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Introdução
A natação é uma atividade físico-desportiva praticada em distintos âmbitos e fins por uma grande parte da
população. No entanto, a natação de competição exige uma grande dedicação dos seus praticantes, devido
à quantidade de horas de treino e a uma alta pressão durante as competições. A investigação indica que
as principais causas de abandono na natação são o conflito de interesses, os problemas com o treinador e
com outros elementos significativos (pais, amigos, etc.), a falta de diversão, o carácter altamente
competitivo das provas na esfera federativa das categorias inferiores, a deficiente estrutura administrativa
e de recursos, excesso de treino, falta de prazer, pressão excessiva ou ameaça da aptidão percebida ao
longo do processo, entre outras.
Todas estas variáveis podem desencadear um estado de exaustão caracterizado por manifestações de
cansaço emocional e físico por parte do nadador que dará origem a uma perda de motivação, o que
geralmente progride para sentimentos de fracasso, perda de realização pessoal e desvalorização da
participação na natação.
O objetivo desta proposta é mostrar alguns exemplos de estratégias motivacionais que foram comprovadas
cientificamente (Magallón, 2021; Martín, 2022) que ajudam os treinadores a conseguir uma maior
motivação dos nadadores. No entanto, estamos conscientes, que esta é uma pequena parte que pode
influenciar dentro do grande volume de variáveis que compõem o treino de qualidade.
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Uma possível explicação da motivação na natação
Uma das teorias que melhor explica a contribuição dos contextos sociais para o bem-estar e prazer é a
Teoria da Autodeterminação (Ryan y Deci, 2017), uma macroteoria que analisa o grau em que as pessoas
realizam as suas ações ao mais alto nível de reflexão e se comprometem com as ações com um sentido de
escolha. Por sua vez, esta teoria é complementada por diferentes microteorias, como a Teoria das
Necessidades Básicas, que considera o papel que as pessoas ativamente desempenham no seu crescimento
pessoal e bem-estar integral, a partir da satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia,
competência e relações com os outros. Segundo esta teoria, o contexto social e as pessoas que o compõem
são um elemento fundamental que pode influenciar na satisfação ou, pelo contrário, na frustração destas
necessidades psicológicas.
Os fatores sociais para a satisfação ou frustração das necessidades psicológicas básicas podem ser
explicados, por um lado, como sendo aqueles que o treinador em posição de autoridade está disposto a
colocar-se no lugar do nadador, facilitando assim informação e ferramentas apropriadas e significativas,
onde existem oportunidades de decisão que, ao mesmo tempo conseguem minimizar a pressão sobre o
nadador (estilo apoio à autonomia), ou por aqueles onde a figura de autoridade controla de forma diretiva
sem dar oportunidades ao outros de tomar decisões, diminuindo a sua autonomia e aumentando a pressão
(estilo controlador).
Quando os treinadores adotam um estilo interpessoal de apoio à autonomia, estas necessidades
psicológicas básicas e bem-estar psicológico saem favorecidas, enquanto que o recurso a um estilo
controlador favorecerá a frustração das mesmas e desencadeará mal-estar. Assim, várias investigações
sugerem que quando um treinador adota um estilo de apoio à autonomia, há um aumento das formas mais
autodeterminadas da motivação (motivação positiva e de qualidade) dos seus nadadores.
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Estilos motivacionais na natação

Quando os treinadores usam estratégias motivacionais apropriadas, são alcançados resultados positivos
na motivação. Através da autodeterminação percebida pelos nadadores, estas estratégias ajudam os
treinadores a orientar o processo de treino para uma maior motivação e maior predisposição para
alcançar consequências melhores (comportamentais, cognitivas e socio-afetivas, por exemplo, melhores
resultados, maior aprendizagem e maior bem-estar).

Assim, aqueles treinadores que valorizam os tempos, os objetivos e as conquistas, tendem a utilizar
estratégias mais orientadas para o controlo e para a autoridade, enquanto que os treinadores que dão mais
importância ao processo tendem a implementar estratégias motivacionais mais flexíveis e adaptativas. Estas
estariam em sintonia com as estratégias utilizadas para apoiar a autonomia.

