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Introdução
O papel da escolha tem sido profundamente estudado na investigação da motivação segundo a perspetiva
da Teoria da Autodeterminação (SDT, sigla em inglês; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2017). De acordo
com o tratamento especial e diferenciado, a oferta de opções é uma estratégia específica dentro do
conceito mais amplo de um estilo de socialização em direção à autonomia (Vansteenkiste et al., 2019).

Quando os treinadores possibilitam cenários de aprendizagem em prol da autonomia, interessam-se
pelos pontos de vista dos nadadores, promovem a sua iniciativa, utilizam uma linguagem convidativa, e
incluem uma justificação significativa nas tarefas apresentadas, obtêm consequências positivas nos seus
resultados (Mageau & Vallerand, 2003).

Numa meta-análise (Patall et al., 2008) que inclui mais de 40 estudos experimentais sobre a escolha foi
demonstrado que dotar de escolha produz múltiplos benefícios, incluindo a melhoria da motivação
intrínseca, os gastos com o esforço, o rendimento e a preferência pelo desafio. Por isso, o objetivo deste
documento, apoiado no estudo de De Muynck et al. (2019), é apresentar os benefícios e formas de poder
integrar la escolha no ensino e treino de natação.
Incentivo à escolha segundo a SDT
Segundo a SDT, a disposição contextual da escolha só será entendida como motivação na medida em que
a escolha conduza à experiência subjetiva da vontade. Assim sendo, a escolha representa uma estratégia
que tem que permitir satisfazer as necessidades de autonomia, competência e relação. Tem o potencial de
nutrir as necessidades psicológicas básicas dos nadadores. Quando as opções oferecidas consideram as
preferências ou interesses das pessoas que escolhem, a tomada de uma decisão é auto-expressiva,
contribuindo assim para um sentido de vontade. No entanto, quando as opções oferecidas não apelam às
preferências daqueles que escolhem, o ato de escolher não se traduz necessariamente em sentimentos de
vontade e produzem menos benefícios ou inclusive nenhum benefício.
Baseado numa série de experiências sobre a escolha, Reeve et al. (2003) concluíram que a experiência de
vontade, mais do que o grau de escolha percebida, está associado à motivação e perseverança intrínseca
das pessoas. Por isso, desde o ponto de vista do tratamento especial e diferencial, a questão-chave é como
interpretar a apresentação de tarefas onde há escolha.
À medida que a disposição contextual da escolha permite aos decisores experimentar subjetivamente um
sentido de escolha e vontade depende de vários fatores. Alguns destes fatores estão relacionados com as
características do tipo de escolha que se oferece e com a natureza das opções oferecidas. Outros fatores
são as características mais pessoais dos que escolhem. Em continuidade, discutem-se estes fatores que
potencialmente afetam a avaliação da escolha.
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¿Que tipos de escolha têm mais benefícios?
Os efeitos da escolha dependem de uma série de fatores, entre os quais se incluem (a) o número de opções
sequenciais que se oferecem num determinado prazo, b) o número de opções que se oferecem dentro de
uma opção dada, (c) o tipo de opção que se oferece, e (d) a natureza das opções que se oferecem dentro
de uma opção (Patall et al., 2018).
Opções sequenciais. Em relação às opções sequenciais, encontrou-se que 2 a 4 opções são otimamente
motivadoras. Quando necessitamos escolher mais de 4 vezes, el ato de escolher converte-se em drenante
de energia em vez de energizante e motivador.
Número de opções. No que respeita ao número de opções dentro de uma determinada opção, os efeitos
da possibilidade de escolher são beneficiosos para a motivação intrínseca e bem-estar quando se oferecem
entre 3 a 5 alternativas dentro de uma tarefa. Com menos alternativas, as opções podem não permitir que
os que escolhem atuem de acordo com as suas preferências, não atendendo assim ao seu sentido comum
de vontade. Com mais alternativas, a abundância de opções pode ser aborrecida e, como resultado, impedir
a tomada de decisões eficazes.
Tipo específico de escolha. Quanto ao tipo específico de escolha, Reeve et al. (2003) propõe uma distinção
entre a escolha de opção e a opção de ação. No caso da escolha de opção, permite-se às pessoas
(repetidamente) que escolham uma ou mais opções de uma lista predeterminada de opções. Um exemplo
é permitir que os nadadores escolham um de três exercícios para terminar uma sessão de treino. Podemse oferecer diferentes tipos de opções de ação, como uma escolha referente ao nível de dificuldade de uma
tarefa, os companheiros com quem cooperar, a ordem e o ritmo de realização de uma série de tarefas, etc.
Em geral, los efeitos da escolha da opção são bastante variados, a escolha da ação parece produzir mais
benefícios.
Natureza das opções. Não só pode variar o tipo de opção oferecida como também a natureza das opções
oferecidas. Com opções de baixo contraste, as diferenças entre as opções são mínimas. Quando se
oferecem opções de baixo contraste, ao estar tão próximas entre si as opções, torna-se mais difícil tomar
decisões. Assim, a escolha com ações de baixo contraste pode dificultar a escolha, tanto como quando os
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que decisores têm que escolher só entre opções atrativas e também quando escolhem entre opções pouco
atrativas. Em contraste, quando as opções oferecidas diferem fortemente entre si, a escolha pode consumir
menos energia. No caso das opções de alto contraste, os nadadores têm melhores oportunidades para
decretar as suas preferências, experimentando assim um maior sentido de vontade.
Implicações práticas

Os estudos atuais sugerem que a escolha da ação podía ser uma estratégia útil para os treinadores
contribuirem indiretamente para o compromisso e a perseverança dos nadadores, enquanto permite
aos treinadores manter o controlo dos exercícios que oferecen durante o treino.

Quando estimulam os seus nadadores a realizar atividades bastante repetitivas ou aborrecidas, é possível
que os treinadores necessitem de usar estratégias de motivação adicionais. Por exemplo, se for pedido que
os nadadores realizem repetitivamente os mesmos exercícios, com ligeiras variações entre os mesmos, os
treinadores podem enfatizar o valor acrescido aos exercícios.
A utilização da escolha de opções de alto contraste pode ser beneficiosa, sempre e quando utilizado com
moderação, porque quando este tipo de escolha é empregue frequentemente, os treinadores podem
perder o controlo sobre o conteúdo de capacitação e ser vistos como permissivos, o que poderia dificultar
o desenvolvimento de habilidades e competências nos nadadores. Para o evitar, por exemplo, pode-se
finalizar um treino permitindo aos nadadores escolher uma atividade, pois está confirmado que isto
estimula o compromisso e intenção de perseverar. Por outro lado, com o aumento da idade, os nadadores
podem selecionar mais exercícios da sua rotina, também eles importantes, em vez de se limitarem a escolher
os mais atrativos. De facto, os nadadores mais experientes sabem que para render ao mais alto nível, não
podem evitar os exercícios repetitivos.
Conclusões
Oferecer opções aos nadadores não é uma tarefa fácil para los treinadores, por isso, neste recurso
oferecemos um resumo do que a evidência científica indica sobre a escolha. Em concreto, as escolhas de
opções de alto contraste são as que parecem que influenciam positiva e diretamente o compromisso e a
perseverança com o treino, enquanto que as outras duas formas também o produzem, mas de forma
indireta.
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