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RESUMO 
 
 

A ideia central desse trabalho foi comparar o desempenho da natação brasileira nos 

Jogos Olímpicos de Londres, 2012, com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016. 

Caracterizando-o de maneira individual e coletiva (prova de revezamento) nas 16 

provas. Para a coleta dos dados foi feito um estudo descritivo dos tempos de provas 

de nadadores brasileiros. Diante disso, concluiu-se que o desempenho dos nadadores 

brasileiros melhorou com o passar de quatro anos dos Jogos Olímpicos de Londres 

para os Jogos do Rio de Janeiro. Visto que, o Brasil melhorou no número de atletas 

em provas finais, número de atletas em provas semifinais, número de atletas em 

provas eliminatórias, número de provas com tempo melhor e número de provas com 

participação brasileira. Apesar de não ter ganho nenhuma medalha no Rio de Janeiro 

e ter ganho uma medalha de prata e uma de bronze em Londres.  

 
 

    Palavras-chave: Natação; Jogos Olímpicos; Esporte de Alto Rendimento.
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1 INTRODUÇÃO

 

    A importância dos Jogos Olímpicos para o esporte nacional provém do fato que eles 

representam  a competição de mais alto nível do desporto mundial. Segundo Rubio 

(2002), “[...] os jogos olímpicos são o principal evento esportivo competitivo, 

principalmente naquilo que se refere a índices de desempenho atlético, número de 

provas, de modalidades, de esportistas e de países participantes”. Portanto, participar 

dos Jogos Olímpicos é sem sombra de dúvida o principal objetivo de atletas de alto nível 

competitivo.  E para definir o termo esporte Marques (2007) diz, 

 

Parte-se da definição de esporte como um fenômeno sóciocultural que engloba 

diversas práticas humanas, norteadas por regras de ação próprias e 

institucionalizadas, direcionadas para um aspecto competitivo, seja ele 

caracterizado pela oposição entre sujeitos ou pela comparação entre realizações 

do próprio indivíduo, que se manifestam através da atividade corporal. Essas 

práticas podem ou não se expressar através de confrontos diretos entre sujeitos, 

mas sempre expressam o desejo de realização do ser humano, que encarna a 

necessidade, entre outras, de emocionar-se, superar-se, jogar, brincar e 

comunicar-se. (Marques, 2007). 

 

  Agora, especificamente sobre a natação, sua representatividade para os brasileiros é 

proveniente do fato de que, segundo FERREIRA et al. (2012): “Em Jogos Olímpicos, a 

natação brasileira é uma das modalidades mais vitoriosas de todos os tempos, se 

consolidando como uma das modalidades que mais conquistou medalhas para o país”. 

Um exemplo é que o terceiro maior medalhista olímpico brasileiro é da natação, Gustavo 

Borges, com quatro medalhas (COB - Comitê Olímpico Brasileiro). Outro fator que 

aumenta sua representatividade, é a geografia do Brasil, pois ele é um país com extenso 

litoral e muitas bacias hidrográficas (IBGE, 2017), facilitando assim o contato da 

população com o meio aquático.  

   Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI) a natação participa dos Jogos 

Olímpicos desde 1896 em Atenas e desta data em diante tem estado presente em todas 

as suas edições. Os eventos iniciais da natação olímpica foram no estilo freestyle (crawl). 

O nado de costas foi inserido nos jogos olímpicos em 1904. No ano de 1956 em 

Melbourne, ocorre a primeira aparição do estilo borboleta. As mulheres, somente são 

inseridas na natação olímpica em 1912, nos jogos de Estocolmo. As provas para 

mulheres e homens são bem parecidas, pois contêm o mesmo número de eventos, 
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porém com a seguinte diferença: A distância da prova mais longa do estilo livre é 800 m 

para mulheres e 1500 para homens.  

    Segundo a Federação Internacional de Natação (FINA) atualmente os homens e as 

mulheres competem 16 eventos envolvendo quatro estilos de nado, sendo eles: 

borboleta, costas, peito e livre. As provas de estilo livre têm as distâncias de 50 m, 100 

m, 200 m, 400 m ,800 m (somente mulheres), 1500 m (somente homens). As provas de 

borboleta, costa e peito são de 100 m e 200 m. Todos os quatro estilos são usados nas 

provas de medley, com as distâncias de 200 m e 400 m tendo provas individuais e 

coletivas. 

