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RESUMO 
 

 
INTRODUÇÃO: O avanço dos fundamentos táticos e técnicos da bocha adaptada nos 
últimos tempos trouxe grandes mudanças na composição de uma equipe de trabalho. 
Nos dias atuais tal movimento se encontra em constante desenvolvimento e no Brasil 
é inegável a supremacia de equipes que conseguem agregar no seu corpo docente 
profissionais que possam aditar novas possibilidades de trabalho, implicando em 
atletas cada vez mais conscientes dentro de quadra e sabedores de suas 
possibilidades dentro do jogo. Considerando o crescimento do esporte paralímpico 
através do desenvolvimento tecnológico e financeiro o número de atletas é cada vez 
mais crescente, entretanto a qualificação desportiva dos atletas irá o diferenciar dos 
demais e isto mostra a importância da aplicação dentre outras possibilidades das 
regras de arbitragem da bocha paralímpica durante os treinamentos. A busca pelo 
melhor resultado é o norte de toda e qualquer equipe, muitas vezes através de 
treinamentos baseados de forma empírica sem nenhum tipo de fundamentação e 
aporte científico, onde este modelo de trabalho não contribui de forma nenhuma para o 
crescimento da modalidade. No complexo cenário Brasileiro, tomando como base os 
resultados obtidos em competições nacionais e internacionais, torna-se imprescindível 
a inserção das regras de arbitragem durante o treinamento da referida 
modalidade. Destarte, o treinamento, a organização e o planejamento precisam estar 
atrelados cada vez mais ao conhecimento, pois é notória a evolução dos praticantes 
desta modalidade. Assim sendo, torna-se indispensável à participação dentro de uma 
equipe de um arbitro, pois com sua base nas técnicas embasará melhor a formação de 
novos planejamentos para uma equipe de bocha adaptada. OBJETIVOS: Analisar e 

compreender a relevância da inclusão das regras de arbitragem no treinamento de 
uma equipe de bocha adaptada na busca por melhores resultados em competições de 
alto nível. METODOLOGIA: O presente intento consistiu numa experiência própria, 
baseada em fatos ocorridos em campeonatos de caráter regional e nacional. O 
período de experiência de caráter próprio compreendeu o período de 20 de junho de 
2012 a 09 de dezembro de 2012. RESULTADOS: Considerando a escassez de 
produção acadêmica para a coleta de dados, ficou notória a importância das regras de 
arbitragem para a preparação e elaboração de treinamentos que possam suprir as 
necessidades dos atletas de forma individualizada. Também observamos a existência 
de uma linguagem acessível materializada na literatura, o que facilita o acesso e 
difusão junto ao público interessado em tal área de estudo 
(temática). CONCLUSÃO: Com isso concluímos que a inclusão das regras de 

arbitragem durante o treinamento de bocha paralímpica possui expressiva relevância 
em contribuir para o desenvolvimento de atletas mais conscientes dentro de quadra e 
sabedores de suas possibilidades durante a partida, aliando assim a tática e a técnica 
em prol da vitória. 
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