando os fatores de sucesso
esportivo internacional. As tabelas do banco de dados foram articuladas por meio da construção
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de um Modelo Entidade-Relacionamento, resultando em um modelo de gestão que permite a
análise e a gestão integrada das informações do EAR, considerando suas oito dimensões. As
informações das dimensões e dos esportes podem ser consultadas e visualizadas de forma
regionalizada, cronologicamente, uni ou multidimensional.
Isto significa que o banco de dados relacional armazena informações de esportes,
entidades, pessoas, investimentos, locais, equipamentos, materiais, eventos, resultados
esportivos, documentos como atos normativos e produções científicas ligadas ao esporte,
compartilhando dados entre as tabelas, sem permitir redundâncias. Ademais, por meio dos
princípios do Business Intelligence, o modelo permite a atualização permanente das informações,
visto que, por meio de ferramentas de tecnologia da informação, é possível coletar dados das
fontes já identificadas, organizá-los, analisá-los e compartilhá-los com entidades e gestores,
podendo colaborar, inclusive, para capacitar as entidades esportivas “no caminho” das boas
práticas de gestão e de governança.
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Resumo
A realização deste estudo tem como objetivo encontrar respostas sobre a formação académica
dos dirigentes desportivos de Hóquei em Patins da primeira e segundas divisões, bem como
outros dados interessantes que possamos recolher, a fim de termos uma análise mais detalhada
da classe. Esta questão é importante para que possamos perceber o estado atual da modalidade
e com isso ser possível elaborar por parte das entidades competentes, um planeamento que
permita melhoramentos a todos os níveis e resulte na evolução do Hóquei em Patins. De forma a
responder às questões da investigação foi elaborado um questionário online semiestruturado
através da plataforma Google Forms®, dividido em cinco partes: dados do inquirido, a formação e
experiência do mesmo, as dificuldades no desempenho da função, os objetivos do clube e
importância da formação académica. Os dados recolhidos permitiram-nos verificar que os
dirigentes desportivos do Hóquei em Patins, carecem de formação académica, não tendo deste
modo competências basilares e conhecimentos para o correto desempenho da sua função. Foram
encontradas diversas dificuldades, nomeadamente de ordem financeira, o que limita em parte o
trabalho dos dirigentes desportivos, que na grande maioria dos casos não são profissionais.
Apesar de se verificarem estes dados, os dirigentes desportivos consideram a formação
académica como algo importante para o desempenho da sua função, no entanto, não consideram
importante o suficiente para que os force a procurar atualizarem-se em relação a determinadas
matérias importantes para a gestão desportiva.
Palavras – chave: Hóquei em Patins; Dirigentes Desportivos; Gestão de Desporto;

Abstract
The purpose of this study is to find answers about the academic formation of the first and second
division hockey leaders, as well as other interesting data that we can collect, in order to have a
more detailed analysis of the class. This issue is important so that we can understand the current
state of the sport and with this, it's possible to elaborate by the competent authorities a planning
that allows improvements at all levels and results in the evolution of hockey. In order to answer the
research questions, a semi-structured online questionnaire was developed through the Google
Forms® platform, divided into five parts: interviewer data, training and experience, difficulties in the
performance of the function, the objectives of the club and importance of academic training. The
collected data allowed us to verify that the sports directors of hockey, don't have the academic
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educations and do not have basic skills and knowledge for the correct performance of their
function. A number of difficulties have been found, mainly in financial terms, which in part limits the
work of sports managers, who in the vast majority of cases are not professionals. Although these
data are found, sports managers consider academic education as important for the performance of
their job, but do not consider it important enough that it forces them to search for new skills.
Keywords: Roller Hockey; Sports Directors; Sports Management.
Os dirigentes desportivos em Portugal:
Estudo de caso sobre a modalidade de hóquei em patins
Introdução
A atividade de Dirigente Desportivo começa a passar por múltiplas dificuldades face às
alterações sociais que se têm vindo a desenvolver no desporto atual. Ao mesmo tempo, os apoios
por parte do Estado para com estas organizações desportivas sem fins lucrativos começam a ser
cada vez mais escassos.
Como em outras valências do marketing, o marketing desportivo procura atender às
necessidades e desejos dos consumidores. Desta forma, o marketing pode contribuir para uma
oferta de serviços desportivos e produtos relacionados com o desporto para os consumidores
(Hoye et al, 2018, p. 11).
É um facto que os clubes desportivos de hoje em dia se distanciaram, em muitos casos, do
objetivo que motivou a sua fundação – promover a prática desportiva. Atualmente o objetivo de
muitos clubes, face à realidade social vivida, está muito dado a valorizar em excesso a vitória,
esquecendo regularmente, o valor social e cultural do desporto.
Se atualmente existe a necessidade de analisar a particularidade do desporto profissional
e da atividade empresarial a ele associada, também é necessário procurar a
renovação/atualização dos meios de gestão utilizados pelos clubes e pelas associações, pois
estas organizações desportivas necessitam de um tipo de gestão que lhes permita preparar o
futuro (Correia, 2000).
Há então necessidade de inovar e renovar os agentes desportivos tendo em vista o desafio
da qualidade e de ofertas diferenciadas que cada vez mais estão presentes na sociedade atual e
não por aquilo que existiu no passado. Há que suscitar nos agentes desportivos uma tomada de
consciência acerca da necessidade de formação pelas mudanças em curso no desporto e na vida
(Bento, 1998).
Nesse sentido, com este trabalho pretendemos obter resultados que nos permitam verificar
por que razão o desporto que mais títulos coletivos dá a Portugal, tem tanta dificuldade em
afirmar-se na sociedade como uma das principais modalidades. Portugal tem, senão o melhor
campeonato, um dos melhores campeonatos do mundo, algo que permite que o produto seja
muito vendável, pois muitos dos melhores jogadores do mundo competem em Portugal o que
permite ter competitividade e espetacularidade nos jogos, algo que o público procura,
especialmente num país em que o Hóquei em Patins tem bastante tradição. Mas por diversas
razões, entre as quais podem estar a qualidade dos dirigentes e a sua capacidade para promover
e “profissionalizar” a modalidade, questiona-se porque tarda o Hóquei em Patins em afirmar-se
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como uma das principais modalidades no País. Constatando-se por vezes que algumas decisões
tomadas pelos próprios dirigentes não são abonatórias em prol da modalidade.
Objetivo do estudo
Esta investigação tem como objetivo possibilitar o acesso à informação necessária para
perceber as características comuns sobre os principais agentes responsáveis pela gestão das
organizações de Hóquei em Patins, definindo se a sua formação é a ideal para o cargo que
desempenham na atividade de Dirigente Desportivo. Dada a proximidade como praticante
federado, decidiu-se abordar especificamente apenas a modalidade de Hóquei em Patins,
procurando elaborar o Perfil de Dirigente Desportivo colocando questões como:
 Qual o seu cargo?
 Qual a sua idade?
 É ex-praticante?
 Tem experiência anterior como gestor desportivo?
 É profissional da sua função?
 Qual a sua formação académica?
 Quais as maiores dificuldades sentidas no desempenho da sua função?
 Qual a importância da formação académica de um dirigente?
Métodos
Os dados foram obtidos através de um questionário online semiestruturado através da
plataforma Google Forms®, dividido em cinco partes: na primeira parte encontramos alguns dados
do inquirido, na segunda procuramos conhecer a sua formação e experiência, na terceira parte
saber quais as dificuldades no desempenho da função, na quarta, quais eram os objetivos do
clube e por fim, na quinta parte, a importância da formação académica. Os questionários foram
preferencialmente respondidos por agentes com funções importantes dentro das organizações,
nomeadamente, os presidentes, os vice-presidentes e os diretores, sendo todos os questionários
respondidos via online.
Os dados foram tratados com recurso a ferramentas de cálculo automatizado por forma a
permitir uma análise mais percetível das informações constantes nos questionários.
Os dados foram recolhidos após o final da época 2016/2017, pelo autor desta dissertação,
entre os meses de julho e outubro de 2017, tendo os questionários sido enviados para os clubes
via e-mail numa primeira e segunda instância. Devido a alguma dificuldade de obtenção de
respostas, procurou-se numa terceira fase, para além de novo envio de e-mails para as entidades
e ainda entrando-se em contacto com pessoas ligadas aos clubes em falta. Ao todo foram
enviados cerca de 50 inquéritos – tendo sido posteriormente enviada uma recordatória solicitando
a colaboração na submissão de respostas - no entanto só foram possíveis obter 19 respostas,
correspondendo a uma taxa de respostas de 38%.
Os dados recolhidos através dos questionários serão maioritariamente analisados com
recursos a ferramentas de automatização, permitindo-nos desta forma retirar conclusões dos
mesmos, os quais se basearam na utilização do Microsoft Excel para serem recolhidos. Numa das
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análises em específico foi utilizada a média, moda e mediana.
Resultados
Ao analisarmos os dados é possível constatar algo que não nos surpreende perante aquilo
que tem sido a gestão da modalidade em termos gerais nos últimos anos. A falta de formação
adequada para o cargo é algo que em nada beneficia a modalidade e o seu crescimento.
Corroborando o que já havia sido defendido por Fahlén e Stenling (2018, p.16) onde os
processos contemporâneos de mudança exigem uma formação mais específica dos dirigentes
desportivos.
Pensamos ser crítico apenas um inquirido ser formado na área da gestão desportiva e isto
não implica que a gestão feita por parte dos outros dirigentes seja negativa, mas implica que não
tenham tantas bases e não estejam tão bem preparados para conseguir obter um rendimento
ideal da instituição, pois para a sua gestão, são necessários muitos conhecimentos em diversas
áreas que farão falta para existir uma otimização da mesma.
É importante também percebermos o interesse e a disponibilidade que existe para
melhorar a classe diretiva no Hóquei em Patins e constatamos que dos 16 inquiridos que não têm
nenhum tipo de formação, apenas 4 têm interesse em adquirir conhecimentos que lhes permitam
melhorar o seu desempenho e da sua instituição, o que representa apenas um quarto da amostra,
levando-nos a crer que apesar de a situação atual não ser a mais correta, também não existe
grande interesse por parte dos dirigentes em melhorá-la, sejam quais forem as suas razões.
Foi-nos ainda possível aferir através de outra questão, que numa escala de 0 a 5, em que
0 é péssimo e 5 é excelente, nenhum dos dirigentes avalia a sua prestação de forma negativa e
que apenas 3 deles se avaliam de forma mediana. Todos os restantes, ou seja, 16 inquiridos,
avaliam o seu desempenho de uma forma bastante positiva (4 e 5), o que nos leva a pensar que
ou a formação não é de todo importante, pois avaliam o seu desempenho de forma positiva
demonstrando que as dificuldades encontradas na gestão da instituição não são suficientes para
obter um mau desempenho, ou então mesmo sem essa formação o Hóquei em Patins não exige
um conhecimento e uma capacidade de gestão rigorosa e profissional que não sejam capazes de
a contornar sem formação.
Perante esta análise, podemos concluir que o Hóquei em Patins carece de pessoas
formadas académica ou não academicamente na área da gestão desportiva, a fim de permitir que
haja uma maior capacidade e um maior conhecimento das diversas áreas intervenientes na
gestão desportiva, que muitos indivíduos pensam não ser relevante e com isso levam a que a
modalidade seja gerida de uma forma leviana e pouco profissional não contribuindo para o seu
crescimento.
Conclusão
O Hóquei em Patins atual tem sofrido algumas críticas quanto à sua forma de gestão e
quanto ao rumo que está a levar, questionando-se o porquê de com tantos recursos disponíveis
ao nível do espetáculo proporcionado, não se conseguir impulsionar o hóquei para um patamar
desejado.
Pensamos que para isso acontecer é necessário que o trabalho de base, ou seja, nos
clubes, também seja melhor, mais estrutural e mais organizado, de forma a permitir uma melhor