    A participação da natação brasileira nos Jogos Olímpicos segundo Kautzner (2011) 

“[...]  começou em 1920 e o número de medalhas olímpicas de 1920 a 1976 foi muito 

baixo, começando melhorar a partir de 1980. Porém, a quantidade de medalhas de 1980 

a 2008 ainda está longe das principais potencias olímpicas.” Kautzner diz, 

    

“Após o golpe militar de 1964 a Educação Física no Brasil passou por outra 

tendência, a Competitivista. A Educação Física Competitivista aconteceu de 64 

até os anos 70, sua atenção era para o esporte de alto rendimento, onde as 

aulas visavam a perfeição dos movimentos e não respeitavam a individualidade 

do aluno, eram tecnicistas. Os melhores alunos no esporte eram aproveitados 

para os jogos estudantis e os demais o professor excluía da atividade. A nota 

dos alunos na aula de Educação Física era baseada na perfeição do gesto 

esportivo e no resultado dos testes físicos. A Educação Física deu ênfase ao 

esporte de rendimento, mas o número de medalhas nos Jogos Olímpicos 

continuou pequeno nesse período”. (KAUTZNER, 2011) 

 

Agora falando um pouco sobre a história geral dos Jogos Olímpicos, Rubio (2011) diz, 

 

“O movimento olímpico contemporâneo, tendo como o principal ideólogo Pierre 

de Freddy, conhecido pelo título de Barão de Coubertin, baseou-se nos rituais 

da Grécia antiga para criar aquele que seria o maior fenômeno sociocultural 

contemporâneo. Educador, pensador e historiador, quando se empenhou na 

reorganização dos Jogos Olímpicos almejava valorizar os aspectos pedagógicos 

do esporte mais do que assistir à conquista de marcas e quebra de recordes. 

Sua preocupação fundamental era valorizar a competição leal e sadia, o culto 

ao corpo e à atividade física.” (RUBIO, 2011)  

  

A cerca dos Jogos Olímpicos Marques 2009 também diz, 
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“O Olimpismo se caracteriza como uma filosofia, exaltando as qualidades do 

corpo, espírito e mente através do esporte, associado com valores educacionais 

de bom exemplo e respeito aos princípios éticos universais” 

 

     Essa Ideologia não foi concretizada segundo Torres & Bertussi (2015), para eles: “Os 

Jogos olímpicos têm tido a função de reafirmação de modelos econômicos e políticos.” 

Reafirmando a ideia de Torres & Bertussi (2015), Rubio (2011) diz que, 

 

“ [...] essa transformação alterou radicalmente a relação do atleta com prática 

esportiva de um modelo amador para um extremo profissionalismo, e também o 

entendimento dos Jogos Olímpicos e do Olimpismo pela sociedade, ou seja, de 

um patrimônio cultural da humanidade a um bem de consumo, e em alguns 

casos para uso de poucos”. (RUBIO 2011) 

 

    Assim, o desporto tem se tornado uma fonte de recursos para atletas. Ressignificando 

o desporto que tinha um apelo Grego voltado para a manutenção da saúde e da forma 

física.  

    Os Jogos Olímpicos representam atualmente a competição mais importante do 

esporte mundial. O Brasil já sabia desde outubro de 2009 (COB) que sediaria os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro e teria tempo para se preparar para esse evento. O fato de 

um país sediar os Jogos Olímpicos predispõe o país a ganhar mais medalhas que nos 

Jogos Olímpicos anteriores a este. Segundo Torres & Bertussi (2015), 

 

 “Os principais fatores determinantes de sucesso olímpico são dados pelo PIB 

per capita, pelo nível educacional e pelo nível de autocracia do país (variável 

que não havia sido testada anteriormente na literatura), juntamente ao fato de a 

nação sediar os Jogos Olímpicos.” 

 

   Diante disso, a Hipótese desse trabalho é que os atletas da natação brasileira tenham 

obtido melhor desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro quando comparado 

aos Jogos Olímpicos de Londres. 

