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Resumo 

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

modalidade de Judô através de uma análise bibliométrica e, assim, 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) Afilações (III) Artigos mais citados; (IV) Número de publicação por autores; (V) Temas. Conclui-se que a 

produção científica acerca do talento esportivo na modalidade de judô é incipiente e possui um número muito baixo de 

publicações. 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 
 
No âmbito do esporte, encontramos uma relatividade ao 
determinar um talento esportivo, principalmente em razão 
de uma abordagem próxima do ideal para a determinação 
do talento esportivo (identificação, seleção e promoção) 
estar baseada em modelos multidimensionais. O objetivo 
deste projeto de iniciação científica foi identificar as 
dimensões para a determinação do talento esportivo no 
Judô através de um levantamento bibliométrico que leve 

em consideração toda literatura encontrada até 2018. 

 
Resultados e Discussão 

 
A base de dados utilizada foi o Scopus. Os termos de 
busca para a amostra foram ‘talent’ e ‘judo’ que geraram 
18 artigos.  
I - Contabilidade geral ao longo dos anos: A temática do 
talento esportivo no judô é estudada desde 1994. 
Entretanto até o ano de 2018 não encontrou uma 
constância de publicações que oscilaram durante o 
período. Destaca-se o ano de 2017, que obteve o pico de 
publicações (4). 
II – Afiliações: Foram identificados um total de 33 
afiliações, com destaque para a Universidade de Gante da 
Bélgica com o total de 3 publicações.  
III - Artigos mais citados: 8 publicações foram identificadas 
com pelo menos 10 citações e o mais citado é de 
Franchine et al (2005), com 124 citações.  
IV- Número de publicação por autores: O número total de 
autores foi de 64. Destaque para Lenoir, Matthieu e Pion, 
Johan A. que possuem 3 publicações cada. 
V – Temas: Ao analisar o assunto tratado nos artigos, 
observa-se que 17 artigos tratam das características 
físicas e/ou morfofisiológicas com resultados que 
ressaltam características como baixo teor de massa gorda 
e alta densidade mineral óssea (principalmente de 
membros superiores) dos atletas. Além disso, salientam a 
importância da força isométrica, potência e capacidades 
aeróbica e anaeróbica.  
Apenas 1 artigo não tratou de características físicas e/ou 
morfofisiológicas. Sunarno et al (2017) traz em seu artigo 
que a formação sócio-cultural está intimamente ligada a 
realização e conquista no esporte.  
Apenas 8 artigos trataram especificamente da modalidade 
judô. Os demais realizaram comparação entre as 

modalidades de esportes de combate ou com outras 
modalidades. Como pode ser observado na figura 1. 
 
Figura 1. Modalidades esportivas estudadas nos artigos. 

 
 

 

Conclusões 
 
A produção científica acerca do talento esportivo na 
modalidade de judô é incipiente e possui um número 
muito baixo de publicações. Além disso, a temática deve 
ser abordada de forma multidimensional, o que não foi 
observado nos artigos. Assim, o campo prático deve se 
unir ao campo científico para que o desenvolvimento de 
talentos na modalidade seja potencializado. 
____________________ 
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