Evento:

Parceria técnica:

127

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

orientação da modalidade. No entanto, se cabe aos clubes fazerem esse trabalho de base,
também é necessário a Federação dar o exemplo, tomando medidas que permitam que tal
aconteça de maneira a haver uma conjugação de ideias e um planeamento que todos possamos
seguir a fim de melhorarmos a modalidade.
Após a análise dos dados, podemos concluir que apesar de todo o empenho e dedicação
que possa existir por parte dos dirigentes desportivos, são evidenciadas carências na sua
formação académica, sendo que a maioria não foi praticante desta mesma modalidade, o que não
sendo um fator limitativo para o bom desempenho do cargo, aliado à falta de formação, em nada
contribui para o bom desempenho da função. A todos estes fatores, podemos ainda juntar o facto
de mais de metade dos dirigentes não ter nenhuma experiência anterior como gestor desportivo.
As competências dos dirigentes desportivos devem dar resposta às exigências atuais, pois
a sociedade está em constante evolução e as pessoas procuram constantemente novas e
melhores formas de melhorarem o seu estilo de vida.
Atualmente, os dirigentes desportivos têm que entender que apesar de na sua grande
maioria não serem profissionais, a sua função não se pode basear em apenas colocar, e manter
em funcionamento, um certo número de secções desportivas. Apesar de todas as dificuldades,
nomeadamente de ordem financeira, devem ter brio em desempenhar corretamente os seus
cargos, quanto mais não seja, a fim de serem reconhecidos pela população que frequenta as suas
instituições possibilitando-lhes melhores condições de prática desportiva.
Para isso os dirigentes desportivos, devem estar munidos de um conjunto de competências
específicas que os tornem capazes de elaborar um plano de ação, que permita ir ao encontro da
missão e dos interesses da própria instituição. Devem ser capazes de monitorizar o desempenho
da sua estrutura avaliando os resultados alcançados, de modo a poder estruturar novos projetos
de ação sobre bases sólidas e sustentáveis.
Notou-se também que a faixa etária dos dirigentes inquiridos não está muito envelhecida,
no entanto, seja qual for a idade do dirigente, é muito importante ter uma visão global sobre os
problemas, encarando-os como algo natural e que deve ser devidamente acautelado e planeado,
possibilitando a sua rigorosa resolução. No entanto, para que isso aconteça é necessário que os
dirigentes desportivos estejam mentalizados para as dificuldades pessoais e profissionais que
enfrentam, preparando-se de uma forma mais cuidada, algo que não acontece atualmente.
Por fim e infelizmente para a modalidade, podemos concluir que serão necessárias
grandes alterações a nível dos responsáveis e com isto não quer dizer que os atuais responsáveis
sejam incompetentes, no entanto pensamos ser necessário, que se atualizem de forma a
melhorarem os seus conhecimentos e proporcionarem ao Hóquei em Patins uma evolução correta
e organizada, que permita à modalidade atingir patamares que todos desejamos.
Apesar das conclusões retiradas, este estudo apresentou algumas limitações, como a
dificuldade em encontrar os contactos eletrónicos da população total que desejávamos inquirir, o
qual só foi possível através de um contacto pessoal num clube que nos disponibilizou esses
mesmos e-mails, a fim de procedermos à realização do inquérito. Outra dificuldade, prendeu-se
pelo facto de menos de 50% dos inquiridos ter respondido ao inquérito, o que não nos permite
analisar com um maior grau de exatidão o problema do estudo, no entanto pensamos que os
inquéritos recolhidos são suficientes para analisar o estado em que a modalidade se encontra.
Apesar de haver alguns estudos de Hóquei em Patins, estes são apenas baseados nos
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aspetos técnicos, táticos e de análise individual e coletiva dos atletas, sendo que outra das
limitações encontradas deve-se ao facto de não haver estudos que englobem a gestão desportiva
e o Hóquei em Patins, não nos possibilitando assim efetuar uma comparação com estudos
anteriores.
Após verificarmos que não existem estudos nesta vertente do Hóquei em Patins, seria
interessante que fossem elaborados estudos idênticos de forma a podermos ter um termo de
comparação que nos permita compreender qual a evolução da classe diretiva do Hóquei em
Patins de forma a elaborar planos formativos específicos para que possamos melhorar o estado
da modalidade fora de pista.
Ainda na área académica, seria interessante em estudos futuros, conseguir um maior
número de respostas a nível Nacional, pois após uma recolha mais completa da realidade diretiva
do Hóquei em Patins Português podermos futuramente estudar e comparar com a realidade
Espanhola, sendo interessante verificar as diferenças entre os dois países mais dominantes da
modalidade.
Seria também interessante, perceber se as competências identificadas aos dirigentes, têm
ou não correlação com o seu desempenho em diversas áreas, como económico/financeira,
captação de recursos humanos, infraestruturas, etc.
Outra recomendação será estudar se os diferentes cargos inquiridos apresentam
diferentes dificuldades no desempenho das suas funções, pois o presidente pode não ter as
mesmas dificuldades que o vice-presidente.
Gostaríamos de deixar algumas recomendações à federação, às associações e aos
clubes. Perante as conclusões do estudo foi possível verificar que a classe diretiva do Hóquei em
Patins não está devidamente preparada para responder corretamente à grande parte das
exigências diárias da atividade. Seria interessante por parte da Federação e das Associações
promoverem ações formativas no sentido de dotarem os dirigentes desportivos de mais
ferramentas que sejam benéficas no seu trabalho diário. Todas e quaisquer ações no sentido de
melhorar a modalidade serão bem-vindas e só contribuem para uma evolução da mesma. Não
pode ser pedido aos clubes que respondam estruturalmente e organizativamente de forma quase
profissional, quando a maioria deles não tem bases nem pessoas capacitadas para o fazer e
nesse sentido estas ações formativas seriam importantes para que os dirigentes possam entender
como gerir de forma mais indicada as suas organizações e assim promoverem o seu melhor
funcionamento bem como uma consequente evolução da modalidade.
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Formação Académica

Gráfico 1 – Qual a formação académica dos dirigentes desportivos. Fonte: Própria

Maiores Dificuldades

Gráfico 2 – Quais as maiores dificuldades sentidas no desempenho da sua função. Fonte: Própria

Importância da Formação Académica em Gestão Desportiva.