 Agora, falando sobre os benefícios do desporto de alta competição, Lima (1981) diz, 

 

“O desporto de alta competição tem contribuído para: Um maior e mais amplo 

conhecimento do ser humano total, conhecimento cada vez mais aprofundado, 

na medida que tem vindo a proporcionar um alargamento das bases científicas, 

em todos os ramos das ciências humanas, que permitem valorizar o homem, na 

sua individualização e na sua integração social.” (LIMA 1981, p. 49) 
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    E também ressalta que, 

 

“O que interessa equacionar é a função a desempenhar pelo desporto na 

complexidade das relações entre a sociedade e o desporto de modo a 

compreendermos em que condições é que a prática desportiva pode ser um fator 

de educação, de cultura e contributo efetivo para o progresso do homem da 

nossa época e o homem do futuro”. (LIMA,1981, p. 50). 

 

    Assim, o esporte de alto rendimento gera ferramentas para o que a sociedade 

desenvolva estudos aprofundados sobre  a fisiologia do alto rendimento humano e sobre 

os potenciais educacionais do esporte. 

    Mas afinal de contas, houve alguma evolução em relação ao desempenho de 

nadadores brasileiros no ciclo olímpico Londres-Rio de Janeiro? É o que você verá nas 

páginas seguintes.
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2 OBJETIVO 

 

     A ideia central desse trabalho foi comparar o desempenho de atletas da natação 

brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, 2012, com os Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, 2016. Caracterizando o desempenho dos atletas de maneira individual e coletiva 

(prova de revezamento) nas 16 provas. 
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3 METODOLOGIA 

 

   A pesquisa é documental. Para a comparação dos desempenhos dos atletas foram 

utilizadados: tempo de prova, posição dos atletas nas eliminatórias, semi-finais, finais e 

quantidade de atletas com índice olímpico. Tais coletas foram feitas por meio dos sites 

oficiais dos jogos Olímpicos de Londres, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e da 

Federação Internacional de Natação (FINA). Foi feita também, revisão de artigos e livros 

relacionados ao olimpismo, natação e políticas desportivas. 

    O levantamento bibliográfico utilizou as seguintes palavras chave: Jogos Olímpicos; 

Esporte de Alto Rendimento; Natação.  

        O banco de dados utilizado foi o portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 (http://www.periodicos.capes.gov.br). 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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4 RESULTADOS 

 

     Para uma interpretação dos resultados específicos da natação brasileira, julga-se 

importante a apresentação geral do país considerando todas as modalidades. 

    Analisando o desempenho de todas as modalidades esportivas pelo número de 

medalhas em Jogos Olímpicos e não somente a natação, foram comparados os dados 

do Comitê Olímpico Brasileiro (COB ). Observou-se que o Brasil obteve uma melhora no 

quadro de medalhas, passando de um somatório total de 17 medalhas em Londres para 

19 medalhas no Rio de Janeiro, melhora de 11,76%. O Brasil também obteve melhora 

no número de medalhas de ouro, passando de 3 medalhas para 7 medalhas (melhora 

de 133%) e de prata a mudança foi de 5 medalhas para 6 medalhas (melhora de 20%). 

E em relação às medalhas de bronze, o Brasil passou de 9 medalhas para 6 medalhas 

(Diferença de 33,3%). 

    Observou-se que é importante destacar que o número de atletas inscritos na edição 

de Londres foi 259 atletas (6,5% foram medalhistas) e no Rio de Janeiro 465 atletas 

(4,1% foram medalhistas), representando um aumento de 79,5%. Fato que nos ajudou 

na melhora do quadro geral de medalhas, visto que uma maior quantidade de atletas 

conseguiram índices para participar dos jogos. Outro fato é o aumento no número de 

modalidades Olímpicas, o aumento foi de 2 modalidades, em Londres tinham 29 

modalidades e no Rio de Janeiro tinham 31 (aumento de 6,9%).  

 

 Tabela 1. Número geral de medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres e do Brasil. 

Edição Número 

de atletas 

Medalhas 

de ouro 

Medalhas 

de prata 

Medalhas 

de 

bronze 

Total de 

medalhas 

 

Ranking 

mundial 

Londres 

2012 

 

259 

 

3 

 

5 

 

9 

 

17 

 

22 

Rio de 

Janeiro 

2016 

 

465 

 

7 

 

6 

 

6 

 

19 

 

13 

Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 2017. 
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    Analisando separadamente a natação, o Brasil ganhou uma medalha de bronze e uma 

de prata em Londres e nenhuma medalha no Rio de Janeiro. Os medalhistas de Londres 

foram: Cesar Cielo com terceiro lugar nos 50 m nado livre e Thiago Pereira com segundo 

lugar nos 400 m nado medley individual. A seguir, apresenta-se as melhoras e pioras no 

desempenho de atletas brasileiros por meio das tabelas dos tempos de provas  nos 

Jogos olímpicos de Londres e nos Jogos olímpicos do Rio de Janeiro. 

