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Apresentação  

Sou apaixonada por esportes, meus valores, crenças e modo de ver a vida foram 

guiados por esse caminho e foi ele que me levou até um grande amor: a Psicologia. Ao 

longo da minha trajetória pratiquei tênis, ginástica olímpica, capoeira, circo, beach tennis, 

surf e natação. Com 9 anos de idade meu professor de natação me indicou para fazer parte 

de uma equipe de treinamento de natação em um clube da zona norte de São Paulo, devido 

à bons resultados que apresentei ao longo de dois anos em um campeonato da cidade, em 

competições da academia e em provas de maratonas aquáticas. Fui aprovada no teste da 

equipe do clube, o que fez com que eu abrisse mão dos outros esportes que eu praticava 

na época.  

A minha experiência praticando natação diariamente, dobrando treinos, 

competindo e viajando para campeonatos me levaram a perceber que faltava algo em 

minha rotina, que não era preparo físico e nem preparo técnico e sim o preparo mental 

que eu nunca tive. Ficaram muitas lembranças ricas, mas também muitas feridas internas 

do período que eu me dediquei a natação, fui curá-las quando entrei na graduação de 

Psicologia, ao passar por um longo processo terapêutico de 10 anos, quando iniciei meus 

estudos dentro da Psicologia Esportiva e, principalmente, atuando como Psicóloga do 

Esporte de uma equipe de natação e com atletas de diversas modalidades.    

Me graduei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP), onde 

não tinha nenhuma disciplina de psicologia voltada para o esporte, fiz um curso de 

aprimoramento em psicologia esportiva e iniciei minha especialização na área do esporte 

ainda na graduação. Fiz meu TCC com natação e minha monografia com surf.  Em ambas 

pesquisas optei por aplicar uma técnica chamada “Prática Encoberta” com o objetivo de 

medir o quanto essa prática poderia auxiliar na melhoria de desempenho e aquisição de 

novas habilidades. Finalizei esses ciclos acadêmicos com sede de colocar a “mão na 
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massa”. Atuei com diversas modalidades: natação, hipismo, poker, tênis, beach tênis, 

basquete e também na parte clínica.  

Após alguns anos trabalhando senti um chamado interno, uma vontade de retomar 

os estudos, aprender coisas novas, pesquisar e viver o que o meio acadêmico tem para 

oferecer. Procurei um professor, excelente profissional da área e parceiro que sugeriu que 

eu procurasse o meu atual orientador, o professor Ricardo. Tivemos uma sintonia e 

conexão bonita e juntos construímos um projeto. No início fiquei apegada com a questão 

de aplicar uma técnica e medir o quanto essa variável influência de forma relevante o 

desempenho do atleta, mas com a construção do projeto e a minha troca com o professor 

Ricardo isso foi mudando. Resolvemos fazer uma pesquisa de entrevista qualitativa com 

um roteiro semiestruturado elaborado por nós, e sinceramente, foi a melhor escolha que 

fizemos. Acredito que foi exatamente essa experiência da escuta do ser humano que eu 

vim buscar no mestrado, sem saber ou sabendo lá no fundo. Escutar a história de cada um 

dos nadadores foi uma experiência de vida riquíssima, cicatrizou feridas minhas e me 

tornou um ser humano melhor e, consequentemente, uma psicóloga melhor a cada palavra 

acolhida e a cada troca que tive nas entrevistas com as pessoas. O exercício de transcrever 

as entrevistas me fez aprender a escutar, a silenciar, e perceber o momento de falar, assim 

como a atenção e cuidado ao utilizar as palavras. Essa foi minha primeira experiência de 

me escutar em uma situação semelhante à de um atendimento, o que fez eu perceber o 

meu comportamento. Cada entrevista feita e cada transcrição de entrevista me tornaram 

uma pessoa e psicóloga mais preparada, isso ficou nítido nos momentos em que eu 

finalizava uma transcrição e me dirigia para uma nova entrevista e nova transcrição, 

passei a ter mais consciência tanto para escutar, quanto para falar.   

Foi exatamente essa experiência e vivência que eu vim buscar no mestrado, a arte 

de ouvir, silenciar e falar. Vim também buscar o resgate do ser humano para além do 
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atleta e além de técnicas, e foi lindo ver que ao final das entrevistas muitos ali, com nível 

olímpico ou não, que já passaram por trabalhos de psicologia esportiva e outros não, 

diziam coisas do tipo: “você é a primeira pessoa que eu estou contando a minha história. 

Ninguém nunca fez isso comigo.”, ou “vou te contar um detalhe, eu estava muito cansado 

antes de vir e agora parece que eu energizei...acredito que me deu uma energia a mais 

para continuar ai esse ano de 2020”.
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Resumo 

O desempenho máximo no esporte é consequência de uma série de fatores advindos do 

atleta e do ambiente em que ele está inserido. O presente estudo teve como objetivo 

compreender a construção da trajetória esportiva de nadadores brasileiros de alto 

rendimento que participam de campeonatos nacionais absolutos. Trata-se de um estudo 

transversal, de natureza qualitativa. Participaram do estudo sete nadadores, acima de 18 

anos de idade, com índice para participação em campeonatos absolutos nacionais. A 

coleta de dados se deu a partir da aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado 

que teve como questões norteadoras: histórico esportivo, histórico de lesões esportivas, 

relação com treinadores, transições de categoria, habilidades psicológicas empregadas em 

situações de treino e competição, planejamento da carreira, principais desafios na carreira. 

Seis participantes eram solteiros. Todos cursavam o ensino superior. Seis participaram de 

campeonato internacionais. A partir da análise das entrevistas emergiram três categorias: 

brincar de nadar, porto seguro, leão de treino e de competição para além das piscinas. 

Tais achados evidenciaram as características psicológicas necessárias e as fontes de apoio 

e principais suporte para a construção e o desenvolvimento esportivo. O presente estudo 

reforça a importância de um ambiente que favoreça o desenvolvimento das crianças por 

meio de brincadeiras e atividades lúdicas que estimulem sua percepção de competência. 

Variáveis como diversão e amizade foram citadas como importantes para que os 

participantes se mantivessem dentro da natação e os amigos foram considerados 

fundamentais nos momentos difíceis dentro do esporte. A habilidade de observação foi 

apontada como fundamental para a evolução na trajetória de vida, a inserção em 

campeonatos internacionais considerada fundamental para elevar o desempenho assim 

como o preparo mental. A presente pesquisa evidenciou a importância do uso da 

entrevista para ampliar o entendimento da trajetória de atletas da natação de alto 

rendimento. 