Gráfico 3 – Importância atribuída à correta formação académica de um dirigente desportivo. Fonte: Própria.
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Políticas públicas de promoção da saúde e atividade física: uma análise da região
metropolitana de recife
Introdução
A gestão de políticas públicas de esporte e lazer no contexto da sociedade se fazem de
relevante importância. Para tanto buscar compreender como tais políticas se materializam e se
dispõe à população de determinado contexto pode contribuir no processo de avaliação e
conseguinte propor mudanças que venha a melhorar os seus próprios serviços prestados à
população. Dessa forma o trabalho desenvolvido buscou entender como e quais são as políticas
públicas de lazer e esporte que estão sendo trabalhadas na região metropolitana do Recife-PE.
Revisão de literatura
As políticas públicas são consideradas o conjunto de ações que o governo desenvolve em
diferentes segmentos da sociedade e que são de grande importância para a população. A
elaboração das políticas públicas parte das necessidades e também da iniciativa do governo na
sua esfera institucional e de seus agentes encarregados, que nesse caso seriam os políticos.
Segundo (FERNANDES, Ana Tereza; CASTRO, Camila; MARON, Juliana 2013 p. 4) ao tratar da
implementação de políticas destacam que “A implementação de políticas públicas tem sido foco
de grandes discussões tanto no meio acadêmico quanto na administração Pública de todas as
esferas, embora ainda não se possa dizer que haja consenso sobre esse processo.
Para tanto vamos aqui dentro das possibilidades, procurar uma conceituação para o que
vem a ser as ditas políticas públicas, Segundo (SOUZA 2006 p.24) “Não existe uma única, nem
melhor, definição sobre o que seja política pública”. Sendo assim a sua definição pode assumir
diferentes concepções. Para (TEIXEIRA, 2002 p.02) as “Políticas públicas” são diretrizes,
princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as relações entre
poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado”. Por outro lado
(LOPES, B.; AMARAL J. N.; WAHRENDORFF, R 2008) entendem que;
Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que
os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade
e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os
tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as
demandas ou expectativas da sociedade” (LOPES,2008, p.05).
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Logo o governo, nas mais variadas esferas de sua competência é detentor de
responsabilidades no que concerne a sua atuação na busca de proporcionar o bem esta da
sociedade. Sendo assim em consonância com (RITT, Caroline Fockink; OLIVEIRA, 2016) onde as
políticas públicas seriam um conjunto de diretrizes que são elaboradas para o enfrentamento de
um problema público em que se tem dois elementos norteadores importantes que seria a
“intencionalidade pública” e a resposta a um “problema público”
Objetivos do estudo
Analisar a Região Metropolitana de Recife, tendo por escopo, intervenções
governamentais a nível local, referentes à atividade física como política pública disponibilizada à
população como meio de promoção da saúde.
Metodologia
A pesquisa se deu por meio da análise documental segundo Triviños (1987) tal tipo de
pesquisa oferece ao pesquisador a possibilidade de reunir uma vasta quantidade de informações
pertinentes ao tema pesquisado. Operacionalmente, buscou-se junto aos sítios oficiais de
prefeituras (substituímos os nomes das prefeituras por letras do alfabeto para garantir o sigilo da
pesquisa) da região, bem como nos planos estratégicos de governos. Sequencialmente, foi feito
uma análise especificamente na área da secretaria de saúde que trata de políticas de atividade
física, onde as ações são descritas, buscando as palavras-chave referentes ao estudo.
Posteriormente, foi realizada a triagem das informações, tratando o lócus do estudo, com as
ações referentes à promoção da saúde por meio das atividades físicas.
Resultados e Discussão
No tocante as propostas de promoção da saúde e atividade física, os documentos
relacionados a tais ações no que se refere às 14 cidades que compõe a Região Metropolitana do
Recife (RMR), observa-se uma considerável falta de orientação e/ou modo de operação das
respectivas políticas referente à atividade física como forma de promoção de saúde. Pelo exposto
acima é notório o déficit de informações acerca de ações desenvolvidas sobre as políticas
públicas de promoção da saúde no que tange as cidades da RMR. Das cidades da RMR apenas
uma disponibiliza documento norteador sobre as atividades propostas, na qual se identifica a
atividade física na sua estrutura (Cidade M). São intervenções programadas para acontecer
referentes à prevenção da Obesidade em escolas, mudanças de hábitos alimentares, aliados ao
exercício físico. Em relação ao público-alvo das ações, destaque para os grupos de Idosos,
Hiperdia, Gestantes, Adolescentes. Numa das localidades estudada (Cidade L), não foi observado
um documento específico que trata das articulações de promoção da saúde e atividade física,
porém, mesmo não tendo tal documento norteador, foi possível identificara um programa
denominado “saúde em movimento’’, onde tal ação era destinado ao público idoso. No ano de
2016 o Munícipio do Recife contava com uma estrutura de 26 polos, nos quais as atividades se
desenvolviam, e haviam projeções de se concluir a construção de aproximadamente 32 novos
polos para o programa, que contava com uma equipe multiprofissional de médicos clínicos gerais,
cardiologistas, professores de Educação Física, dentre outros. Nestes polos há uma
predominância a realização de ações destinadas à promoção da saúde, com atividades físicas
voltadas ao público idoso. Cordeiro et al. (2014) afirmam que a atividade física pode ser
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considerada uma alternativa de baixo custo para a minimizar dos efeitos deletérios do processo de
envelhecimento vivenciado pelos indivíduos.
Noutra localidade estudada (cidade K), o projeto ofertado visa levar a população em geral,
qualidade de vida por meio de diferentes ações de promoção da saúde, tendo as atividades físicas
como meio principal. Destaca-se aqui, que o programa teve o início de suas atividades em 2007,
onde uma de suas características principais foi as atividades desenvolvidas em diferentes
ambientes, contendo variados exercícios, como ginástica, ginástica laboral, dentre outras. Um
dado recorrente é justamente essa focalização no público idoso, no que concerne as ações de
promoção da saúde e atividade física. Com isso, das 14 cidades avaliadas, apenas em três é
perceptível a articulação de incentivo à prática da atividade física com direcionamento para a
promoção da saúde. Em relação à disponibilização de espaços para a prática de atividades
físicas, os mesmos já foram objeto de estudo de diferentes autores, a saber: Lima et al. (2012);
Lemos (2012), Hallal et al. (2010), Hallal et al. (2012). Também é notória a discrepância em
relação à disponibilização de espaços para o desenvolvimento de atividades voltadas à promoção
da saúde através da atividade física. Observamos que o município (L) que se destaca dentre os
demais no que se refere aos espaços. Nos municípios (D), (F) e (N) não foi identificado com
precisão os espaços disponíveis. Os dados apontam para duas vertentes: a primeira, trata dos
espaços em construção, onde estes não passam de 3 por cidade, como é evidenciado nas
cidades (A) (B), (C), (E), (G), (H), (I), (J) e (M). A oferta de espaços que viabilizem a prática de
atividade física é fundamental para o desenvolvimento da política pública, sendo esse também um
serviço de saúde. Acerca disso, concordamos que “A disponibilização de serviços de saúde, em
sua complexidade e totalidade, é de importância primordial para a qualidade de vida da
população.” (LIMA et al. 2012, p. 160). De fato, uma boa estrutura é algo a ser pensado, sobre
isso Hallal et al. (2010) colocam que os “aspectos relacionados à oferta, acessibilidade e
qualidade de espaços devem ser mais bem abordados para traduzir de forma mais correta o
desempenho das ações adotadas, tornando mais consistentes a elaboração e a avaliação desses
programas de promoção de atividade física na comunidade” (HALLAL et al. 2010, p. 77).
Conclusão
Observa-se que as políticas de promoção da saúde na RMR, no que concerne as
atividades físicas, se materializam em torno do Programa Academia da Saúde/Academia das
Cidades, onde tais espaços em algumas cidades existem em pequena proporção, carecendo de
construção de mais equipamentos que possam atender e motivar a população a levar uma vida
mais ativa. Identificamos ainda o fato de que na maioria das prefeituras não disponibiliza
documentos que orientem ou descrevam quais são os programas que estão desenvolvendo para
a promoção da saúde e atividade física, o que denota existir a necessidade de informações
objetivas acerca de tais ações. Se percebe a forte tendência à prevenção de doenças e o forte
traço biomédico nas atividades que as secretárias de saúde desenvolvem, centralizando-se na
perspectiva de atividades de prevenção.
Palavras-chave: Gestão, Esporte, Instalações Esportivas.
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Resumo
Introdução: Estudos recentes têm abordado a importância da força de preensão palmar (FPP)
associada ao perfil metabólico em adultos e adolescentes. No entanto, há um hiato em relação a
FPP, excesso de gordura abdominal e disfunção metabólica em adolescentes com SD. Objetivo:
Verificar se há associação com a FPP e obesidade abdominal em crianças e pré-adolescentes
com SD em comparação aos seus pares sem SD. Revisão literatura: A FPP é usada como um
indicador de força muscular e ferramenta para predizer à aptidão física em várias populações,
inclusive em pessoas com Síndrome de Down (SD). Material e Método: Participaram do estudo
54 voluntários dos quais 28 com SD sendo (M=12; F=16), idade (12,2±2,7) e 26 sem SD (M=9;
F=17), idade (12,5±3,06). As seguintes medidas foram utilizadas para avaliar os indicadores
antropométricos: massa corporal (MC), estatura (Est), perimetria da cintura (PC), perimetria
abdominal (PA) e perimetria do quadril (PQ). Realizou os cálculos de Índice de Adiposidade
Corporal (IAC), [PQ/estatura]; Razão Cintura-Estatura (RC/Est), [PC/estatura],Razão AbdominalEstatura (RAEst) e a [PA/estatura]. Foi realizado o teste de contração voluntária máxima para a
FPP usando um dinamômetro da marca Jamar (IL,USA). A FPP relativa foi obtida pelo cálculo da
força absoluta pela MC, com valores padrão em quilograma-força (kgf). Na análise dos dados, a
