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Expertise é um campo de conhecimento de um grupo de expoentes, que estuda as diferentes competências dos
experts em seu campo de proficiências, em determinada área, como no esporte. Diversos modelos avaliam
fatores que influenciam no desenvolvimento de indivíduos excepcionais, a partir da perspectiva ambiental. O
objetivo deste estudo foi verificar o contexto do desenvolvimento expert de medalhistas olímpicos da natação
brasileira, de acordo com a perspectiva desses atletas, por meio de entrevistas retrospectivas de
aprofundamento e análise de conteúdo. Além disso, objetivou-se identificar as principais diferenças entre as
características do treinamento realizado no Brasil e nos Estados Unidos. Oito nadadores que conquistaram, no
mínimo, uma medalha em qualquer edição dos Jogos Olímpicos, foram os entrevistados. Realizou-se a
transcrição das entrevistas e, posteriormente, uma análise qualitativa foi feita, voltada para o conteúdo colhido,
denominado de mini-unidade (Meaning Units), o qual se submeteu ao exame de três experts neste tipo de
análise. As transcrições das entrevistas geraram 473 mini-unidades, as quais obedeceram à seguinte
classificação: Início da carreira esportiva e principais influências, Características do treinador, Suporte e
reconhecimento, Principais diferenças entre Brasil x EUA, Prática deliberada e Recursos contextuais. O apoio da
família, do treinador especialista, a prática deliberada e os recursos fundamentais foram os fatores necessários
que compuseram o contexto dos medalhistas olímpicos. As principais diferenças encontradas entre Brasil x
Estados Unidos foram a viabilidade do estudo e do treinamento em alto nível, o elevado nível dos companheiros
de treinamento, a tecnologia acessível, entre outras. Concluiu-se que o contexto, a partir de realidades múltiplas,
indica que existe um sistema, que varia de acordo com as relações contextuais de cada país. As características
do treinamento realizado nos Estados Unidos possibilitaram, com maior facilidade, o desenvolvimento dos
atletas analisados, devido principalmente pela utilização de recursos tecnológicos. As similaridades dos entre os
contextos desses atletas são os principais motivos de início á prática, a presença da família, aos treinadores
especializados e em relação às diferenças nas características de treinamento entre Brasil e Estados Unidos.
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