Palavras-chave: psicologia do esporte; atleta; natação; habilidades psicológicas.  
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Abstract 

Maximum performance in sport is the result of a series of factors arising from the athlete 

and the environment in which he is inserted. This study aimed to understand the 

construction of the sports trajectory of high-performance Brazilian swimmers who 

participate in absolute national championships. This is a cross-sectional, qualitative study. 

Seven swimmers, over 18 years of age, with an index for participation in national absolute 

championships participated in the study. Data collection was based on the application of 

a semi-structured interview script that had as guiding questions: sports history, sports 

injury history, relationship with coaches, category transitions, psychological skills used 

in training and competition situations, planning of the career, main career challenges. Six 

participants were single. All attended higher education. Six participated in international 

championships. From the analysis of the interviews, three categories emerged: swimming 

play, safe haven, training and competition lion beyond the swimming pools. These 

findings evidenced the necessary psychological characteristics and the sources of support 

and main support for the construction and development of sports. This study reinforces 

the importance of an environment that favors the development of children through games 

and recreational activities that encourage their perception of competence. Variables such 

as fun and friendship were mentioned as important for the participants to stay within the 

swimming pool, and friends were considered essential in difficult moments within the 

sport. The observation skills were identified as fundamental for the evolution in the life 

trajectory, the insertion in international championships considered fundamental to 

improve the performance as well as the mental preparation. This research highlighted the 

importance of using interviews to broaden the understanding of the trajectory of high-

performance swimming athletes. 

Keywords: sport psychology; athlete; swimming; psychological skills. 
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Introdução 

O desempenho máximo no esporte é consequência de uma série de fatores 

advindos do atleta e do ambiente em que ele está inserido. Variáveis como o 

comportamento e os estímulos ambientais são objetos de estudo da Psicologia do Esporte, 

que tem buscado identificar características e habilidades psicológicas de grandes 

esportistas, assim como as condições ambientais presentes, visando alcançar o alto 

rendimento e qualidade na pratica da modalidade (Weinberg & Gould, 2008). Estudos 

procuram explicar não apenas como esses atletas atingiram a excelência, mas também 

como se mantiveram na elite do esporte (Weinberg & Gould, 2008).  

É importante salientar que a atuação do Psicólogo do Esporte não se restringe 

apenas ao alto rendimento, envolve também as áreas de esporte escolar, recreativo e de 

reabilitação (Samulski 2002). Segundo Scala (2000), a área de reabilitação engloba desde 

o trabalho com pacientes hospitalizados ou em recuperação que necessitem de um suporte 

para resgatar uma condição perdida após um acidente, lesão, doença temporária ou 

crônica até a atuação relacionada ao esporte competitivo. Na parte educacional, segundo 

Vieira, Vissoci, Oliveira e Vieira (2010) o psicólogo se ocupa da análise de dinâmicas de 

grupo, em atividades mais relacionadas ao ensino, utilizando o esporte como meio para 

atingir objetivos educacionais e engloba desde a atividade física para alunos de uma 

escola até projetos sociais que utilizem o esporte como metodologia de ensino. A 

atividade física também pode ser utilizada para ensinar comportamentos relacionados ao 

cuidado com a saúde em projetos que usam modalidades esportivas ou atividade física 

para ajudar adolescentes infratores internados em instituições de recuperação.  

No esporte de recreação, segundo Scala (2000), o trabalho do psicólogo do esporte, 

geralmente, acontece junto ao planejamento e a execução de projetos de instâncias 
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governamentais, ou de instituições privadas, com o objetivo de disponibilizar recursos 

humanos e materiais para que a população participe de atividades de lazer em espaços 

públicos. 

Verifica-se na realidade prática que essas áreas de atuação estão inter-relacionadas, 

ou deveriam estar. A visão segmentada dos profissionais, da atuação e das pessoas nesses 

ambientes: educação, lazer, saúde e alto rendimento; prejudica o desenvolvimento do ser 

humano como um todo. O esporte em projetos sociais, por exemplo, é um ambiente 

potente para o desenvolvimento de talentos, em São Paulo há um projeto chamado 

“Ruggby Para Todos” em Paraisópolis que é uma referência nesse sentido1. A atuação do 

psicólogo em projetos sociais como esse visa o esporte como ferramenta educacional e 

preservação da saúde, e é também um caminho para que os participantes do projeto 

possam através do esporte se profissionalizar na modalidade e conquistar uma bolsa de 

estudos, por exemplo. Dentro da realidade brasileira os investimentos em projetos como 

esse ainda são precários, a área do alto rendimento ainda é a que recebe maior 

investimento, seja público ou privado, e a atuação do profissional da psicologia a mais 

frequente. Torna-se, portanto, a área mais conhecida na sociedade. Segundo De Rose Jr. 

(2000), o campo do esporte de alto-rendimento pode ser caracterizado como aquele que 

envolve competição e tem como objetivos a superação de marcas e obtenção de títulos. 

Este caracteriza-se por ser um ambiente em que os valores prevalecidos estão 

relacionados à vitória, patrocinadores, alto investimento e o envolvimento de 

organizações. Diante desse cenário é preciso cuidado com os princípios éticos norteadores 

da prática. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho Federal 

de Psicologia, 2005):  

 
1 Ruggby Para Todos - ONG de Rugby do Brasil. Site: https://rugbyparatodos.org.br/  
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II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 

de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.   

IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 

aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 

V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso 

da população às informações, ao conhecimento da ciência 

psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

 

Tais colocações deixam evidente a responsabilidade e o compromisso do 

profissional de psicologia no trabalho com atletas de alto rendimento.  O 

comprometimento com a ética e a saúde das pessoas com as quais os psicólogos trabalham 

devem ser mantidos como um princípio norteador para as ações dos profissionais que 

atuam nessa área, na medida em que a atuação desse profissional deve estar direcionada 

também para os objetivos da prática esportiva.  