correlação entre a força muscular e IA foi avaliada no grupo: sem SD e com SD, de maneira
conjunta pelo coeficiente de correlação de Pearson. Resultado e Discussão: Os adolescentes
com SD apresentaram uma FPP de 9.7±6.1 enquanto o grupo sem SD foi de 17.7 ±7.6
(p<0.0001).A FPP absoluta foi associada com IAC, RCEst e RAEst(r=-0,4591, p=0,0005); (r=0,4536, p=0,0006); (r=-0,3611, p=0,0073), respectivamente. A FPP relativa foi associado com IAC,
RCEst e RAEst, (r=-0,5998, p <0,0001); (r=-0,5646, p<0,0001); (r=-0,6141, p <0,0001),
respectivamente. Não houve correlações significativas para o grupo controle sem SD (p>0,05).Os
achados demonstraram por meio de análises simples que há uma correlação inversa entre baixa
FPP e elevado nível de adiposidade em jovens pré-adolescentes. Uma baixa capacidade de FPP
pode inferir na qualidade de vida desta população. Conclusão: Com base nos resultados é
recomendando a avaliação do estado de força muscular de preensão palmar como uma possível
preditora de obesidade em pessoas com SD.
Palavras-chave: Síndrome de Down, Adiposidade, Força muscular.
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Resumo
Introdução: O que se buscou com este trabalho foi entender a importância do ídolo em si, qual o
papel psicológico desse ícone para o seu torcedor e o seu clube, e compreender a importância da
construção de um ídolo e de sua imagem, principalmente em tempos de ultraconexão, internet de
alta velocidade, smartphones e mídias sociais e, por fim, buscar entender como Zico conseguiu se
transformar em um ídolo dessa grandeza em tempos em que não havia todos os recursos hoje
existentes, além de estudar a relevância do marketing esportivo, do marketing digital e da
presença online de jogadores e clubes de futebol nos tempos atuais. Objetivo: Este trabalho de
conclusão de curso em Publicidade e Propaganda tem como propósito compreender a importância
psicológica do ídolo para as pessoas e estudar a relevância do marketing esportivo e do marketing
digital para o ídolo e para o clube de futebol que ele representa. Metodologia: O desenvolvimento
do presente trabalho se deu por meio de pesquisas bibliográfica e documental. Resultados e
Discussão: Compreende-se que o ídolo está presente no imaginário humano desde civilizações
muito antigas, e que ele significa uma referência do que se quer ser, além de representar um
caráter divino latente em todos. Para construir o ídolo é necessário que haja planejamento de
carreira e estratégias, administradas e pensadas por profissionais capacitados. A conduta do
atleta tem de ser irretocável, a disciplina é obrigatória e o contexto social no qual ele está inserido
faz grande diferença. Nos dias de hoje, o marketing esportivo é um dos principais canais para que
se alcance sucesso no mundo da bola, tanto para jogadores, quanto equipes. Ele tem sido
responsável por alavancar as cifras no futebol. E, por fim, diante do cenário atual, o marketing
digital ganhou o centro dos holofotes na comunicação de marcas esportivas e no retorno
financeiro que assim elas conseguem. O futebol profissional, os grandes ídolos e os times já não
podem mais estar fora do mundo online.
Palavras-chave: Importância psicológica, Ídolo, Futebol, Marketing esportivo, Marketing digital.
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Resumo
Introdução: A Ciência do Esporte abrange áreas de conhecimento que buscam otimizar o
desempenho esportivo e se define como o processo científico utilizado para orientar a prática
esportiva visando atingir o desempenho máximo. Portanto, suas investigações devem ter como
finalidade a utilização do conhecimento científico para maximizar o desempenho de um atleta. O
papel da ciência do esporte seria “promover a inovação com a expectativa de que isso se traduza
em uma vantagem competitiva” (Coutts, 2014). O conhecimento e a pesquisa andam justos assim
considera-se que a ciência do esporte apresenta grande importância para os resultados esportivos
e melhorias no desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Objetivo: Analisar se os estudos
desenvolvidos na área do esporte de alto rendimento refletem nos resultados esportivos no Brasil.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva por analisar, registrar e interpretar fatos.
Foram analisadas teses e dissertações. Dentro dos critérios de inclusão estão os trabalhos
concluídos entre 2008 e 2016, desenvolvidos em Universidades que oferecem pós-graduação em
Esporte ou Educação Física e com o esporte de alto rendimento como objeto de estudo. Foram
excluídas da pesquisa os trabalhos que não atendiam a estes requisitos. Resultados e
Discussão: Os resultados apontam que as 66 Instituições de Ensino Superior pesquisadas
apresentaram entre 2008 e 2016 mais de 470 trabalhos, sendo 101 teses e 369 dissertações. As
modalidades mais estudadas foram futebol, voleibol, natação, atletismo, basquetebol, handebol,
judô, ginástica artística e ciclismo. Dentre estas, judô, vôlei, atletismo, vela e a natação estão
entre os esportes que mais conquistaram medalhas nas olimpíadas 2016. E o judô apresentou
mais medalhas entre estes anos em eventos nacionais. Conclusão: As modalidades com maiores
resultados esportivos estão entre as mais estudadas. Sendo assim, pode-se considerar que a
ciência do esporte apresenta grande importância para os resultados esportivos e melhorias no
desenvolvimento do esporte de alto rendimento.
Palavras-chave: Ciência do esporte, Esporte de alto rendimento, Gestão do esporte, Resultados
esportivos.
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Resumo
Introdução: Para um atleta de alto rendimento a carreira esportiva envolve altas cargas de
treinamento e preparação para competições, implicando em muitas horas de dedicação. Por
muitas vezes o jovem em formação esportiva também está em idade escolar, o que pode levar a
conflitos entre os dois campos de formação e qual a prioridade naquele momento. Esses casos
são definidos pela expressão dupla carreira, entendida como o desafio que o atleta enfrenta ao
conciliar a carreira esportiva com estudos (ou trabalho) (RYBA, et al. 2014). É importante destacar
que o processo de formação de um atleta não pode ser encarado como um evento e sim como um
processo que abrange os eixos esportivo, educacional/vocacional, psicológico, psicossocial e
financeiro (WYLLEMAN, et al. 2013), que se difere entre as modalidades, sobretudo aquelas de
especialização precoce, ‘quando fases do processo de formação do atleta são antecipadas ou
anuladas’ (NUNOMURA, et al.,2010). A ginástica artística é um desses esportes onde tende a
ocorrer especialização precoce, provocando diferentes dinâmicas para a Dupla Carreira
comparada aos esportes de especialização tardia. Objetivo: Analisar como ginastas (femininos e
masculinos) em idade escolar ou acadêmica do Distrito Federal lidam com o processo de Dupla
Carreira esportiva. É preciso entender como e por quê os atletas vivem essa realidade e quais são
seus rendimentos tanto na escola quanto no esporte. Metodologia: A pesquisa será realizada
com ginastas do Distrito Federal que possuem resultados nacional e/ou internacional, por meio de
questionário estruturado na plataforma Google Forms® que depois serão analisados no programa
SPSS 8 para Windows (versão 11.0) e tratados a partir de uma análise estatística descritiva.
Palavras-chave: Dupla Carreira Esportiva, Ginástica Artística, Estudante/Atleta.
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Resumo
O estudo da legislação antidoping nos leva a conhecer, a priori, o instituto denominado doping no
campo do esporte. Alguns autores definem o doping segundo duas óticas: material e formal. A
primeira diz respeito ao aumento artificial das capacidades físicas naturais com finalidade de
alterar o resultado de alguma competição. Já a formal constitui uma violação de uma regra
antidoping previamente prevista esportivamente. A pesquisa das normas e leis vigentes acerca do
tema referido objetiva o entendimento da utilização de substâncias proibidas e como ocorrem as
devidas punições. A metodologia aplicada foi o estudo de casos e de bibliografia especializada
para que os resultados tivessem fontes teóricas e empíricas, ou seja, fossem revestidos de um
embasamento sólido e concreto. A análise dessas fontes gerou uma cronologia histórica do
doping desde os tempos antigos. Alguns documentos revelam que esse instituto já era visto no
esporte, desde 800 a.c, quando as atividades esportivas foram incorporadas á vida dos gregos e
acabou coincidindo com o início dos jogos olímpicos da antiguidade. Algumas datas se tornaram
relevantes no campo esportivo: 1999 (criação da World Anti- Doping Agency); 2004 (a partir dos
jogos de Atenas criou-se o Código Mundial Antidopagem); 2015 (nova versão do Código Brasileiro
de Antidopagem- adotando uma postura mais rigorosa em relação aos casos de dopagem feitos
de má-fé). Todas as normas criadas tiveram um mesmo escopo: padronizar as punições e
incentivar o “Fair Play” em todos os esportes ao redor do mundo. Quando encaramos o doping
como algo nocivo á evolução esportiva conseguimos, ainda que temporariamente, reavaliar
nossas atitudes perante os outros e perante a sociedade.
Palavras-chave: esporte, direito, doping, leis, normas
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Resumo
A gestão do esporte é um componente essencial no currículo de formação do profissional de
Educação Física independente da sua área de atuação. É preciso compreender como a área se
organiza e como deve se organizar a fim de entender seus processos. O objetivo desse estudo é
compreender a realidade local referente ao currículo de formação dos cursos de Educação Física
no Distrito Federal (DF), relacionado a gestão e organização do esporte. Através da plataforma emec obtiveram-se as informações das faculdades de Educação Física existentes no DF. Após
isso, montou-se uma planilha com informações dos cursos de Educação Física das faculdades,
como as habilitações ofertadas, se é presencial ou a distância e se estão ativas para o DF.
Visitou-se o site de cada instituição e observou-se a matriz curricular, buscando quais cursos
ofertam no componente obrigatório disciplinas de gestão esportiva. Verificou-se que a realidade é
antagônica quando comparadas as duas habilitações, os cursos de bacharelado em Educação
Física possuem disciplinas em suas matrizes que abordam a organização e gestão esportiva em
58%, para os cursos de licenciatura, apenas 17% das instituições possuem matérias em suas
matrizes curriculares relacionada à organização do esporte. Quando incluída a análise de
disciplinas que abordam gestão de eventos esportivos, os números sobem para 100% para o