   Veja a seguir o número de atletas em provas específicas nos Jogos Olímpicos de 

Londres e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 2 . Número de atletas em provas específicas nos Jogos Olímpicos de Londres e 

nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

 Londres Rio de Janeiro Percentual. 

    

Finais 5 13 Aumento de 160% 

Semifinais 9 16 Aumento de 77,8% 

Eliminatórias 27 56 Aumento de 107,4% 

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

    

   No total, os atletas brasileiros participaram de 27 provas em Londres e 45 provas no 

Rio de Janeiro. A contagem dessas provas levou em conta as finais, semifinais e 

preliminares. O aumento de 27 provas para 45 provas representa um aumento de 81,8%. 

   De todas as provas disputadas por brasileiros, 25 delas foram disputadas dois Jogos 

Olímpicos. Das 25, um total de 15 provas os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

obtiveram melhora no tempo em relação aos Jogos Olímpicos de Londres e 10 provas 

obtiveram piora no tempo em relação aos Jogos Olímpicos de Londres. 

   A seguir, veja os tempos dos atletas brasileiros nas provas finais, semifinais e 

eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro. As tabelas estão 

separadas entre estilos de natado (livre, peito, costas, borboleta e medley) e entre 

homens e mulheres. Primeiro seguem as tabelas dos homens depois as tabelas da 

mulheres. 
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Nado livre masculino 

 

Tabela 3 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias masculinas no 

nado livre. 

Provas masculinas Londres Rio de Janeiro 

   

50 m Livre - Final 3º - Cesar Cielo Filho 21.59  

E 4º - Bruno Fratus 21.61 

6º - Bruno Fratus  21.79 

   

50 m Livre - Semifinal    1º - Cesar Cielo Filho  

21.54 e 4º - Bruno Fratus 

21.63 

7º - Bruno Fratus  21.71 e 

15º -  Italo Duarte  22.05 

   

50 m Livre - Eliminatória 2º - Cesar Cielo Filho   21.54                 

e    3º - Bruno Fratus 21.82 

10º - Bruno Fratus  21.93        

e    13º  Italo Duarte 21.96 

   

100 m Livre - Final 6º - Cesar Cielo Filho 47,92 8º - Marcelo 

 Chierighini 48.41 

   

100 m Livre - Semifinal 5º - Cesar Cielo Filho 48.17 5º - Marcelo Chierighini 

48.23 

   

100 m Livre - Eliminatória 10 º - Cesar Cielo Filho  

48.67 e 24º - Nicolas Oliveira  

49.51 

5º - Marcelo Chierighini  

48.53 e 7º - Nicolas Nilo 

49,05 

   

200 m Livre - Eliminatória  25º João de Lucca  1:47.63 
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400 m Livre - Eliminatória   32º - Luiz Altamir Melo  

3:50.82 

   

1500 m Livre- Eliminatória  29º - Brandonn Almeida  

15:14.49 e 31º - Miguel Leite 

Valente  15:22.57 

   

4 x 100 m Livre - 

Eliminatória 

9º - Brasil 3:16.14 5º - Brasil 3:14.06 

   

4 x 200 m Livre -

Eliminatória 

 14º - Brasil 7:13.84 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

 

 

Nado peito masculino 

 

Tabela 4 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias masculinas no 

nado peito. 

Provas masculinas Londres Rio de Janeiro 

   

100 m Peito - Final  5º - João Gomes 59.31 e 7º 

- Felipe França 59.38 

   

100 m Peito - Semifinal 12º - Felipe França 1:00,01 

e 13º - Felipe Lima 1:00,08 

6º - Felipe França 59.35 e    

7º -  João Gomes 59.40 
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100 m Peito - Eliminatória 15º - Felipe França  1:00,38  

e 16º - Felipe Lima 1:00,57 

3º - Felipe França 59.01   e 

8º -  João Gomes  59.46 

   

200 m Peito - Eliminatória  5º Tales Cerdeira 2:12.83 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

 

 

Nado costas masculino 

 

Tabela 5 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias masculinas no 

nado costas. 