Nesse sentido, cabe um apontamento crítico, fruto da visão fragmentada das 

divisões das áreas de atuação dos profissionais: área da saúde e do alto rendimento. A 

separação da saúde do alto rendimento leva a normalização de práticas prejudiciais à 

saúde física e psicológica dos atletas, aspecto esse que deve ser cuidadosamente 

considerado pelos profissionais da área da saúde quando tal realidade é constatada. Com 

a saúde comprometida, consequentemente, há também uma queda no rendimento dos 

atletas. Dessa forma, Cillo (2002) propõe que a psicologia do esporte possa ser definida 

da seguinte maneira:  
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“Psicologia no esporte é a inserção de intervenções psicológicas visando a saúde 

e a satisfação dos atletas, e demais envolvidos; psicologia do esporte é a utilização 

de práticas psicológicas que visam a melhoria de desempenho, sem nos 

esquecermos do compromisso com a saúde”. (p.4) 

É preciso cuidado com a saúde para que o alto rendimento seja alcançado, ambos 

caminham juntos, quando não há atenção com a saúde não existe rendimento. Essas 

reflexões apontam para a importância de um planejamento ao longo da trajetória de vida 

de uma pessoa. Os apontamentos demonstram a importância de um trabalho sistemático 

e cuidadoso que atenda o atleta em sua completude e não apenas no rendimento. Fica 

evidente o quão fundamental é o profissional ter uma especialização para atuar tanto na 

prática da profissão como na pesquisa. Reforça também a necessidade da escuta empática 

e acolhedora do participante nesse processo de compartilhamento da sua história de vida 

e esportiva.  

A presença em treinos e competições é um grande diferencial do trabalho de 

psicologia clínica para a esportiva, o psicólogo nesses ambientes além de fortalecer o 

vínculo, auxilia a qualidade do trabalho, pois possibilita conhecer o atleta em seu 

ambiente, propor intervenções voltadas para demandas identificadas nesses locais e 

também acompanhar o trabalho de outros profissionais envolvidos, facilitando assim a 

comunicação e alinhamento das intervenções para que haja um trabalho interdisciplinar. 

Segundo Bohme (2000), a prática esportiva mundial demonstra que a performance 

esportiva em alto nível só pode ser atingida com uma base de fundamentos desenvolvidos 

na infância e juventude, pressupondo um planejamento sistemático de um processo de 

treinamento a longo prazo, denominado TLP.  

O TLP possui algumas características, aqui sintetizadas por quatro critérios a 

partir de Bohme (2004): 1º longo prazo -  processo desenvolvido por um extenso período 

de tempo, ao longo de toda a vida de uma pessoa; 2º adequação às fases de 
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desenvolvimento humano - as características do praticante devem ser levadas em 

consideração, assim como as peculiaridades dos momentos de seu desenvolvimento e as 

mudanças que isso acarreta; 3º divisão didática em etapas - cada uma delas têm 

características e conteúdo específicos, obedecendo uma sequência pedagógica garantindo 

a longevidade do indivíduo nesse processo e valorização de seus potenciais; 4º objetivos 

claros e planejamento - caracteriza-se como um processo pedagógico, deve ser planejado, 

possuindo intenções claras para suas ações.  

De acordo com Barbanti (1997) e  Bhome (2000), no geral, o treinamento a longo 

prazo (TLP) é divido em três níveis: no primeiro, há a formação básica geral, com ênfase 

no desenvolvimento das capacidades coordenativas e tem como objetivo o conhecimento 

do esporte; no segundo nível entra o treinamento específico, com o objetivo de melhoria 

planejada a longo prazo no desempenho da modalidade escolhida, e no terceiro, o 

treinamento de alto nível com o objetivo do alcance do desempenho individual. 

Importante ressaltar que a TLP não deve ser entendida como um processo exclusivo para 

a formação de atletas, ela é também um meio de promover o desenvolvimento humano, 

tendo em vista que o esporte é um direito garantido ao cidadão pela lei número 11.438 de 

29 de dezembro de 2006 que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as 

atividades de caráter desportivo (Coordenação de Estudos Legislativos – CEDI, 2006) 

Dessa forma, apresentar o esporte de forma adequada aos praticantes de diferentes 

níveis e idades passa a ser um dever dos profissionais que trabalham na área da saúde. 

Contudo, vale ressaltar que a origem da preocupação em estruturar a formação esportiva 

a longo prazo surgiu a partir do desejo de formar grandes atletas. Inclusive, a gama de 

referências temporais (faixa etária e duração das etapas), geralmente, baseia-se nas 

referências existentes sobre a idade que os grandes atletas chegaram ao alto nível de 

desempenho (Coté, Baker & Abernethy 2007; Bompa 2002;). Mais do que compreender 
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como se dá o desenvolvimento nas dimensões motoras, cognitiva ou social, é fundamental 

considerar que o sujeito se desenvolve como um todo, de forma individualizada e não 

necessariamente linear.  

A fim de fornecer referências para estruturar essa formação esportiva a longo 

prazo, criaram-se diversos modelos que buscaram estabelecer as fases desse processo 

(Coté, Baker & Abernethy 2007; Bompa 2002; Greco & Benda 1998; Balyi et al., 2019). 

Geralmente, os diferentes modelos partem de fases iniciais gerais, com ênfase no 

desenvolvimento multilateral e prosseguem para a especialização dentro de uma 

modalidade, indicando que, aproximadamente, aos 15 anos começa a se considerar a 

especificidade da modalidade esportiva e que após os 18 anos é o momento do alcance 

do alto desempenho. No Brasil pode-se destacar o modelo de Greco e Benda (1998), os 

autores propõem um modelo caracterizado por nove fases que representam períodos 

curtos, coincidindo com a evolução ontogenética e evitando uma especialização precoce, 

há transição entre uma prática aberta, sem seleção e a prática seletiva. Esse modelo será 

brevemente descrito a seguir: 

• Fase pré-escolar (4 aos 6 anos) - vivência diversificada de movimentos, sem 

exigências de um padrão ideal;   

• Fase universal (6 aos 12 anos) - fase mais ampla e a maior fase, com 

desenvolvimento das capacidades coordenativas, criando uma base ampla e 

variada de movimentos que ressaltam o aspecto lúdico;  

• Fase de orientação (12 aos 14 anos) - iniciação esportiva no contexto das 

modalidades formais e iniciação técnica, com o gesto em sua forma global, para 

a solução de tarefas esportivas;  

• Fase de direção (15 aos 16 anos) - início do aperfeiçoamento e especialização em 

uma modalidade esportiva, com desenvolvimento de técnica junto a inteligência 
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de jogo. No final dessa fase, o jovem terá um repertório que lhe permitirá escolher 

pela prática de treinamento visando o alto desempenho ou a prática menos 

compromissada e mais orientada ao lazer;  

• Fase de especialização (16 aos 18 anos) – concretização da especialização da 

modalidade escolhida. Otimização do potencial técnico e tático e estabilização das 

capacidades psíquicas 

• Fase de aproximação/integração (18 aos 21 anos) - para os que escolheram o alto 

desempenho essa é uma fase de transição do jovem para uma possível carreira 

esportiva, projetando sua possibilidade concreta de êxito no esporte de alto 

rendimento, levando em consideração as capacidades físicas, técnicas, psíquicas 

e sociais. Último degrau antes do alto rendimento. 