bacharelado e 39% para a licenciatura. Portanto, conclui-se que há uma preocupação maior em
transmitir conhecimentos de organização, administração e gestão do esporte das instituições para
os cursos de bacharelado, os cursos de licenciatura em sua maioria não são contemplados com
disciplinas de gestão esportiva, sendo restritivos em alguns casos com matérias relacionadas a
organização de eventos escolares. Essa realidade transfere um déficit de conhecimento ao
profissional que atuará na escola, visto que em sua formação não há quem fale da organização de
sua própria área.
Palavras-chave: Gestão Esportiva, Organização do Esporte, Currículo de Formação, Educação
Física.
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Resumo
Introdução: O CID é um programa de iniciação desportiva criado em 1981, composto por 17
modalidades ministradas por professores de educação física e voltado para estudantes da escola
pública brasiliense. Objetivo: Nosso objetivo foi analisar o desempenho desse programa no
período 2016-2018 quanto à participação dos estudantes, em sua totalidade e por coordenação
regional de ensino (CRE). Metodologia: Foram analisados descritivamente dados oficiais da
gerência de educação física e desportos do governo do DF (Gefid/GDF), responsável pela gestão
do CID. Participaram do programa um total de 27.395 estudantes (9.027/2016; 9.466/2017;
8.902/2018). Resultados e Discussão: Entre 2016 e 2018 houve quedas relativas de 1,4% e
absoluta de 125 estudantes, das 14 CRE, o programa teve diminuição de desempenho em seis
delas (42%): a menor de 15%, no Plano Piloto, e a maior de 66%, no Paranoá; e aumento de
desempenho em oito: 3% em Taguatinga e 42% no Guará. Concluímos que no período analisado
houve queda no desempenho do CID por totalidade. No desempenho por CRE, o intervalo de
diminuição (15%-66%) foi maior do que o de aumento (3%-42%). Mesmo com os efeitos da crise
atual e do corte nos investimentos do programa, de R$ 24 mil para R$ 4 mil por modalidade (84%), sugerimos novas pesquisas focadas também nas causas sociais, culturais, de gestão de
políticas públicas e de recursos humanos, todas elas relacionadas ao “desempenho contraditório”
do CID no período.
Palavras-chave: Políticas de esporte, Gestão, Iniciação desportiva.
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Resumo
Introdução: A formação no esporte de alto rendimento (EAR) exige de seus candidatos grande
nível de dedicação aos treinamentos e abdicação de convívio social. Assim como na ginástica
artística, os saltos ornamentais é um esporte de coordenação complexa que estabelece a
especialização de seus atletas entre os cinco e sete anos de idade (STAMBULOVA et al, 2009).
Diante dessa precocidade esportiva os atletas se deparam com a escolarização básica
obrigatória, logo, esse desafio de conciliar estudos e EAR é definido pelo termo, Dupla Carreira
(RYBA et al., 2014).). Por tanto, se faz necessário o entendimento holístico dos fatores que
abarcam o desenvolvimento esportivo, educacional/vocacional, psicológico, psicossocial e
financeiro, para que haja o maior aproveitamento possível de ambas as carreiras (EUROPEAN
COMISSION, 2012; WYLLEMAN et al, 2013). Nesse processo formativo, a família é considerada
como pilar fundamental nas tomadas de decisão presentes nas fases de desenvolvimento do
atleta bem como nas transições de uma fase para outra (MARQUES, 2008). A pesquisa será
desenvolvida junto ao Centro de Excelência em Saltos Ornamentais do Distrito Federal, um
espaço de iniciação e especialização, com a finalidade de difundir e facilitar a prática esportiva da
modalidade. Objetivo: Analisar as estratégias utilizadas pelos atletas para conciliar estudos e
treinamento. Consideraremos as razões, os significados e as motivações que levam a família na
construção de um projeto esportivo. Metodologia: A presente pesquisa é exploratória, de caráter
qualitativo. A amostra se constituirá com os atletas acima dos 15 anos, tanto do sexo masculino
quanto feminino. Serão utilizados como instrumentos de pesquisa um questionário estruturado e
entrevistas semiestruturadas. Para os procedimentos de análise serão utilizados as ferramentas
SPSS para Windows e Dedoose para análise descritiva dos dados colhidos no questionário e o
uso da teoria fundamentada para interpretação das entrevistas respectivamente.
Palavras-chave: Dupla carreira esportiva; Escolarização de atletas; Saltos Ornamentais.
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Resumo
Introdução: O esporte de alto rendimento (EAR) exige muito de seus adeptos, que se veem
severamente desafiados quando conciliam a carreira esportiva com os estudos. Segundo as
Diretrizes da Comissão Europeia (2012) o termo “dupla carreira” traduz a dedicação simultânea do
atleta a duas grandes responsabilidades, os estudos e o EAR. No Brasil a denominada
escolarização de atletas é tratada desde 2007 em artigos, dissertações e teses, tratando
principalmente de futebol, além de outras modalidades como vôlei, turfe e futsal (AZEVEDO et al.
2017). Tão importante quanto caracterizar as principais barreiras encontradas por esses atletasestudantes é entender quais os suportes oferecidos por parte dos agentes envolvidos no
processo, em nosso caso, a legislação brasileira. Basicamente, segundo Carvalho e Haas (2015)
há uma dissonância entre marcos esportivos da Constituição Federal de 1988, que orientam a
conciliação das competições esportivas e calendário escolar, e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional que exige a mesma frequência obrigatória do estudante não atleta sem
nenhuma norma que possibilite a harmonização da dupla carreira. Porém, a presença do atletaestudante na escola ou nos treinos não traduz o fenômeno da dupla carreira completamente, que
deve ser pensado como um processo formativo e não um evento (ALFERMAN e STAMBULOVA,
2012). Objetivo: Analisar os marcos legais referentes ao EAR e a formação educacional no Brasil
sob a ótica da dupla carreira esportiva. Metodologia: Serão levados à fase de categorização
documentos legais que vigoram atualmente, ligados à formação e desenvolvimento do EAR e à
formação educacional. Segundo as principais barreiras enfrentadas pelo atleta-estudante
presentes nas literaturas nacionais e internacionais, construiremos categorias de análise mediante
leitura dos documentos legais. Ao final serão feitas proposições mediante a ideia de integração do
esporte e da formação educacional para o melhor aproveitamento possível de ambas as carreiras.
Palavras-chave: Legislação Esportiva, Dupla Carreira, Escolarização e Atletas.
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Resumo
Introdução: O futebol é um fenômeno que surge no século XIX, e o aspecto econômico sempre
esteve presente na modalidade, porém, a partir dos anos 1970 ele torna predominante, com a
presença das emissoras de televisão, com grandes empresas patrocinando os eventos, o
empresariamento dos clubes e a formação das ligas. Em 1974, A FIFA (Federação Internacional
de Futebol) estabeleceu parcerias com empresas multinacionais que buscavam expandir seus
negócios. Isso foi seguido pelas confederações e clubes. Os grandes clubes da Europa estavam
endividados e a saída encontrada pelo Estado foi obrigá-los a funcionar como empresa. Objetivo:
O presente estudo pretende analisar uma aproximação do surgimento do futebol às características
nos dias atuais. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter documental.
Resultados: Desde então, os clubes multiplicam suas receitas, com ajuda de emissoras de
televisão e empresas de diferentes segmentos do mercado. Um exemplo da diversificação
empresarial é visto na temporada 2016/2017, nas maiores ligas da Europa (Inglaterra, Espanha,
Alemanha e Itália), tendo casas de apostas (22,2%), seguida das empresas de produção de
automóveis (13,2%) como principais patrocinadores dos clubes. No que se refere ao fornecimento
de material, a disputa é entre Adidas (21%) e Nike (19%) 13. Por fim, é importante ressaltar que o
processo de produção do futebol como negócio não se desenvolve da mesma forma em todos
países. Naqueles periféricos, como Brasil, caracteriza-se por gestões híbridas, sendo parte dos
clubes de caráter social. Para tentar reverter isso o Governo sancionou a Lei nº 13.155 que cria o
Programa de Modernização e Responsabilidade Fiscal do Futebol (PROFUT). Conclusões:
Observar a materialização desse ordenamento no futebol brasileiro é um desafio para os próximos
anos. O fato é que o futebol tornou-se um lócus privilegiado de acumulação de riquezas e o Brasil
ocupa um lugar periférico.
Palavras-chave: Futebol, Direitos de Transmissão, Marketing.
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Resumo
Introdução: O envolvimento dos acadêmicos com a ciência tem apresentado um grande
crescimento que se reflete na mudança do comportamento dos consumidores na área de eventos.
Os eventos Acadêmicos são considerados uma contribuição para o campo do saber de
determinada área. Nestas são desenvolvidas atividades que agregam conhecimento e contribuem
para o amadurecimento e debate de diversos assuntos da ciência. Na área de Educação Física e
esporte os eventos são considerados um item de consumo, dentre eles destacam-se simpósios,
palestras, cursos, minicursos, seminários, encontros, congressos, jornadas e fóruns. Objetivo:
Este estudo objetiva apresentar o número de eventos acadêmicos científicos desenvolvidos no
Brasil de 2008 a 2016 na área de Educação Física e esporte. Metodologia: Foram pesquisados
os principais eventos desenvolvidos na área de educação física e esporte entre 2008 e 2016 no
Brasil por meio de pesquisa bibliográfica. Resultados: Foram oferecidos 235 eventos acadêmicos
científicos na área de Educação Física e esporte em diversas cidades do Brasil com maior
incidência nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná (115 no total) e menor incidência
nos estados de Pernambuco e Amazonas (2 em cada) e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí
e Maranhão (1 evento em cada estado). A maioria destes eventos são anuais, sendo 47%
nacionais e 33% internacionais. Conclusão: O número de eventos realizados mostrou-se
relevante, porém, sua incidência em alguns estados pode limitar o acesso dos interessados às
informações e atualizações na área. Este número pode estar subestimado visto que, além da
Educação Física, outras áreas de conhecimento como a medicina, nutrição e pedagogia
desenvolvem eventos que abordam os temas esporte e saúde com conteúdos relevantes para a
Educação Física.
Palavras-chave: Ciência do esporte, Comportamento Consumidor, Educação Física, Eventos
acadêmicos científicos.