Estilo motivacional de apoio à
autonomia. Quanto maior for o
comportamento autodeterminado
do nadador, maior será a sua
participação no treino, gerando um
maior compromisso e criando um
clima motivacional dirigido para a
mestria.
Com
base
nestes
argumentos, o treinador deve
procurar melhorar o compromisso
do nadador com a finalidade de que
as suas condutas estejam orientadas
para a satisfação da autonomia, para
a relação e para a competência.
Neste sentido, o estilo interpessoal
do treinador de apoio à autonomia é caracterizado por ter em consideração o nadador na tomada de
decisões, para chegar a consensos e conceder-lhe responsabilidade, dar explicações sobre a instrução e
adaptar tarefas, flexibilizar os níveis de desempenho e gerar um ambiente de treino positivo baseado na
confiança mútua. Tudo isto demonstrou prever positivamente a satisfação das necessidades psicológicas
básicas, incrementando o interesse pelos treinos e com impacto na motivação intrínseca do nadador.
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Estilo motivacional controlador.
Ao contrário, quando o treinador
recorre a um estilo controlador,
utiliza um comportamento para
maximizar a pressão sobre os
nadadores, recorrendo a uma
linguagem autoritária articulando
sequências de ensino herméticas
que dão prioridade ao conteúdo e
ao resultado em relação aos
processos de instrução que acabam
por repercutir negativamente na
motivação intrínseca do nadador,
frustrando
as
necessidades
psicológicas básicas.
Assim, os estudos mostram que os treinadores que se sentem mais realizados e motivados são aqueles que
utilizam um estilo interpessoal de apoio à autonomia em detrimento do estilo controlador.

Neste sentido, o treinador desempenha um papel transcendental, pois através de uma formação
adequada e utilização de um estilo motivacional positivo, focado no apoio à autonomia, poderá
favorecer o aumento da motivação intrínseca nos nadadores, permitindo melhorar a sua relação com
estes e aumentar a sua auto-perceção, competência, autonomia e bem-estar.

Estratégias para motivar
Com a intenção de disponibilizar alguns exemplos de como motivar os nadadores com um estilo
motivacional de apoio à autonomia, são apresentadas 25 estratégias motivacionais (Moreno-Murcia et al.,
2021), que quando aplicadas nesta progressão permitem satisfazer a autonomia, a competência e a relação
com os outros (necessidades psicológicas básicas) nos nadadores.
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Quadro 1. Exemplos de estratégias motivacionais que levam à satisfação das necessidades
psicológicas básicas na natação.
Estratégia
1. Escutar os
nadadores com uma
atitude ativa e positiva.
2. Aproximar do
nadador para o escutar
/ atender.

Contexto
No fim do treino quando
todos estão a alongar...

Treinador
Como foi o treino hoje? Melhor do que nos dias
anteriores? Gostaste? preferes fundo, velocidade, etc.?

Quando se explica ao
grupo os exercícios a
fazer…

Perguntar aos nadadores se compreenderam a
informação transmitida, e se não, que o comuniquem
individualmente e será explicada novamente.

3. Utilizar uma
linguagem empática.

Depois de um exercício
duro durante o treino
onde é observada muita
fadiga…

4. Ao iniciar o treino,
explicar e refletir sobre
os objetivos.

Antes de iniciar o treino,
juntamente com todos os
nadadores em semicírculo,
explicar no que consistirá
a sessão e qual o objetivo
que se pretende com ela.
Durante a execução de um
exercício específico,
quando os nadadores
tocam a parede para
recuperar, aproximar
deles...
Antes de iniciar o último
exercício da sessão,
quando todos estão
parados na parede à
espera de novas
indicações...

Partilhar experiência: “é um exercício muito difícil.
Quando eu era nadador também sofria muito com estas
tarefas que o treinador me dava, mas ajudou-me a
melhorar a capacidade anaeróbica e a aumentar o
desempenho. Se continuares assim, vais conseguir.”
“Hoje vamos fazer um treino para melhorar o limiar
anaeróbio. Para os fundistas servirá como um trabalho
específico para a competição, enquanto para os
velocistas será de base. É importante tentar realizar
cada uma das repetições ao mesmo ritmo, não vale a
pena começar muito forte e terminar muito cansado.”
“Tenta manter o cotovelo mais alto no trajeto
subaquático da braçada a crol. Não cruzes o braço no
momento da entrada, tenta mantê-lo alinhado com o
ombro. Muito bem, melhor do que antes, mas tenta
fazer um rodar do tronco mais pronunciado.”

5. Oferecer feedbacks
informativos durante a
execução das tarefas

6. Perguntar ao
nadador sobre as suas
preferências em
relação a uma tarefa.
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“Agora temos um trabalho de pernas em fadiga para
terminar a sessão. Preferes em séries curtas a alta
velocidade ou séries longas a uma velocidade mais
baixa?”

Estratégia
7. Oferecer uma
graduação de
dificuldade das tarefas
de acordo com o nível
dos nadadores.

Contexto
Antes de iniciar o exercício
proposto, quando todos
os nadadores estão na
parede à espera...

