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Introdução: Dentre os pilares importantes a serem considerados que podem influenciar o 

sucesso esportivo internacional de um país, estão as instalações esportivas. No Brasil, 

há a hipótese que inexistam Centro de Treinamento que atendam a requisitos mínimos 

necessários que os caracterize como de Excelência Esportiva se considerado o âmbito 

internacional.  Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo investigar os Centros de 

Treinamento do Esporte de Alto Rendimento do Brasil, que receberam apoio do Plano 

Brasil Medalhas (2012), cujas modalidades tenham obtido destaque na conquista de 

medalhas olímpicas pelo país. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica acerca 

da temática, pesquisa documental e pesquisa de campo, com visita a dez Centros de 

Treinamento voltados para o esporte de alto rendimento, a fim de obter um diagnóstico 

das instalações que vêm sendo utilizadas na preparação dos atletas do alto nível. Na 

pesquisa de campo, foram feitas entrevistas semiestruturadas com gestores dos Centros 

visitados, questionários, diários de campo, além de fotos e filmagens. Os resultados 

obtidos nos permitem inferir que falta direcionamento nos investimentos que vêm sendo 

feitos no âmbito das instalações esportivas já que falta uma normatização do que, de 

fato, seria necessário para que os Centros fossem considerado de excelência. Entre os 

Centros visitados, há diferenças quanto aos recursos humanos e infraestrutura 

oferecidos às diversas modalidades. Algumas delas possuem Centros que se aproximam 

mais de padrões de excelência internacional que outras. Considerações finais: muito 

vem sendo feito em caráter emergencial para as Olimpíadas do Brasil de 2016, embora 

os resultados dos investimentos poderão repercutir mais efetivamente na preparação dos 

Jogos Olímpicos de 2020 e 2024. 

 

Palavras-chaves: Centros de Treinamento; Esporte de Alto Rendimento, Plano Brasil 

Medalhas, Olimpíadas 2016, Instalações Esportivas. 

 

Apoio Financeiro: FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São 

Paulo) 

 

 