Evento:

Parceria técnica:

147

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

O marketing do Indie Game: ama análise das estratégias comerciais dos estúdios
independentes de jogos digitais na indústria brasileira.
Temática: Marketing Esportivo – Pôster
Larissa Rios Franco
larissarios93@gmail.com
Felipe Ferreira Costa

Resumo
Introdução: A ideia de tornar este assunto uma pesquisa científica surgiu após observar o cenário
dos desenvolvedores independentes de jogos digitais no Brasil e os desafios que enfrentam para
transformar a paixão por criar games em negócio. O setor de jogos eletrônicos no Brasil expande
consideravelmente ano após ano, e esse crescimento resulta no surgimento de estúdios cada vez
mais especializados em diferentes tipos de gêneros de jogos. Aos poucos ganham espaço
nacional e se aproximam do público brasileiro. Em contrapartida, por ser um setor ainda pouco
explorado no Brasil como mídia de entretenimento, o seu desenvolvimento é instável.
Desenvolvedores vivenciam incertezas em relação ao lucro dos estúdios e, normalmente, buscam
auxílio para construir planos de negócio que permitam estabilidade financeira para a continuidade
dos projetos. Objetivo: Analisar as estratégias de marketing produzidas por estúdios
independentes de jogos digitais no Brasil. Metodologia: Neste trabalho adotamos o uso de
pesquisas bibliográficas e documentais para o embasamento teórico do tema abordado, tais
como: artigos publicados em sites especializados da área de jogos digitais, vídeos de palestras
nos canais de mídia online e informações de jornais, revistas e livros. Para análise das estratégias
de marketing adotadas pelos estúdios de jogos digitais, escolhemos o formato de pesquisa
qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada a partir da aplicação de questionário de
entrevista. Resultados e Discussão: Concluímos que a produção nacional de jogos eletrônicos
por desenvolvedores independentes está em ascensão, mais ainda é preciso progresso nas
estratégias comerciais para a venda dos produtos e visão de marketing para o melhor
posicionamento dos estúdios no mercado nacional. Também apresenta o histórico dos jogos
digitais no Brasil e a evolução dos games brasileiros no mercado internacional.
Palavras-chave: Marketing, Jogos Digitais, Estratégias Comerciais, Games.
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O reposicionamento da Liga Mundial de Surfe
Temática: Marketing esportivo – Pôster
Glawber Roberto Rocha
Graduado em Publicidade e Propaganda – IESB
Carlos Leonardo Gomes Vidal
leonardovidal.iesb@gmail.com
Pós-graduado em Administração. e Marketing Esportivo
MBA em Marketing e Propaganda
Centro Universitário IESB, Brasília, DF, Brasil,

Resumo
Introdução: A organização administradora das principais competições de surfe WSL(World Surf
League), passou por um importante reposicionamento de marca no ano de 2014 com a missão de
atrair novos fãs para o esporte ao redor do mundo. Objetivo: Assim, esse trabalho tem como
objetivo destacar a importância de se adotar novas posturas no mercado, de acordo com as
mudanças de hábito do publico alvo, principalmente por conta do surgimento das novas mídias.
Metodologia: O desenvolvimento do presente trabalho se deu por meio de pesquisas bibliográfica
e tomando como referência o sucesso obtido pela WSL(World Surf League), foi realizado um
estudo do caso e utilizado o método de pesquisa bibliográfica com a intenção de dar um
embasamento teórico a respeito das diversas estratégias adotadas pela entidade organizadora do
esporte. Resultados e Discussão: Observa-se que o surfe passou por quatro fases marcantes
em sua história, cada uma delas teve um papel importante para que o esporte chegasse ao
momento que se encontra hoje. Os nativos polinésios que usavam suas pranchas feitas de
madeira para se divertir contribuíram com o pontapé inicial; os havaianos Fred Hemmings e
Randy Rarick que profissionalizaram o esporte criando a IPS (International Profesional Surfers); o
australiano Iain Cairns que liderou a mudança da entidade para ASP (Association of Surfing
Profesional) passando a administrar todas as categorias de competição de surfe, e a evolução
para WSL (World Surf League) organização que se mantém nos dias atuais, responsável pelas
principais estratégias citadas nesse trabalho. Com o intuito de relatar a importância da utilização
do marketing no reposicionamento da Liga mundial de surfe após se tornar WSL (World Surf
League), foi destacada a valorização que passou a ser atribuída aos atletas, trabalhando a
imagem dos profissionais para que se tornassem ídolos. Desta forma realizaram-se estudos para
conhecer melhor os fãs de surfe, com o intuito de promover ações que aproximassem esses dois
“atores” de extrema importância para qualquer modalidade esportiva, os fãs e ídolos. A utilização
dos recursos da internet determinou as principais ações elaboradas pela WSL (World Surf
League), ferramenta que teve influência na mudança de hábito dos consumidores de conteúdo
esportivo. A internet possibilitou a transmissão de todos os eventos do circuito mundial em tempo
real, contribuindo com o crescimento do esporte, atingindo um número muito maior de pessoas
comparado com a forma que o surfe era acompanhado anteriormente, conquistando assim, mais
fãs, resultando no fechamento de grandes patrocínios e até sendo utilizado como modelo pelo
COI (Comitê Olímpico Internacional) com o objetivo de atingir um público mais jovem para as
Olimpíadas.
Palavras-chave: Reposicionamento, Surfe, World Surf League, Novas mídias.
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Idosos: um novo público na comunicação e o desafio das novas tecnologias.
Temática: Comportamento do consumidor esportivo – Pôster
Luiz Antunes de Souza
ratto.luiz@gmail.com
Mestrando em Educação Física – UnB
Marisete Peralta Safons
Doutora em Ciências da Saúde – FEF/UnB
Universidade de Brasília-UnB, Faculdade de Educação Física,