Treinador
“O próximo exercício planeado são 10x200 m. 100 m
mariposa e 100 m crol. Esta proposta é para o grupo 1,
enquanto o grupo 2 fará tudo a crol e o grupo 3 fará
apenas 6x200 m.”

8. Ceder
responsabilidade

Antes de iniciar o exercício
proposto, quando todos
estão na parede à
espera...
Explicar a utilidade das
séries de limiar a acabar à
velocidade máxima. Tipo
de exercício realizado com
frequência quando as
competições estão
próximas, principalmente
nos fundistas. Antes de
realizar o exercício…
Numa tarefa específica de
36x100 m (a cada 12 séries
diminuía o tempo de
descanso), as raparigas
chegaram muito cansadas
às últimas 8 séries. O
ritmo estava a ficar
distante do indicado. Já só
descansavam um mínimo
para poder realizar a série
dentro do tempo
estimado. Durante a
realização de uma dessas
séries...
Um dos nadadores que
treina à menos tempo no
clube, tem uma boa
técnica menos a bruços.
Discutir um erro muito
comum (realizar a pernada
com o pé esquerdo
utilizando o peito do pé
em vez da planta do pé)
para que possa ver o seu
erro…
Durante o treino…

“Hoje é para fazer 6x50 m técnica. Cada um de vocês
escolhe um exercício para fazer e os outros cumprem o
que vocês escolherem.”

9. Oferecer fichas e
diretrizes para regular
o progresso pessoal e
divulgar previamente
os critérios de
melhoria.

10. Adaptar as
instruções segundo a
progressão dos
nadadores.

11. Quando é
necessário partilhar
com os nadadores as
demonstrações.

12. Deixar que o
nadador tenha
iniciativa (ceder a
iniciativa).

“Fazemos este tipo de séries a terminar à velocidade
máxima para depois podermos transferi-la para a
competição. Ser capaz de ter uma finalização forte
apesar da fadiga é complexo e crucial em muitas
situações competitivas. Se formos capazes de fazê-lo,
faremos progressos consideráveis.”

Propor aumentar o tempo de trabalho e o tempo de
descanso para que possam recuperar e, uma vez
recuperadas, realizar as últimas 2 ou 3 séries
(dependendo da nadadora) ao ritmo inicialmente
definido.

Tirar algumas fotografias para mostrar ao nadador e, em
vez de lhe mostrar um vídeo com a pernada de bruços,
o treinador entrou para a água e realizou a pernada
correta. Posteriormente, foram realizados exercícios
específicos para a melhoria do gesto.

Realização de 10x100 m a alta intensidade. Propor
várias opções: realizar sem material, com palas ou com
barbatanas. Os nadadores escolhem qual o material a
usar e quantas sérias fazem com o material.
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Estratégia
13. Utilizar os
nadadores como
modelos.
14. Oferecer
possibilidades de
experimentação
(personalizar o treino).
15. Dar confiança aos
nadadores.

16. Propor grupos
flexíveis segundo a
progressão dos
exercícios.

17. Apoiar os
nadadores como
modelos positivos para
demonstrações.

18. Oferecer a
possibilidade de
decisão ao nadador
(grupos, materiais e
espaços).
19. Propor diferentes
variantes para a
mesma tarefa.
20. Ser entusiasta.
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Contexto
Realização incorreta da
viragem de bruços.
Momento no final do
treino…
Depois de um dia de
treino das viragens de
cada estilo e entre
estilos...
Após o treino e
aproveitando a
proximidade de uma
competição por equipas, a
informar a equipa das
provas onde apenas
alguns nadadores vão
competir...
Para preparar uma
competição próxima foi
proposto 12x200 m.
Realizar por exemplo cinco
grupos com base no que
iriam nadar.
Quando se iniciam os
exercícios técnicos da
sessão e os nadadores
estão à espera na parede
do exercício seguinte.
Nesta situação utilizar um
nadador como modelo,
por apresentar uma
grande habilidade nesta
atividade...
Antes de iniciar o treino…

Treinador
Recorrer a um nadador que realize a técnica
corretamente para que demonstre o gesto a realizar.

Depois do aquecimento,
quando estão preparados
para fazer a tarefa
principal...
Durante o treino, quando
os nadadores estão no
período de descanso entre
séries...

“Vão realizar um bloco aeróbico extensivo, preferem
fazer em séries de 400 m, 800 m, etc.? Vocês escolhem
a distância.”

