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RESUMO
Introdução: O Escalte Técnico é um instrumento muito utilizado nos esportes coletivos,
tanto para orientar ações táticas, quanto para verificar o desempenho técnico dos atletas
envolvidos na partida. Percebemos que a bocha paralímpica possui uma grande
oportunidade no uso deste instrumento de medida e avaliação, como meio para
complementar o treinamento técnico e tático aplicado aos atletas, principalmente, por trazer
ao conhecimento científico uma série de correlações e interações, que poderão auxiliar o
planejamento das ações corretivas e de aprimoramento da performance nos treinamentos
de bocha paralímpica. Objetivo: Apresentar um modelo de Escalte Técnico, específico para
a Bocha Paralímpica, aos técnicos brasileiros para a utilização em suas rotinas de
treinamento. Método: Apresentar as modificações ocorridas desde a concepção da idéia
até o último modelo utilizado nas Paralimpíadas de Londres 2012, explicando as ações
envolvidas no jogo de bocha paralímpica e os conceitos acerca destas e as formas de
anotação dos desempenhos técnicos dos atletas no instrumento apresentado. Resultados:
Ao se utilizar de um instrumento de medida e avaliação válidos para acompanhar, monitorar
e prever desempenhos dos atletas de bocha paralímpica esperamos adotar um sistema de
controle e feedback imediatos na medida em que as suas respostas norteiam a condução
do treinamento aplicado ao atleta e demonstra, na forma de números, as carências e
potencialidades daquele indivíduo. Com o estudo de 7 anos na busca da perfeição deste
instrumento de medida e avaliação, assim como a análise de mais de 140 jogos, busca-se
construir um sistema válido que permite ao técnico orientar seus treinamentos com base em
dados estatísticos. Desta forma, este modelo de Escalte Técnico será apresentado e
oferecido aos técnicos brasileiros para a sua familiarização e utilização em suas rotinas de
treino em 30 parciais do jogo de Bocha Paralímpica. Ao final, será analisado o relato dos
técnicos, sobre se o instrumento consegue abranger todas as ações ocorridas nos jogos
avaliados, assim como receber possíveis sugestões. Conclusão: Espera-se contribuir para
aumentar o conhecimento dos técnicos acerca da modalidade e, consequentemente, a
qualidade técnica dos atletas brasileiros de bocha.
Palavras-Chave: Escalte, Avaliação, Bocha Paralímpica.