Provas masculinas Londres Rio de Janeiro 

   

100 m Costas - Semifinal  14º - Guilherme Guido  

54.16 

   

100 m Costas - 

Eliminatória 

28º - Daniel Orzechowski 

55.16 

13º - Guilherme Guido 53.85 

   

200 m Costas - Semifinal 13º - Leonardo de Deus 

1:58.14 

13º - Leonardo de Deus 

1:57.67 

   

200 m Costas - 

Eliminatória 

16º - Leonardo de Deus      

1:58.22 

3º - Felipe França 59.01   e 

8º -  João Gomes 59.46 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 
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Nado borboleta masculino 

 

Tabela 6 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias masculinas no 

nado borboleta. 

Provas masculinas Londres Rio de Janeiro 

   

100 m Borboleta - 

Eliminatória 

28º - Kaio Almeida 53.14 21º - Henrique Martins  

52.42 e 34º Marcos Macedo  

53.87 

   

200 m Borboleta - 

Semifinal 

 13º - Leonardo de Deus   

1:56.77 e  14º - Kaio Mácio 

de Almeida  1:57.45 

   

200 m Borboleta - 

Eliminatória 

17º - Kaio Almeida  1:56.99         

e 21 º  -  Leonardo de Deus   

1:58.03 

9º - Leonardo de Deus  

1:55.98  e 12º - Kaio Mácio 

de Almeida  1:56.45 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 
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Nado medley masculino 

 

Tabela 7 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias masculinas no 

nado medley. 

Provas masculinas Londres Rio de Janeiro 

   

200 m Medley individual - 

Final 

4º - Thiago Pereira 1:56.74 7º - Thiago Pereira 1:58.02 

   

200 m Medley individual -

Semifinal 

4º - Thiago Pereira 1:57.45     

e 12º - Henrique Rodrigues 

1:59.58 

3º - Thiago Pereira 1:57.11  

e  9º - Henrique Rodrigues  

1:59.23 

   

200 m Medley individual - 

Eliminatória 

5º - Thiago Pereira 1:58.31     

e 10º - Henrique Rodrigues  

1:59.37 

4º - Henrique Rodrigues  

1:58.56 e 5º - Thiago Pereira 

1:58.63 

   

400 m Medley individual - 

Final 

2º - Thiago Pereira 4:08.56  

   

400 m Medley individual  (não tem semifinal, só 

eliminatória) 

 

   

400 m Medley individual - 

Eliminatória 

4º - Thiago Pereira  4:12.39 15º - Brandonn Almeida  

4:17.25 

   

4 x 100 m Medley - 

Eliminatória 

15º - Brasil 3:37:00 7º - Brasil 3:32.96 

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 
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A seguir os tempos das mulheres. 
 

 

Nado livre feminino 

 

Tabela 8 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias femininas no 

nado livre. 

Provas femininas Londres Rio de Janeiro 

 

50 m Livre - final 

  

8º -  Etiene Medeiros   24.69 

   

50 m Livre - semifinal  7º -  Etiene Medeiros  24.45 

   

50 m Livre - eliminatória 22º -  Graciele Herrmann   

25.44 

16º -  Etiene Medeiros   

25.60 e 40º -  Graciele 

Herrmann   25.60 

   

100 m Livre  - semifinal  8º - Etiene Medeiros 54,59 

   

100 m Livre - eliminatória 26º - Daynara Paula   55.94 14º - Etiene Medeiros 54,38  

e 21º Larissa Oliveira 54,72 

   

200 m Livre - semifinal  12º - Manuella Lyrio  1:57.43 

   

200 m Livre - eliminatória  14º - Manuella Lyrio  1:57.28     

e       35º - Larissa Oliveira  

2:00.76 
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4 x 100 m Livre - 

eliminatória 

     5º - Brasil 3:39.40 

   

4 x 200 m Livre - 

eliminatória 

 11º - Brasil 7:55.68 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

 

 

Nado peito: Sem participação feminina brasileira. 

 

 

Nado costas feminino 

 

Tabela 9  – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias fimininas no 

nado costas. 

Prova feminina Londres Rio de Janeiro 

   

100 m Costas - 

eliminatória 

24º  Fabiola Molina     

1:01.40 

25º -  Etiene Medeiros   

1:01.70 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 
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Nado borboleta feminino 

 

Tabela 10 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias femininas no 

nado borboleta. 