• Fase de alto nível (21 anos em diante) - há significativo aumento da relação das 

cargas de treinamento, máximo do desempenho esportivo; 

• Fase de readaptação (não possui faixa etária específica) - readaptação do ex atleta 

à sociedade, com aplicação de atividades programadas que contribuam com o 

“destreinamento” de forma gradativa e saudável; 

• Fase de recreação - participação de programas de atividade física que assegurem 

efeitos positivos na manutenção da função fisiológica e psicológica.  

 

Diante do exposto a respeito do treinamento esportivo a longo prazo para a saúde 

e, consequentemente, bom desempenho dos atletas, torna-se fundamental um trabalho que 

englobe as ciências do esporte e que essas diversas áreas atuem de maneira 

interdisciplinar. A literatura aponta que o caminho da interdisciplinaridade apresenta 

resultados mais eficientes para o manejo na área da saúde. Segundo Rios, Sousa e Caputo 
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(2019) a interdisciplinaridade surge em resposta à diversidade, à complexidade e à 

dinâmica do mundo atual.  

Dentro do esporte a atuação multiprofissional é valorizada hoje em dia, porém, 

ainda é um desafio a atuação interdisciplinar entre esses diversos profissionais. Rios et al. 

(2019) afirmam que a troca de experiências proporcionada pela multidisciplinariedade é 

capaz de ampliar a compreensão do fenômeno e propor soluções conjuntas e que o desafio 

é exatamente romper com o processo de troca de competências, onde cada um atua em 

um aspecto de determinado fenômeno, e começarem a trocar experiências, atuando em 

conjunto. No Brasil, verifica-se que instituições, clubes e equipes até possuem 

profissionais de diversas áreas das ciências do esporte trabalhando com os atletas, ou seja, 

há uma equipe multidisciplinar, porém, a atuação interdisciplinar ainda é difícil. A 

comunicação entre esses profissionais e o alinhamento de uma periodização e 

planejamento em equipe é escassa. 

Estudos sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento e a manutenção da 

excelência esportiva tem sido categóricos ao afirmarem que habilidades psicológicas 

específicas podem caracterizar aqueles que se destacam no esporte e que essas vão sendo 

construídas e desenvolvidas com o tempo, sendo influenciadas por um conjunto de 

pessoas significativas para o atleta (família, treinadores, dirigentes, colegas) e por 

diferentes organizações e instituições desportivas (Almeida, Cruz & Matos 2011; 

Samulski 2002; Weinberg & Gould 2008; Weinberg 2013). 

Nessa perspectiva, evidências apontam que as habilidades psicológicas associadas 

com o desempenho máximo de atletas bem-sucedidos são: o estabelecimento de metas, 

visualização, controle e manejo da ativação, controle de pensamento, planos 

competitivos, estratégias de enfrentamento e rotina de preparação mental (Weinberg & 

Gould 2008; Weinberg, 2013; Samulski, 2013). Atletas são caracterizados pelos autores 
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por maior confiança, maior auto regulação de ativação, melhor concentração e foco, 

pensamentos e mentalização positivos e maior determinação e comprometimento.  

O termo que tem sido utilizado para descrever esse conjunto de habilidades que 

estão associados a essa excelência esportiva é “tenacidade mental” ou força mental. Tal 

característica psicológica tem sido considerada o mais importante atributo psicológico 

para determinar o sucesso de um atleta e, segundo Weinberg (2013), pode ser dividido 

em quatro pilares: motivação, autoconfiança, foco de atenção e estratégias de coping. 

Segundo o autor, para que um atleta possa desenvolver essa tenacidade mental é preciso 

criar um ambiente adequado (envolvendo pais e professores) e ensinar estratégias de 

habilidade mental. O que é interessante e merece destaque no posicionamento proposto 

por Weinberg (2013) é que a força mental envolve um processo de aprendizagem e que, 

portanto, pode ser treinada. 

 Fortes et al. (2016) analisaram o efeito do treinamento mental sobre a ansiedade 

competitiva de jovens nadadores brasileiros. A pesquisa envolveu nadadores do sexo 

masculino com idade entre 15 e 17 anos, especialistas nas provas de 100 e 200 metros 

nado livre. Durante oito semanas, além do treinamento físico e técnico, o grupo 

experimental realizou treinamento mental enquanto o grupo controle assistiu vídeos de 

propagandas. Os resultados evidenciaram que o treinamento mental foi mais efetivo na 

redução da ansiedade (cognitiva e somática) e no aumento da autoconfiança em jovens 

nadadores. Os achados reforçam a importancia do ensino de habilidades mentais em 

jovens atletas e o efeito do apendizado desses novos comportamentos no desempenho e 

na qualidade da pratica da modalidade. 