Resumo
Introdução: O envelhecimento acelerado da população brasileira e mundial vem propiciando o
surgimento de um novo público em matéria de comunicação: os idosos. O surgimento acelerado,
de novas tecnologias voltadas à comunicação, assim como a forma dessa comunicação, não tem
encontrado uma recepção plena por parte desse novo segmento da população. Dificuldades no
manuseio de equipamentos e pouca familiaridade com essas tecnologias podem estar afastando
os idosos de informações importantes para uma velhice saudável e inclusiva socialmente.
Objetivo: Conhecer os hábitos e as formas de comunicação de idosos e como agem diante das
novas tecnologias. Metodologia: Estudo de natureza qualitativa, do tipo transversal. Participaram
deste estudo, 97 idosos de ambos os sexos, sendo 68 mulheres com idade média de 72 anos e
29 homens com idade média de 74,5 anos. Todos idosos participavam do Projeto de Extensão de
Ação Contínua (PEAC) sobre atividade física para idosos da Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília (UnB). Foram aplicados questionários, onde foram consideradas as
seguintes variáveis: gênero, idade, estado civil, profissão, tempo de atividade física, experiência
anterior com esportes competitivos, hábitos com hobby, forma preferida de lazer, relação com
informática e novas tecnologias e finalmente a utilização de redes sociais. Resultados e
Discussão: Como formas de lazer, 14% relatou gostar de cinema, 18% gostam de viajar, 20%
dançar e passear. No item sobre relacionamento com informática, 54% relataram ter contato
frequente com o uso de computadores. 33% fazem uso do WhatsApp, 27% pesquisa no Google,
13% no YouTube e 20% fazem uso do Facebook. Apesar destes resultados, obtivemos a
constatação da dificuldade e pouca familiaridade dos idosos com o uso de novas tecnologias.
Palavras-chave: Idosos, Comunicação, Novas tecnologias, Redes sociais.
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Políticas de promoção da saúde e atividade física da terceira idade
Temática: Gestão de políticas públicas para o esporte – Pôster
Vilde Gomes de Menezes
vildemenezes@hotmail.com
Doutor em Ciência do Desporto – Univ. do Porto – Portugal
Amanda Carla Cardoso Feliciano
Graduando em Educação Física – Univ. Federal de Pernambuco
José Edvaldo dos Santos Moura
Leandro Barbosa de Albuquerque
Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Brasil

Resumo
Introdução: A expectativa de vida tende aumentar vertiginosamente no Brasil e no mundo, os idosos poderão representar 1/5 da população do planeta, OMS (2015). O exercício físico é um dos
principais meios de minimizar os efeitos do envelhecimento, proporcionando o desenvolvimento
de um individuo ativo e saudável. Tendo como propósito principal mapear políticas de promoção
da saúde e atividade física para pessoas idosas no âmbito de Universidades Públicas Federais do
Brasil, através dos Departamentos de Educação física. Objetivo: A pesquisa em tela objetivou
mapear as iniciativas de universidades públicas federais, promotoras de políticas à população idosa brasileira sob o escopo da atividade física. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório
de caráter qualitativo, foram aplicados questionários por meio de uma ferramenta online, seguindo
e adaptando o modelo RE- AIM, que foi traduzido e adaptado culturalmente para a realidade brasileira. Após sondagens iniciais junto a 27 universidades públicas federais, 7 universidades constituíram a amostra, onde coordenadores dos programas de promoção da saúde e atividade física
destinados a pessoa idosa que estão vinculados aos Departamentos de Educação Física, responderam ao questionário eletrônico. Resultados: As contribuições das Universidades Federais do
Brasil no desenvolvimento de metodologias e tecnologias para efetivação de políticas públicas voltadas a população idosa, revelaram que elas atendem um quantitativo baixo, porém se houvessem parceiras com os governos, os projetos ampliariam e beneficiariam o público-alvo em larga
escala. Tanto os governos como as Universidades devem almejar essa parceria, no entanto, há
desinteresse de ambas as partes. Conclusão: Verificou-se a necessidade de descentralização e
ampliação dos programas de políticas de promoção da saúde e atividade física para a pessoa idosa, para atender as demandas emergentes. Também foi evidenciado que a intersetoriedade é fundamental para o desenvolvimento e implementação de políticas inovadoras, sendo um meio de
compartilhar os devidos custos com outros setores.
Palavras-chave: Políticas de Promoção da Saúde; Atividade Física; Pessoas Idosas e Qualidade
de Vida.
Referência
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Proposta de gestão e governança para a Federação de Handebol do Estado do Rio
de Janeiro
Temática: Gestão de políticas públicas para o esporte - Pôster
Jaime Souza Torres
jaimehand1@gmail.com
Roberta Klein Helman
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Resumo
Introdução: O handebol e o beach handball são modalidades de visibilidade crescente, mas que
carecem de atenção no aspecto administrativo. No Rio de Janeiro, o órgão administrador dessas
modalidades, a Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro (FHERJ), admite passar por
problemas e demonstra interesse em organizar sua estrutura e reconquistar sua credibilidade. Um
dos desafios do seu atual presidente é a gestão financeira, já que os débitos e processos herdados das gestões anteriores impedem a captação de recursos públicos, novas parcerias ou novos
patrocinadores. Objetivo: Identificar falhas que prejudicam a reestruturação da FHERJ e sugerir
um plano de governança como estratégia para melhorar os processos administrativos da instituição. Método: Foi realizada uma pesquisa com 203 indivíduos, entre dirigentes, atletas, ex-atletas
e amantes da modalidade, com o intuito de obter um diagnóstico da situação atual da modalidade
no Rio de Janeiro e elencar pontos passíveis de melhoria para evolução administrativa do handebol e do beach handball no Estado. Resultados: Problemas relacionados principalmente à comunicação e transparência foram identificados e apontados como os principais aspectos a serem melhorados inicialmente. Estratégias que pudessem minimizar tais problemas foram sugeridas, com
base em pontos importantes da governança esportiva, na tentativa de oferecer uma direção estrutural para reorganização e popularização da instituição, como a criação de um conselho administrativo, a realização periódica de assembleias gerais, a elaboração de atas, o arquivamento de dados, a formalização de uma política de divulgação de informações, a atualização do website da
instituição e o estabelecimento de um canal de comunicação e interatividade com o público. Conclusão: Registrar o conhecimento e opiniões dos indivíduos envolvidos com o handebol e beach
handball no Rio de Janeiro foi um importante passo para que a FHERJ tivesse um panorama inicial para investimento em melhorias de seus processos de governança e gestão.
Palavras-chave: comunicação; transparência; gestão esportiva.
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Sustentabilidade em megaeventos esportivos: o green goal adotado pela FIFA
Wolrd Cup
Temática: Gestão de Políticas Públicas para o Esporte – Pôster
Caio Henrique Quemel Siqueira
caioquemel@hotmail.com
Aluno de Bacharelado em Educação Física – UnB
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil,