Provas femininas Londres Rio de Janeiro 

   

100 m Borboleta - 

Semifinal 

 13º - Daiene Dias  58.52    e   

15º - Daynara de Paula    

58.65 

   

100 m Borboleta - 

Eliminatória 

33º - Daynara Paula     

1:00.14 

13º - Daynara de Paula  

57.92    e   14º -  Daiene Dias  

58.15 

   

200 m Borboleta - 

Eliminatória 

26º -  Joanna Maranhão       

2:13.17 

24º - Joanna Maranhão  

2:10.69 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

 

 

Nado medley feminino 

 

Tabela 11 – Tempos e colocações de finais, semifinais e eliminatórias femininas no 

nado medley. 

Provas femininas Londres Rio de Janeiro 

200 m Medley individual - 

Semifinal 

15º - Joanna Maranhão  

2:14.74 

 

   

200 m Medley individual - 

Eliminatória 

 18º - Joanna Maranhão  

2:13.06 
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400 m Medley individual - 

Eliminatória 

 15º - Joana Maranhão Melo 

4:38.88 

   

4 x 100 m Medley - 

Eliminatória 

 13º - Brasil 4:02.83 

   

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 

 

 

Visto isso, é importante destacar também a quantidade de provas da natação que tinham 

atletas participando em um dos Jogos Olímpicos e não em outros. Desse modo, não foi 

possível comparar os tempos de tais provas. Em Londres, duas provas não puderam ser 

comparadas com as mesmas provas no Rio de Janeiro, visto que, não tinham atletas 

nas respectivas provas no Rio de Janeiro. Já no caso do Rio de Janeiro, foram 20 provas 

que não puderam ser comparadas com os Jogos Olímpicos de Londres, visto que não 

tinham atletas nas respectivas provas em Londres. 

  Como se pode ver, a natação brasileira obteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

uma melhora na maioria nos tempos de prova, maior quantidade de atletas 

representando o Brasil e maior número de provas disputadas. Essa melhoras estão nas 

tabelas a cima, elas mostram que os atletas nos Jogos do Rio de Janeiro fizeram 15 

provas com menor tempo que nos Jogos Olímpicos de Londres e 10 provas com maior 

tempo que nos Jogos Olímpicos de Londres e participaram de 18 provas a mais que nos 

Jogos Olímpicos de Londres. 

Veja a seguir o resumo geral dos Jogos olímpicos de Londres e Rio de Janeiro 

 

Tabela 12 – Resumo geral dos Jogos olímpicos de Londres e Rio de Janeiro. 

 Londres Rio de Janeiro Percentual 

Número de atletas 

em provas finais. 

3 homens 9 (8 homens e 1 

mulher) 

 Aumento de 200% 
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Número de atletas 

em provas 

semifinais. 

8 (7 homens e 1 

mulher) 

14 (10 homens e 4 

mulheres) 

Aumento de 75% 

    

Número de atletas 

em provas 

eliminatórias 

16 (12 homens e 4 

mulheres) 

33 (22 homens e 11 

mulheres) 

Aumento de 106,25% 

    

Número de provas 

disputadas 

27 45 Aumento de 103,7% 

    

Número de provas 

com tempo menor 

que os outros Jogos 

Olímpicos  

10 15 Aumento de 50% 

    

Número de provas 

com tempo maior 

que os outros Jogos 

Olímpicos 

15 10 Redução de 33,3% 

    

Número de provas 

que tinham atletas 

participando de um 

dos Jogos 

Olímpicos e não nos 

outros. 

2 20 Aumento de 1000% 

    

Número de 

medalhas 

2 ( uma prata e uma 

bronze) 

zero Redução de 200% 

Fonte: Federação internacional de natação (FINA), 2017. 
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5 DISCUSSÃO 

 

    Como vimos, o Brasil dos Jogos Olímpicos de Londres para os Jogos do Rio de 

Janeiro obteve melhora no resultados da natação. O Brasil melhorou no número de 

atletas em provas finais, número de atletas em provas semifinais, número de atletas em 

provas eliminatórias, número de provas com tempo melhor e número de provas com 

participação brasileira. Apesar de não ter ganho medalhas no Rio de Janeiro. Visto isso, 

essas melhoras demonstraram o aperfeiçoamento da formação desportiva dos atletas 

brasileiros. Novos estudos relacionados à formação de atletas brasileiros são 

recomentados para maior aprofundamento. 