 Um estudo canadense realizado por Thomas, Côté e Deakin (2008) com jovens de 

13 à 18 anos de idade na natação, buscou investigar os padrões de treinamento e o papel 

de pessoas significativas na vida dos adolescentes e a influência desses fatores na 
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participação ou na desistência da prática de natação. Foram entrevistados 10 adolescentes 

que praticavam e competiam natação e 10  adolescentes que competiram e desistiram do 

esporte. De acordo com as entrevistas, os autores criaram cinco categorias com os temas 

que eram comuns entre os adolescentes praticantes e os que desistiram da modalidade: a) 

padrão de treinamento; b) influência do treinador; c) influência familiar; d) influência dos 

amigos; e) influência de irmãos. Os resultados mostraram que os dois grupos tiveram 

experiências semelhantes (treinamento inicial, apoio dos treinadores, não apoio dos 

treinadores, envolvimento dos pais). Porém, apenas os adolescentes que desistiram da 

natação falam de grandes desempenhos logo no início da vida competitiva, de limitações 

no treinamento individual, pressão dos pais durante a adolescência, falta de colegas de 

natação e rivalidade entre irmãos. Por outro lado, apenas os nadadores mencionaram 

filosofias de desenvolvimento de clubes, treinadores e pais com uma comunicação clara 

e bem estabelecida, apoio dos amigos da escola e influência positiva dos irmãos. Tais 

achados reforçam a necessidade de programas devidamente estruturados para jovens que 

buscam o alto rendimento. Assim como a importância das relações estabelecidass com 

outras pessoas significativas durante a adolescência (treinadores, pais e colegas).   

O caminho da busca da excelência foi proposto por Orlick (2009) que nomeou de 

roda de excelência um conjunto de sete habilidades fundamentais (concentração, 

comprometimento, preparo mental, imagens positivas, confiança, controle das distrações, 

e aprendizado contínuo) na qual a concentração é posta não apenas como a central, mas 

a determinante de todas as outras. Destaca ainda que as pessoas que atingiram níveis altos 

de desempenho aprenderam a se concentrar.  

 Nesse sentido, Stefanello (2007) realizou um estudo com uma equipe que sagrou-

se campeã olímpica do vôlei de praia masculino a qual analisou os fatores internos e 

externos que poderiam influenciar o estado de concentração desses atletas. Foram 
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registrados durante os jogos os fatores considerados pelos atletas como perturbadores da 

concentração, as consequências sobre o desempenho e as estratégias utilizadas para a 

recuperação ou manutenção da concentração. Os resultados mostraram que os fatores 

situacionais (competência pessoal, conduta ou atuação dos adversários e condições 

climáticas) foram os principais perturbadores da concentração dos atletas. As 

consequências dessa perda de concentração mais referidas pelos atletas foram as 

alterações no estado emocional e/ou ânimo, com a irritação sendo o estado mais evidente. 

Foi também relatado pelos atletas estados como impaciência, falta de confiança nas 

próprias ações e nas ações do parceiro, baixa motivação e apatia. Como estratégia para 

retomar ou manter a concentração as mais citadas foram as técnicas cognitivas, como o 

diálogo interno, imaginação e focalização da atenção. A autora alerta para importância da 

atribuição de significado das diferentes situações que compõem um evento esportivo.  

Os achados de Stefanello (2007) vai ao encontro da teoria de Orlick (2009), que 

relaciona a perda de concentração com a perda da confiança, impaciência, baixa 

motivação e apatia. Dessa forma, concentração também se revela como elemento central 

da habilidade psicológica de atletas. Tal estudo mostra a importância da percepção e 

interpretação na regulação da concentração e, consequentemente, no desempenho. 

Portanto, aprender a reconhecer o papel da cognição no estado psicológico e como 

manejá-lo se revela de grande importância para o atleta. 

Dada a importância do processo de aprendizagem no desenvolvimento e 

manutenção da tenacidade mental, é de fundamental importância que estudos específicos 

para a realidade brasileira sejam investigados e desenvolvidos. Portanto, deve-se 

considerar nesse processo as especificidades culturais, políticas, sociais e econômicas do 

Brasil.  
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Pensando nessas especificidades como um fator relevante na realidade dos atletas 

brasileiros, Brandão et al. (2012) realizaram um estudo que buscou comparar jogadores 

de futebol com diferentes perspectivas culturais e similar nível de experiência 

relacionando-o à percepção do estresse de cada um. Nesse estudo, foram avaliados 

jogadores de futebol da Seleção Nacional Brasileira; Portuguesa e da Arábia Saudita. Os 

resultados mostraram que alguns estressores foram avaliados da mesma forma por todos, 

mas alguns foram mais centrais a um determinado grupo de jogadores do que outros. 

Dessa forma, os autores concluem que nem todos os estressores têm o mesmo significado 

para os jogadores, o que reforça a importância de levar em consideração aspectos culturais 

no estudo do estresse. Os pesquisadores afirmam também que os resultados dos 

Brasileiros e Sauditas, no que diz respeito aos estressores negativos no esporte de alto 

rendimento, podem ser encontrados em quatro grandes categorias: aspetos ambientais 

(escalação, ambiente de treinamento e aspetos financeiros); aspetos pessoais (lesões, 

metas e expetativas); aspetos de liderança (comportamento de técnico e seu estilo de 

liderança), e aspetos do time (clima ambiental, formas de comunicação, papéis 

desempenhados). 

Coimbra e colaboradores (2013), ao avaliarem as diferenças e semelhanças nas 

características motivacionais de atletas brasileiros com base na Teoria da 

Autodeterminação, discutem que o motivo da participação (motivação) no esporte varia 

significativamente de acordo com fatores de gênero e modalidade. Os atletas do gênero 

masculino e feminino apresentaram níveis de motivação interna e externa elevados. 

Porém, a média dos homens apresenta-se significativamente maior do que das mulheres 

para todas as variáveis. Os autores destacam que deve-se levar em consideração os 

aspectos culturais do país e que nessa perspectiva o esporte brasileiro competitivo tem 

maior visibilidade para homens quando comparado com mulheres e que a prática 
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esportiva é menos estimulada para as mulheres, contribuindo para um menor número de 

atletas do sexo feminino participando da pesquisa e um nível menor de motivação tanto 

interna como externa. Esse dado é corroborado pelo IBGE (2017) que aponta que 5,7 

milhões de pessoas participam de alguma competição esportiva no Brasil (14,6% da 

população). As mulheres registraram uma participação bem menos expressiva que a dos 

homens, tanto em termos absolutos (945 mil contra 4,7 milhões) quanto relativos (6,6% 

contra 19,2%). 

Os referidos estudos (Brandão et al, 2012; Coimbra et al, 2013) reforçam a 

importância de investigações a respeito dos fatores que influenciam no desenvolvimento 

das habilidades psicológicas dos atletas brasileiros. Nessa perspectiva, compreender 

como atletas brasileiros de expressão internacional chegaram no nível de excelência e 

como se mantem, se mostra de grande relevância para a Ciências do Esporte.  