Resumo
Introdução: A busca pela sustentabilidade em grandes eventos esportivos ainda é recente.
Tratando-se de futebol, a questão da sustentabilidade teve seu marco inicial na Copa do Mundo
de 2006, na Alemanha, quando a FIFA anunciou que seriam introduzidas políticas ambientais para
o evento a fim de torná-lo ecologicamente sustentável, criando o documento chamado Green
Goal™. Desta forma, de 2006 a 2014, cada país-sede teve seu próprio projeto de
sustentabilidade, o Green Goal™. Objetivo: Analisar quais medidas sustentáveis foram
prioridades no Green Goal das Copas do Mundo na Alemanha, África do Sul e Brasil.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter bibliográfico e documental, que
analisou os três Green Goals através do Green Goal™ Legacy Report, documento oficial com as
medidas que foram realizadas. Além do Green Goal™ Legacy Report, foi feita uma pesquisa
bibliográfica, usando as palavras chaves “Sustentabilidade”, “Copa do Mundo”, “Green Goal”,
“Green Goal™ Legacy Report”, “Sustainability” e “World Cup”. Resultados: Sendo acrescido de
outras prioridades, o Green Goal™ Legacy Report da Copa da Alemanha foi usado como modelo
das medidas tomadas por país-sede subsequente. Deste modo, as metas nas áreas de transporte
e gestão de resíduos constam em todos os documentos. Porém, cada sede teve as suas próprias
prioridades. Conclusão: Em 2006, na Alemanha, a prioridades foram as áreas de Energia, Água,
Gestão de Resíduos, Transporte e Clima. Essas prioridades também foram seguidas em 2010, na
África do Sul, com a inclusão do Paisagismo e Biodiversidade, Edificações e Turismo. Já em
2014, no Brasil, as áreas de Emissão de Carbono, Transporte e Gestão de Resíduos foram
abordadas como prioridades.
Palavras-chave: Copa do Mundo; Sustentabilidade; Megaeventos; Green Goal; Legacy Report.
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Como as marcas utilizam o esporte para ganhar visibilidade
Temática: Marketing Esportivo – Pôster
Caio Gabriel Peixoto Travassos
gabrielptravassos@hotmail.com
Carlos Leonardo Gomes Vidal
Centro Universitário IESB, Brasília, DF, Brasil,

Resumo
Introdução: Este projeto acadêmico tem como foco o Marketing Esportivo e os seus benefícios,
os capítulos citados para compor este artigo, retratará o motivo que as marcas estão utilizando o
esporte para ganhar mais visibilidade no mercado mundial. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
analisar o motivo das marcas (patrocinadores) estarem interessadas em eventos esportivos e
porque querem ganhar tanta visibilidade entre os seus espectadores. Com este objetivo, o projeto
retratará o quanto à imagem de uma marca patrocinadores vêm crescendo mundialmente e o
quanto elas podem ter um resultado significante patrocinando equipes no esporte. O interesse de
estudo é explorar sobre o Marketing Esportivo, sobre Eventos Esportivos e como as marcas que
patrocinam utilizam deste meio para conseguir ganhar mais visibilidade entre os espectadores.
Metodologia: Para começar o projeto foi realizada uma pesquisa bibliográfica para captar o maior
número de informações possível, uma pesquisa documental no qual foi lido livros que falassem
sobre Marketing Esportivo e sobre Eventos Esportivos, um estudo de caso para o pesquisador
analisar e conseguir desenvolver sobre os temas e discussões com colegas no intuito de
investigar sobre o tema. Resultados e Discussão: Na Copa do Mundo no Brasil foram
disputadas 60 partidas em 12 arenas diferentes, com um público total de 3.165.627 de torcedores,
média de 52.760 pessoas por partida, conforme Luiz Roberto Magalhães publicou no Portal da
Copa em Brasília. No ano de 2018, a final do Super Bowl teve no total, uma média de 103.4
milhões de pessoas assistindo, com pico de 106 milhões. Com estes resultados analisado,
percebe-se a força que o evento esportivo tem perante seus espectadores. Com base no que foi
pesquisado, o esporte desperta o interesse de milhares de pessoas em todo o mundo e tendo isso
em vista, as marcas sempre estarão dispostas a fazer alguma ativação em determinados eventos
esportivos, pois estes eventos reúnem milhares de pessoas propensas a interagir, acompanhar,
experimentar e principalmente comprar dos seus produtos. Essas ativações trazem inúmeras
chances de negócios para a sua marca pois ampliam o alcance de sua empresa.
Palavras-chave: Marketing Esportivo, Marca, Visibilidade e Eventos

Evento:

Parceria técnica:

154

Anais da 9ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte v.1, n.1, 2018.

O marketing além da camisa
Temática: Marketing esportivo – Pôster
Gabriel Bittencourt Barros Verçosa
bittencourt.gabriel91@gmail.com
Carlos Leonardo Gomes Vidal
Centro Universitário IESB, Brasília, DF, Brasil,

Resumo
Introdução: Este trabalho é de muita relevância, pois analisaremos o crescimento de mercado e
os investimentos feitos por grandes empresas em times de futebol. Clubes do mundo inteiro têm
investido cada vez mais na exploração de novos mercados e de parcerias de longo prazo. O
consumidor também evoluiu e está sempre em busca de novas oportunidades de compra e
ofertas na área do esporte. Assim, desenvolver um estudo que explore e analise o posicionamento
correto de uma marca ajudará empresas e colegas académicos que procuram explorar esse
assunto, além de estudar a importância do marketing esportivo para clubes de futebol nos tempos
atuais. Objetivo: Este trabalho de conclusão de curso em Publicidade e Propaganda objetiva
entender o posicionamento de marca, os investimentos que as empresas fazem nos clubes, e
principalmente, o retorno destes investimentos. E qual a importância que uma marca pode ter para
os torcedores e sócios de seus clubes. Metodologia: O presente estudo se utilizou da
metodologia de pesquisa exploratória, que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade
com o problema, para torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Resultados e Discussão:
Não há um padrão nos critérios e modelos de investimentos, embora haja particularidades em
suas justificativas permitindo defini-los. Os modelos vão desde uma simples ajuda ao clube da
cidade, sem esperar absolutamente nada em troca, a um plano de marketing bem estruturado e
desenvolvido para descobrir qual seria o melhor clube para associar a marca a nível internacional
ou nacional. Os critérios que são utilizados por marcas e empresas na hora de escolher um clube
de futebol para patrocinar são principalmente: as oportunidades de mercado que aquele clube
pode oferecer, concorrência com as demais empresas do segmento, responsabilidade social e a
baixa rejeição por torcedores rivais. A chance de mercado se dá pela oportunidade que uma
empresa tem em resolver suas questões de maneira rápida e simples: patrocinar um time
proporciona mais visibilidade a médio e longo prazo, além de mostrar-se mais eficaz do que um
simples anúncio em televisão, por exemplo. A rejeição de torcidas rivais é algo de extrema
importância e é tratada com cautela pelas empresas, ou deixa de existir a partir do momento em
que o patrocínio é pago aos dois lados para evitar transtornos futuros. Tal concorrência também
motiva os patrocínios. Conclusão: Nenhuma empresa não quer ficar atrás de suas concorrentes e
cada uma busca ter exposição cada vez melhor. Um esporte que fascina a todos pela emoção é
impulsionado por marcas e empresas que pegam carona em sua ascensão e popularidade, ruma
a um destino favorável aos interesses das duas partes.
Palavras-chave: Patrocínios. Futebol. Marketing esportivo.
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Grupo de Pesquisa Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer
Registrado no CNPq e certificado pela UnB

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão e Marketing do Esporte
Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Educação Física – FEF
www.gesporte.net
www.gesporte.blogspot.com.br
gesporte@gesporte.net
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba B - Centro Olímpico - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - CEP: 70919-970 - Fone: 55 61 3107-2553 ― Caixa Postal: 04502

O Grupo de Pesquisa “Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e
Lazer – GESPORTE” foi criado em 2002 e registrado no CNPq e certificado pela Universidade
de Brasília (UnB) no ano de 2005, iniciando trajetória de realização de estudos, debates e
disseminação de conhecimento nessa importante área. Surgiu por idealização e iniciativa do
Professor Doutor Paulo Henrique Azevêdo, da Faculdade de Educação Física, da UnB.
Em 2008, com a criação da Escola Internacional de Futebol da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – EIF-CPLP, o Grupo de Pesquisa GESPORTE consolidou a
interação ensino-pesquisa-extensão-gestão, que é o elemento fundamental de atuação das
instituições de ensino superior para com a sociedade. Inúmeros e relevantes eventos têm
servido de interface para a oferta de serviços qualificados para a Educação Física e o
Esporte. É criado então, no mesmo espaço da EIF-CPLP, o “Laboratório de Pesquisa sobre
Gestão do Esporte – GESPORTE”.
O grupo realiza estudos e debates acerca do impacto da gestão e do marketing
enquanto agentes essenciais para a qualidade de organizações sociais e eventos públicos e
privados, temas que ainda encontram pouco referencial na literatura, essencialmente em nível
nacional. Pesquisa, cientificamente, políticas públicas e privadas que refletem no ambiente da
Educação Física, Esporte e Lazer. Periodicamente, o laboratório, realiza palestras para
promover a integração entre a Universidade e a comunidade.