    Diante disso, recomenda-se que estudos futuros relacionados à natação nacional e 

internacional comparem modelos de: treinamento, reconhecimento de talentos, 

periodização, financiamento esportivo, recursos científicos para o treinamento e 

calendários de competições.  

    Em relação à periodização para atletas olímpicos, Bomba (2002) mostra que, há duas 

abordagens metodológicas para a organização de um ciclo olímpico. A primeira é a 

aboradagem monocíclica (periodização simples), na qual todos fatores e componentes 

se elevarão pregressivamente ano após ano, culminando com os Jogos Olímpicos. A 

segunda abordagem é de conceito de ciclo dublo (periodização dupla), na qual todos 

fatores e componentes se elevarão ondulatóriamente ano após ano de maneira 

progessiva, culminando com os Jogos Olímpicos. Diante destes dois modelos de 

periodização Maglischo (1999) diz que no modelo de periodização dupla visa picos de 

desempemenho no campeonato mundial de natação e nos Jogos Olímpicos. Já na 

peridodização simples ele diz que é um modelo mais voltado aos Jogos Olímpicos, visto 

esse modelo almeja um pico de desempenho, sendo ele nos Jogos Olímpicos 

    Bompa (2002) também fala sobre reconhecimento de capacidades físicas para a 

detecção de possíveis talentos para a natação, ele diz elas são:  

 

“Baixa densidade corporal, braços longos, pés grandes, um grande diâmetro 

bioacromial, alta capaciade anaeróbia e alta capaciade aeróbia” (pág 298) 

 

    Sobre as etapa de preparação a longo prazo para a natação Makarenko (2001) diz 

que são as seguintes: “Preparação desportiva inicial, preparação esportiva básica, 

preparação específica (alta capacidade competitiva) e preparação do alto nível 

competitivo (constante aperfeiçoamento)”. (pág 23) 
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    Sobre a formação de nadadores brasileiros De Barros Meira (2015) diz, 

 

“ […] ao passo que a literatura internacional preconiza que devem existir ações, 

programas e coordenação nacionais voltados para o desenvolvimento do 

esporte de alto rendimento, estudos demonstram que o Brasil não caminha de 

acordo com os modelos internacionais.” 

 

    Assim De Barros Meira (2015) mostra que a formação de nadadores brasileiros é 

predominatemente formada em clubes. Veja: “Além disso, verificou-se, também, o papel 

do clube privado na realidade brasileira, que consiste em desenvolver o esporte de base 

e de alto rendimento”.  

    No trabalho de De Barros Meira (2015), ela nos mostrou uma lista feita por treinadores 

paulistas da natação de alto rendimento que mostrava os 10 pontos considerados 

importantes na estruturação do esporte nacionalmente, veja,  

 

“Fator 1 - Entendimento claro sobre o papel das diferentes agências envolvidas 

e uma comunicação efetiva na rede que mantém o sistema esportivo; 

Fator 2 - Simplicidade de administração por meio de ações esportivas e políticas 

comuns; 

Fator 3 - Sistema efetivo para a identificação estatística e monitoramento do 

progresso de atletas talentosos e de elite; 

Fator 4 - Provimento de serviços na área esportiva para criar uma cultura de 

excelência na qual todos os membros envolvidos (atletas, treinadores, 

administradores, cientistas do esporte) possam interagir uns com os outros de 

maneira formal e informal; 

Fator 5 - Programas competitivos bem estruturados com intercâmbio 

internacional; 

Fator 6 - Instalações bem desenvolvidas e específicas, com prioridade de acesso 

para atletas de elite; 

Fator 7 - Foco dos recursos disponíveis em um número relativamente pequeno 

de modalidades esportivas, com identificação daquelas com chances reais de 

sucesso em nível mundial; 

Fator 8 - Planejamento claro e adequado para as necessidades de cada 

modalidade esportiva; 

Fator 9 - Reconhecimento dos custos da excelência esportiva, com destinação 

de fundos para infraestrutura e pessoal; 

Fator 10 - Suporte para a vida e preparação profissional do atleta após o término 

da carreira esportiva.” 
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Sobre a formação de nadadores brasileiros a nível estadual a responsbilidade fica 

teoriacamente com as federações estaduáis, porém De Barros Meira (2015) nos diz que 

a carga administrativa marjoritariamente fica com os clubes privados, veja:  

 

“A elaboração e administração de ações e políticas esportivas para o 

desenvolvimento da  natação de alto rendimento ocorre nos clubes e Entidades 

Municipais de Práticas Desportivas, de maneira autônoma e individualizada.”  