No dia seguinte, passou-se do treino em piscina de 50 m
para 25 m (onde se realizam 3x mais viragens que na de
50 m). Propor, de forma individual, que escolham a
viragem que consideram mais eficaz e que a realizem.
Depois disso, os não convocados para a prova foram
apoiados, explicando-lhes o raciocínio. Estão a treinar
muito bem, mas ainda são jovens, sendo melhor
avançar em competições futuras por equipas.

Os 5 grupos (os que nadam crol, os de costas, os de
bruços, os de mariposa e os que nadam estilos), podem
mudar de grupo caso nadem 2 ou mais estilos na
competição.

“A seguir, vamos fazer a braçada da técnica de bruços,
que é praticada em poucas ocasiões. É muito
importante manter os cotovelos altos e que seja um
movimento, predominantemente, dos antebraços e
mão. Vamos ver como o vosso colega faz. Ele é muito
bom neste exercício e podemos ver como se realiza
corretamente.”

“Hoje durante o treino mais simples, vamos centrar em
aspetos técnicos e não tanto nos tempos. Temos 5
pistas para ocupar, dividam-se como quiserem.”

Durante a realização de um treino muito duro: “Vamos
equipa, estão a fazê-lo muito bem, este trabalho duro
vai valer a pena!”

Estratégia
21. Treinador como
modelo positivo para
os nadadores.

Contexto
Antes de iniciar o treino e
no fim, os nadadores
devem utilizar sempre a
máscara…

22. Oferecer reforços
positivos tanto verbais
como não verbais.
Incentivar os
nadadores a serem
persistentes.
23. Dirigir aos
nadadores com
educação e
individualmente.

Durante o treino os
nadadores são
reconhecidos e motivados
para que cumpram o
treino com empenho…

24. Explicar a estrutura
do exercício do treino
do dia.

Antes de iniciar a tarefa
principal, quando os
nadadores estão na
parede a aguardar as
indicações do treinador…

25. Explicar a utilidade
dos exercícios.

Antes de iniciar a tarefa,
para que os nadadores
sejam conscientes das
razões de realizar um tipo
de trabalho ou outro...

Dirigir individualmente ao
atleta antes de começar o
treino, quando todos
estão a aquecer em seco…

Treinador
Utilizar durante todo o treino a máscara, e quando os
nadadores terminam o treino, pedir-lhes para que a
usem. No caso, de existir algum atleta que não o faça,
dar indicação que é um gesto de pouca empatia para
com os outros e deveria colocá-la por respeito aos
outros.
“Raúl, estás a fazer um ótimo trabalho, lembra-te nada
com tónus e não respires na primeira braçada depois da
viragem. O treino que estás a fazer é para alcançares,
sem problema, a final do Campeonato Nacional.
Continua assim! Vais conseguir!
“Pedro, hoje vamos fazer um treino parecido com o da
semana passada, mantém a concentração. Em vez de
começares tão forte as séries vamos fazer progressivas
para acabares em boas condições, o que te parece?
Consegues fazê-lo, vamos lá!”
“A tarefa que vamos realizar a seguir são 15x200 m
negativo, é para manter o ritmo alto desde o princípio,
mas sempre a melhorar o tempo na segunda metade da
distância total.
Vão partir em filas de 3’’ com 10’’ de intervalo entre
cada um, assim podem nadar confortável. No fim de
cada 200 m têm 10’’ para medir o pulso.”
“Vamos realizar séries a pernas a alta intensidade. Este
tipo de tarefa é muito importante, já que estamos no
fim da sessão e já estão cansados. Força nos pés apesar
da fadiga, para que consigam marcar a diferença com
potencia nos membros inferiores nos metros finais da
competição.”

Conclusão
Com a finalidade de ter impacto no rendimento do nadador, um dos principais fatores que participa na
qualidade do processo de treino é a forma que o treinador tem para interagir com os seus nadadores,
podendo aumentar ou diminuir a sua implicação nas tarefas, assim como a sua motivação. Para isso, como
indica a Teoria da Autodeterminação Deci y Ryan (1985, 2000), o aumento da motivação intrínseca nas
pessoas vem determinado pelo seu grau de envolvimento nas suas próprias decisões, através da capacidade
de interagir com os outros e com o resto da sociedade por vontade própria.
Desta forma, no documento apresentado ficou esclarecido que a relação do nadador com os diferentes
contextos sociais e a sua vinculação com a conduta autodeterminada baseia-se em três pilares principais, a
autonomia (sentimento de ser a origem das decisões), a competência (sentimento de segurança e de
realização) e a relação com os outros (sentir-se membro de um grupo e sentir-se integrado). Neste sentido,
o treinador pode ajudar a conseguir que esta motivação seja alcançada, tendo em consideração algumas
das estratégias motivacionais que foram apresentadas nesta proposta.
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