Na perspectiva de ampliar o entendimento da construção da excelência esportiva, 

Coimbra, Filho, Andrade e Miranda (2013) analisaram as habilidades de coping em 

atletas brasileiros. Um dos objetivos da pesquisa foi investigar se havia diferença das 

estratégias de coping de acordo com o nível de competição desses atletas (regional, 

nacional/internacional). Dentre as variáveis investigadas, o nível competitivo apresentou 

a maior diferença em todas as sete habilidades, lidar com adversidades, metas, preparação 

mental, livre de preocupação, treinabilidade, confiança e motivação. Atletas de nível 

nacional/internacional apresentam maiores valores para lidar com adversidades, metas, 

preparação mental, livre de preocupação, confiança e motivação, ao passo que atletas de 

nível regional apresentaram maiores valores de treinabilidade. Os autores problematizam 

que a experiência em competições de nível nacional e internacional possibilita o contato 

com adversários de níveis de desempenho mais elevados o que pode favorecer o 

desenvolvimento de repertório de coping mais elaborado. Deve-se considerar na realidade 



26 
 

brasileira que atletas com potencial para competir em nível nacional/internacional podem 

não ter a experiência devido à falta de estrutura competitiva e apoio financeiro. Nessa 

circunstância, permanecem participando apenas de competições regionais e como 

apontado no estudo (Coimbra et al, 2013) podem limitar o aprendizado de habilidades de 

coping importantes para a carreira esportiva profissional.  

Nesse sentindo, em um estudo realizado por Nakashima, Júnior, Vissoci e Viera 

(2018) com ex-ginastas que fizeram parte da seleção brasileira de ginastica rítmica na 

categoria adulta entre 2000 e 2010, os autores evidenciaram que tanto os atributos 

pessoais das ex-ginastas quanto o envolvimento familiar foram determinantes na 

autorrealização esportiva. Constatou-se que além do apoio emocional dos pais, o apoio 

prestado para ir aos treinos, adquirir equipamentos, conseguir patrocínios e recursos 

financeiros foram essenciais. Os pais das ex-ginastas incentivavam comportamentos 

como: responsabilidade, humildade, além do foco no esforço e não no resultado. Outro 

achado importante desse estudo diz respeito à comunicação entre pais e treinadores a qual 

se revelou frequente nos clubes, porém escassa ou inexistente na seleção brasileira. É 

importante destacar ainda que tanto ex-ginastas quanto os parentes relataram dificuldade 

de adaptação nesse momento de transição. Tais achados revelam que parece não haver 

um planejamento específico na transição das atletas do clube para a seleção e reforçam a 

importância da comunicação entre parentes, organização esportiva, atletas e treinadores 

visando melhores condições de desenvolvimento emocional e de estrutura para o atleta. 

O estudo de Nakashima et al. (2018) é relevante para a presente pesquisa em dois 

quesitos: o papel emocional e de apoio prestado pela família para a profissionalização de 

um atleta e o cuidado com as transições desse atleta. 

A importância do apoio familiar evidenciado no estudo de Nakashima et al (2018) 

também foi identificado por Massa, Uezu e Bohme (2010) ao analisarem os fatores de 
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apoio psicossocial presentes no desenvolvimento de judocas brasileiros do sexo 

masculino pertencentes à seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004 

indicaram que além do apoio da família, a determinação e o prazer exerceram importante 

influência na aderência do judoca na rotina de treinamento a longo prazo.  

Ao encontro dos estudos citados (Nakashima 2018; Massa et al. 2010) em que os 

fatores ambientais são apresentados como ferramentas fundamentais na construção de 

habilidades psicológicas, Fontes e Brandão (2013) investigaram a resiliência em atletas e 

ex atletas de basquetebol do sexo feminino de alto rendimento. As autoras observaram 

que as atletas conseguiram se adaptar de forma positiva às adversidades impostas pelo 

ambiente esportivo. Destacam a influência da associação de fatores pessoais e ambientais 

no enfrentamento de adversidades na vida pessoal e esportiva dessas atletas. Com base 

nesse estudo realizado por Fontes e Brandão (2013), pode-se pensar que uma pessoa que 

aprende a lidar de forma positiva com as adversidades no esporte consegue reproduzir 

esse comportamento em situações fora da modalidade praticada, assim como uma pessoa 

que tem esse tipo de comportamento fora do esporte tem uma probabilidade de se 

comportar dessa forma frente dificuldades dentro do esporte, ou seja, há uma 

generalização do comportamento descrito por resiliente.  

Outro aspecto que merece ser considerado na compreensão das características 

psicológicas é a especificidade da modalidade. No caso da natação, modalidade em 

questão no presente estudo, é preciso levar em consideração que além de ser um esporte 

individual, também há premiações e provas (revezamento) por equipe. É uma modalidade 

que exige investimento familiar quando a criança ou adolescente está nas categorias de 

base, para aquisição do equipamento utilizado, para que o atleta possa participar de 

campeonatos e também para o deslocamento em treinos e competições.  
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A medida que o atleta aumenta o volume de treinamento e começa a participar de 

campeonatos absolutos é interessante que seja acompanhado por uma equipe 

interdisciplinar, o que exige um investimento ainda maior. Esses campeonatos absolutos 

são aqueles que o atleta precisa fazer o índice para participar, ou seja, não tem idade 

estabelecida como nas categorias de base, apenas um tempo máximo para completar a 

prova em um estilo determinado. Exemplos de campeonatos absolutos que tem no Brasil 

são o Troféu Maria Lenk, o Troféu José Finkel e o Open. Os treinamentos são voltados 

para essas competições, pois elas são seletivas para campeonatos internacionais 

absolutos. Tais investimentos no atleta se mostram de fundamental importância para que 

ele possa atingir bons resultados e marcas, favorecendo a conquista de um patrocínio e 

um salário para competir por uma equipe e ter a possibilidade de disputar provas de nível 

internacional. 