 

 De Barros Meira (2015) exemplifica a formação esportiva natação de alguns países, veja, 

 

 “Já em países como Austrália, Japão e Alemanha, o esporte é desenvolvido em 

escolas e clubes esportivos. No entanto, quando o atleta chega a um nível 

competitivo de destaque, ainda que seja nas categorias mais novas, é 

encaminhado para centros especializados das diferentes modalidades, 

controlados pelo Governo ou entidades nacionais do esporte.” 

 

 Agora sobre a formação de nadadores brasileiros a nível nacional De Barros Meira 

(2015) diz, 

 

“Verificou-se que os órgãos nacionais como COB, Ministério do Esporte e 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), possuem como 

principais funções: auxiliar os atletas da Seleção Brasileira; conceder a Bolsa-

atleta; auxilio a atletas da Seleção Brasileira e organização de 

eventos/competições em nível nacional.” 

 

Como foi visto, o brasil centraliza a administração de suas ações para com a natação de 

alto rendimento, e sobre essa centralização de ações, De Barros Meira (2015) 

exemplifica o seguinte: “Já em países com sucesso na natação internacional, como EUA, 

Austrália e Reino Unido, as Confederações são a base para o desenvolvimento de 

atletas de alto rendimento.” 

 

    Também sobre a estrutuda internacional de formação de nadadores de alto 

rendimento De Barros Meira (2015) diz,  

 

 “De acordo com a literatura internacional, existe uma tendência de 

homogeneidade nos sistemas esportivos de diferentes países. Países que 

possuem sucesso esportivo internacional adotaram ideologias em termos 

organizacionais do esporte de países do antigo bloco oriental, como Rússia e a 

antiga Alemanha Oriental.” 
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    Sobre a estrutuda Australiana de formação de nadadores de alto rendimento, uma das 

mais vitoriosas, De Barros Meira (2015) diz, 

 

“Na Austrália, a organização da natação fica sob responsabilidade da Australian 

Swimming Incorporated (ASI). Essa entidade passou por uma remodelação nos 

anos 80 que permitiu a esse país chegar aos mais altos níveis de resultados 

competitivos na natação mundial. Os autores afirmam que a entidade possui 

quatro áreas-chave, nas quais se investem grandes quantias: a) 

desenvolvimento de instalações esportivas; b) manutenção de atletas de elite, 

para que não necessitem ter outro emprego; c) investimento na capacitação 

técnica, apoio da ciência e medicina esportiva; d) oportunidades de competições 

de alto rendimento.” 

 

Também sobre a Austrália, De Barros Meira (2015) diz,  

 

 “Na Austrália e nos EUA, existem programas nacionais voltados para clubes e 

técnicos, por meio de certificações, cursos, congressos e encontros. Desse 

modo, são passadas diretrizes a serem implantadas nacionalmente, tanto em 

relação ao treinamento de crianças e jovens, como em relação aos nadadores 

de alto rendimento.” 

 

    Sendo assim, esse tarabalho esteve diante de algumas limitações que são: Não 

acompanhou o dia a dia de treinamento dos atletas, não acompanhou a obtenção de 

recursos finaceiros e humanos para a natação Olímpica, não há análise técnica, tática e 

piscológica de atletas e não ouviu diretamente  técnicos e atletas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

   Pelo exposto, a natação brasileira melhorou sua performance nos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro quando comparada com os Jogos Olímpicos de Londres. Nos Jogos do 

Rio de Janeiro não ganhou-se medalhas como nos Jogos de Londres. Porém, os atletas 

nos Jogos do Rio de Janeiro obtiveram numericamente maior presença e maior 

quantidade de provas com melhores tempos comparados aos Jogos Olímpicos de 

Londres. 

    As razões por trás de tais melhoras nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro não foram 

apresentadas nesse trabalho. Elas servem de base para futuros estudos com maior 

aprofundamento. Diante da detecção do desempenho de nossos atletas, os gestores 

que estão relacionados ao desporto brasileiro podem apontar pontos fortes e fracos de 

nosso desporto e assim direcionar recursos humanos e financeiros para setores 

específicos. 
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