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INTRODUÇÃO: Este trabalho tem o intuito de abordar aspectos relacionados à 
seleção de talentos no esporte e compreender os requisitos indispensáveis aos 
processos de Iniciação Esportiva Universal. Explana ainda a detecção, seleção 
e promoção do talento, acompanhados de processo de treinamento em longo 
prazo (TLP), bem como, a sistematização de critérios associados ao tradicional 
método norteado pela experiência e intuição dos técnicos esportivos na 
detecção talentos. Inclui-se alguns pré-requisitos indispensáveis a este 
processo, tais como: habilidades, maturação sexual, potencial individual, 
bateria de testes, desenvolvimento fisiológico, observações psicológicas e 
sociais. O acesso às diferentes formas de atividade motoras, modalidades 
esportivas e, a observação desses pré-requisitos são imprescindíveis para 
direcionar o trabalho do técnico e ao mesmo tempo impedir que junto ao 
processo empírico na seleção de jovens talentos não sejam colhidos dados 
subjetivos e com informações equivocadas a respeito dos métodos de seleção 
jovens atletas. OBJETIVO: Analisar os fatores relacionados a detecção, 
seleção e promoção de talentos nos esportes. METODOLOGIA: Este estudo 
caracteriza-se como uma pesquisa de revisão bibliográfica onde se utilizou 
além de livros, artigos científicos nas principais fontes acadêmicas como 
(Scielo, Pubmed, Google acadêmico), que abordaram a seleção de talentos 
nos esportes. RESULTADOS: Desse modo, o treinamento em longo prazo está 
inteiramente ligado ao desenvolvimento das habilidades, respeitando-se os 
métodos utilizados de acordo com o crescimento, o desenvolvimento e a 
maturidade biológica de cada atleta, sendo indispensável o trabalho 
primeiramente das competências coordenativas, o desempenho esportivo 
específico da modalidade e, por último, obter o alto desempenho individual. 
Neste momento faz-se necessário uma investigação mais complexa, 
fornecendo dados para a identificação das qualidades de uma forma geral. A 
coleta desses dados e interpretação dos resultados, dará suporte para iniciar o 
encaminhamento a uma modalidade específica, através de programas 
sistêmicos e fundamentados identificando e direcionando o mais talentoso ás 
modalidade de acordo com suas habilidades. CONCLUSÃO: A área que 
trabalha a descoberta de talentos dentro do esporte está sendo marcada como 
uma das mais importantes no campo da pesquisa, porém, ainda se esbarra nas 
dificuldades provenientes da carência de interação entre os profissionais 
envolvidos, prejudicando o desenvolvimento de programas de treinamento. 
Sendo necessário então um minucioso trabalho fundamentado e sistêmico 
onde estejam envolvidos profissionais de diversas áreas, compondo equipes 
multidisciplinares, avaliando e fazendo constantes coletas de dados, 



possibilitando que o atleta confirme seu talento e alcance o ápice da sua 
performance dentro de qualquer esporte competitivo de alto nível. 
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