Howells e Fletcher (2015) investigaram as experiências relacionadas ao 

crescimento dos nadadores no alto nível competitivo. A autobiografia de oito nadadores 

medalhistas de ouro em Olimpíadas foi analisada com ênfase no modo como esses atletas 

enfrentaram adversidades em sua trajetória de vida, transformando-as positivamente. O 

livro foi escrito por quatro homens e três mulheres cujas idades na época da participação 

nos Jogos Olímpicos variavam de 14 a 41 anos de idade. Os resultados mostraram que o 

processo de transição da adversidade para o crescimento dos nadadores envolvia vários 

momentos importantes. Primeiramente, ao perceberem que a experiência relacionada à 

adversidade era traumática, procuravam manter um estado de normalidade, envolvendo a 

não divulgação dessa vivência e a tentativa de manter o equilíbrio em suas vidas. Essas 

estratégias adotadas se revelaram inadequadas e colocaram os atletas diante de mais 

adversidades. Segundo os autores, o diálogo das autobiografias geralmente mudava para 

questionamentos da narrativa da performance, a busca de significado e o alistamento de 
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redes sociais para apoiar os nadadores. De acordo com o estudo, foram observados 

momentos cruciais que representam pontos de virada na vida dos nadadores, um deles foi 

o apoio social, relatado como facilitador do crescimento. Ao aceitar o apoio social, os 

nadadores descobriram que seus relacionamentos com a família, amigos e treinadores 

foram aprimorados. Além do desempenho superior e da melhora nos relacionamentos, as 

experiências relacionadas ao crescimento nesses medalhistas de ouro nas Olimpíadas 

foram representadas por consciência espiritual e comportamento pró-social. 

Esses dados tem importância fundamental no ambiente competitivo para todos os 

profissionais que trabalham com nadadores de alto nível, assim como para familiares e 

colegas envolvidos na vida desses atletas. Os resultados mostram que os processos de 

assimilação podem compreender fases iniciais da transição entre adversidade e 

crescimento (Howells e Fletcher 2015). A pesquisa sugere que as pessoas que compõem 

o entorno dos nadadores precisam estar cientes de que os atletas podem, inicialmente, 

tentar manter normalidade, adotando estratégias de enfrentamento não adaptativas.  Por 

esse motivo, deve-se ter uma observação cuidadosa e paciente junto de profissionais 

apropriados e disponíveis para o atleta. Tais achados ilustram a importância de uma 

abordagem que leve em consideração o nadador além do rendimento esportivo,  que haja 

uma interação da natação com outros aspectos da vida da pessoa, e a importância de um 

trabalho interdisciplinar.  

A importância da interdisciplinariedade e de ter um olhar que leve em 

consideração os diversos papéis sociais exrecidos pelo nadador é destacado também no 

trabalho realizado por Cosh, Crabb e Tully (2015) que investigou as dificuldades de 

aposentadoria e transição em um contexto cultural através de uma análise da imprensa 

australiana. Para isso fizeram uma análise discursiva de 121 artigos na  mídia que relatam 

experiências pós-aposentadoria de dois nadadores Olímpicos australianos de 7 e 5 anos 
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na aposentadoria. Os resultados mostraram que as identidades de ambos os indivíduos 

foram construídas repetidamente em termos de identidade do atleta, com exclusão de 

outras identidades. A responsabilidade pelas dificuldades de transição foi descrita como 

localizada exclusivamente no indivíduo e, portanto, o cenário esportivo e o contexto 

sociocultural foram negligenciados. Nas mídias, a categoria de identidade dominante 

atribuída ao nadador Thorpe e Hackett era a de atleta campeão, com exceção de uma 

pequena minoria, ambos os atletas foram descritos como “campeão”, “ótimo” e “campeão 

de natação”, fazendo referência aos seus sucessos esportivos. De acordo com os dados da 

pesquisa, mesmo anos após a aposentadoria, Thorpe e Hackett foram produzidos 

repetidamente em termos de sua identidade esportiva. Embora houvesse um grande foco 

da mídia nos problemas enfrentados pelos atletas, e seus comportamentos estivessem 

sujeitos a exame moral, os autores relatam que os artigos normalmente não tratavam de 

questões de causalidade ou exploravam os motivos das experiências e ações. Quando a 

causalidade era envolvida, as dificuldades dos nadadores eram enquadradas em termos 

do indivíduo: como uma falha individual ou incapacidade de lidar.  

Cosh, Crabb e Tully (2015) concluem que nesse contexto cultural, a construção 

repetida de posições limitadas de identidade para atletas aposentados e a construção de 

ex-atletas como o único lócus de dificuldade de transição têm implicações no seu bem-

estar psicológico e que apesar disso, o papel do contexto esportivo e cultural se torna 

invisível nesses relatos e de maneira mais ampla, as intervenções permanecem 

direcionadas no nível individual. Esses dados chamam a atenção para os profissionais, 

familiares e mídia envolvida com o esporte de alto rendimento, para a valorização de 

outros papéis exercidos pelo atleta onde ele possa se reconhecer de outras formas, 

possibilitando assim a criação de uma identidade além do ser nadador.  
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Ainda em relação à natação é interessante a constatação de Noce e colabores 

(2017) que ao avaliarem a auto percepção de treinadores brasileiros de natação federados 

e verificar a existência de uma possível preferência por um determinado estilo de 

liderança de decisão e interação com seus atletas encontraram que a dimensão suporte 

social foi a menos valorizada tanto por parte de treinadores e atletas. Essa dimensão foi 

caracterizada pelos pesquisadores como o interesse do treinador acerca das necessidades, 

anseios e bem-estar de seus atletas. Os autores ressaltam que o suporte social também 

gera vínculos de curto, médio e longo prazo na relação treinador atletas. Por se tratar de 

treinadores que trabalham nas categorias de base com jovens em processo de formação, 

o resultado encontrado preocupa no que tange ao comprometimento dos treinadores com 

o bem-estar de seus atletas e, por estes, passarem um tempo significativo em sessões de 

treino. É importante destacar que o estudo deixa claro que a referida dimensão não 

considera a parte afetiva, e sim que os aspectos sociais nas equipes esportivas são menos 

valorizados quando comparados com outras dimensões (reforço situacional, treino-

instrução). O resultado desse estudo vai ao encontro de relatos encontrados na pesquisa 

de Howells e Fletcher (2015), em que um dos fatores apontados como fonte de estresse 

externo está relacionado a abordagem do treinador. Um dos medalhistas olímpicos 

entrevistado relatou que uma das crenças dos treinadores é que “açoitar os nadadores é 

uma das formas de tirar o melhor proveito dele”, relatos desse tipo foram encontrados em 

outras autobiografias desse trabalho. 

