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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi medir os índices de produção do conhecimento científico acerca do talento esportivo 

através de uma análise bibliométrica e com isso, verificar as dimensões mais estudadas para a determinação de 

talentos esportivos. Os índices medidos nos resultados foram (I) contabilidade geral ao longo dos anos; (II) periódicos 

(III) artigos mais citados; (IV) referências mais utilizadas; (V) número de publicação por autores; (VI) análise textual e  

(VII) temas. Conclui-se que a temática do talento esportivo possui uma produção científica diversificada. Mas, é fato 

que a temática deve ser abordada de forma multidimensional, o que muitas vezes não é observado no campo prático 

do esporte.  
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Introdução 
A problemática do talento esportivo é um tema de 
destaque na Ciência do Esporte, pesquisadores e 
treinadores possuem desde a muito tempo o desafio de 
determinar que um atleta pode ser considerado como 
talentoso. O objetivo desta pesquisa foi medir os índices 
de produção do conhecimento científico acerca do talento 
esportivo através de uma análise bibliométrica e com isso, 
verificar as dimensões mais estudadas para a 
determinação de talentos esportivos. 

Resultados e Discussão 
A base de dados utilizada foi o ISIS Web of Science. Os 
termos de busca para a amostra foram ‘talent’, ‘sport’, 
‘develop’ e ‘system’ que geraram 94 artigos. Para análise 
dos resultados foi utilizado os softwares Bibexcel, 
SciMAT, Iramuteq e o Microsoft Excel.  
I - Contabilidade geral ao longo dos anos: A temática do 
talento esportivo é estudada desde 2000. Entretanto, a 
evolução do tema começou a emergir no ano de 2009, 
conseguindo ter uma certa constância nos anos 
subsequentes, destacando-se o ano de 2016, que obteve 
o pico de publicações (15). 
II – Periódicos: Foram identificados um total de 47 
periódicos, com destaque para Journal of Sports Sciences 
com o total de 14 artigos.  
III - Artigos mais citados: Os 10 artigos mais citados, 
foram publicados entre 2000 e 2010 e o mais citado é de 
Williams e Reilly (2000), com 285 citações.  
IV- Referências mais utilizadas: Foram encontradas 2636 
referências citadas. Tais números permitem afirmar que a 
temática do talento esportivo possui uma produção 
científica diversificada, visto que das 2636 citações 
apenas 290 apresentam pelo menos duas citações. 
V- Número de publicação por autores: O número total de 
autores foi de 252. Destaque para Dave Collins que possui 
13 publicações. 
VI – Análise textual: Através do Método de Reinert as 
palavras foram agrupadas em 4 classes. Coma a análise 
de similitude e nuvem de palavras foi possível definir a 
temática abordada de cada classe. (1) Desenvolvimento e 
identificação de talentos através de um sistema 
multidimensional. (2) Habilidades e características 
específicas de uma modalidade esportiva. (3): Meios de 
avaliação do atleta. (4): Efeitos da idade relativa. 

VII – Dimensões / Temas: A figura 1 demonstra os temas 
sobre talentos esportivos abordados na amostra deste 
estudo e a figura 2 as modalidades esportivas estudadas 
pelos artigos da amostra. 

 
Figura 1. Temas identificados na amostra 

 
Figura 2. Modalidades esportivas identificadas na amostra 

Conclusões 
Conclui-se que a temática do talento esportivo possui uma 
produção científica dispersa, visto que das 2636 
referências encontradas apenas 290 apresentam pelo 
menos duas citações. Além disso, a temática deve ser 
abordada de forma multidimensional, fato que muitas 
vezes não é observado no campo prático do esporte. 
Assim, o campo prático deve se unir ao campo científico 
para que o desenvolvimento de talentos, seja qual for a 
modalidade, seja potencializado. 
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