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O Comitê Olímpico Brasileiro (COB), fundado em 1914, é o representante do movimento olímpico
no país e representa o Brasil junto ao Comitê Olímpico Internacional (COI), organizador dos
megaeventos esportivos, os jogos olímpicos de verão e inverno. Com o intuito de atender as
demandas relacionadas a projetos educacionais o COB criou o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB),
setor responsável por elaborar programas de capacitação e formação profissional de técnicos e
gestores. Em abril de 2019, o IOB organizou o 1º Congresso Olímpico Brasileiro com o tema
Gestão Esportiva de Alto Impacto: estratégias para resultados efetivos. Foram disponibilizadas
palestras com técnicos de sucesso, mesas redondas com gestores internacionais e exposição de
trabalhos científicos, este último objeto deste ensaio. Foram selecionados dezoito trabalhos
acadêmicos sob o tema do congresso olímpico, divididos entre trabalhos do público em geral e de
alunos de cursos do IOB. Nesta perspectiva o objetivo deste texto é avaliar a quantidade de temas
ou modalidades e tipos de pesquisa representadas nos resumos. Foram quantificados os trabalhos de
menor incidência para os de maior, em relação a modalidade ou tema foram encontrados: atletismo
(1); bolsa atleta (1); remo (1); vôlei (3); basquete (5); esportes olímpicos de combate (7); em relação
as temáticas de pesquisa relacionado ao esporte: psicologia (1), pedagogia (1), formação
profissional (1), gestão (2), avaliação (6), treinamento (7); em relação ao tipo de pesquisa: estudo de
caso (1), pesquisa qualitativa (1) e pesquisa quantitativa (16). Os resultados apontam que a temática
do evento, relacionado a gestão, obteve pouca aderência nas pesquisas apresentadas, com duas
pesquisas diretamente relacionadas somadas a uma de formação profissional, área correlata. As
pesquisas de treinamento desportivo e avaliação física e de desempenho predominaram com
influência da pesquisa do tipo quantitativa. Pode-se observar que as modalidades de esportes de
combate apresentaram um número maior de trabalhos publicados, e apontamos que modalidades
como o judô, possuem destaque na competitividade Olímpica, fato que, salvo melhor juízo, pode
indicar uma relação entre a pesquisa científica e desempenho. Consideramos a necessidade dos
próximos congressos abarcarem maior diversidade de pesquisas e reflete-se que estudos de casos
com sucesso competitivo para o Brasil devem ser estimulados pelo IOB e COB.
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