Outro estudo feito com a natação brasileira também em categorias de base foi 

realizado por De Rose e Barros (2006). A proposta dos autores foi identificar possíveis 

situações geradoras de estresse na natação infanto-juvenil com ênfase nas atitudes dos 

pais e técnicos durante treinamentos e competições. O resultado mostrou que os pais e 

treinadores podem interferir negativamente no desempenho esportivo, quando a 
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comunicação gestual, expressiva ou verbalizada é interpretada pelos esportistas como 

comportamentos com altos níveis de ansiedade. Essas atitudes, somadas às situações 

ambientais competitivas, elevam o nível de estresse o que pode ser prejudicial ao estado 

psicológico do atleta e, consequentemente, ao desempenho esportivo. 

Os achados de Noce et al. (2017) e de De Rose e Barros (2006) merecem destaque 

por retratarem aspectos que podem ser representativos da realidade brasileira de atletas 

da natação, o déficit de suporte social e de comunicação (pais, treinadores e nadadores). 

Nessa perspectiva, quais serão os potenciais efeitos adversos desse déficit no processo 

formativo e na carreira esportiva de atletas brasileiros da natação? Portanto, fica evidente 

a importância de ampliar o entendimento da história esportiva de atletas da natação.  

Samuslki, Ferreira, Costa, Penna e Moraes (2012), por sua vez, buscaram 

identificar o grupo de habilidades mentais indispensáveis para a melhora do rendimento 

durante os treinamentos e competições em nadadores brasileiros de alto rendimento. 

Identificaram como principais habilidades a autoconfiança, a capacidade de relaxamento, 

o controle do estresse e da ansiedade, o estabelecimento de metas, o foco, a motivação e 

o planejamento da carreira esportiva. Os autores alertam para a necessidade de considerar 

as características especificidades da modalidade, o ambiente e o contexto no qual esse 

nadador está inserido no desenvolvimento de tais habilidades. 

 Tendo em vista os estudos recentes na área de Psicologia do Esporte que buscam 

identificar não só as habilidades psicológicas que são importantes para que um atleta 

venha a competir no alto rendimento, mas também aquelas que o auxiliam atingir e 

permanecer nesse nível, torna-se fundamental ampliar os estudos que levam em 

consideração aspectos sociais, políticos, culturais, familiares, além das características 

idiossincráticas do próprio atleta.  
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 Diante do exposto, levantou-se a seguinte questão: quais fatores influenciam o 

alcance e a manutenção de nadadores no alto rendimento? 

 A hipótese do presente estudo é que as características do ambiente (familiar, 

social, esportivo) associadas as características do atleta exercem importante influencia na 

aquisição do repertório de habilidades mentais de nadadores de alto rendimento e que a 

combinação de tais características se mostra central na manutenção do desempenho nesse 

patamar. 

Objetivos 

Objetivo geral  

Compreender a construção da trajetória esportiva de nadadores brasileiros de alto 

rendimento que participam de campeonatos nacionais absolutos.  

Objetivos específicos 

• Investigar a influência familiar na prática esportiva e na profissionalização 

• Investigar a influência dos treinadores na prática esportiva e na 

profissionalização 

• Compreender as habilidades psicológicas empregadas na construção da 

trajetória esportiva e nas situações específicas de treino e competição 

• Investigar o planejamento de carreira desses nadadores 

• Entender como foram as transições de categoria desses atletas 

• Identificar as reservas comportamentais  

• Investigar o histórico de lesões esportivas  

• Compreender os principais desafios na trajetória esportiva no Brasil 
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Método 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e amostragem intencional. O projeto 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (3.802.444) (Anexo I) 

Participantes 

Participaram do estudo sete nadadores brasileiros adultos de alto rendimento com índice 

para participação em campeonatos absolutos nacionais. Campeonatos absolutos nacionais 

são aqueles em que é necessário ter um índice (tempo mínimo) para participação. Tais 

competições são seletivas para participação em campeonatos internacionais. Nesse tipo 

de competição não há idade mínima e nem máxima para participação, basta ter o índice. 

De acordo com o site da Confederação Brasileira de Natação, o último Campeonato 

Brasileiro Absoluto aconteceu em abril de 2019 e tiveram 161 atletas acima de 18 anos 

de idade e do sexo masculino inscritos. Dessa forma, o grupo investigado na presente 

pesquisa representa uma média de 4,3% dessa população no Brasil (Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos, 2019). 

Os critérios de inclusão para a participação na presente pesquisa foram: sexo 

masculino, acima de 18 anos de idade; índice para participação em campeonatos absolutos 

nacionais e possibilidade de realização da coleta de dados no formato presencial. Foram 

feitos 10 contatos além dos sete participantes. Dois disseram que poderiam participar da 

entrevista somente por videoconferência, pois residem fora do Brasil; quatro não 

responderam ao convite feito; quatro nadadores confirmaram a participação no estudo, 

mas devido as medidas de isolamento social recomendadas pelo Ministério da Saúde 

diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), três entrevistas não foram 

marcadas e uma desmarcada. Diante da importância do contato presencial no formato 

proposto, inviável no momento, e dos potenciais efeitos da situação da pandemia na vida 

dos indivíduos, a coleta foi considerada como encerrada.  
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Instrumentos 

1. Roteiro de Entrevista semiestruturada para investigação da trajetória esportiva de 

atletas da natação de alto rendimento do Brasil. Elaborado pelos autores, o roteiro 

foi divido em blocos de acordo com os seguintes temas: história  esportiva, 

histórico e participação familiar na pratica esportiva e na profissionalização, 

histórico de lesões, referências e influências de treinadores no esporte, hobbies 

dos atletas, planejamento de carreira, transições de categorias, estratégias de 

enfrentamento na conquista da elite esportiva, estratégias para atingir o estado de 

ativação,  manutenção da motivação, concentração, resiliência, estabelecimento 

de metas, diálogos interiores, imagens mentais e os principais desafios na 

trajetória esportiva no Brasil. (Apêndice I) 

2. Diário de Campo. A pesquisadora anotou informações como: observação do 

comportamento dos entrevistados durante a entrevista, impressões pré e pós 

entrevista e relatos espontâneos dos participantes. 

 

Procedimento 

 A pesquisadora realizou uma busca ativa dos participantes por meio do método 

bola de neve (Naderifar, Goli & Ghaljaie 2017). No método bola de neve o pesquisador 

pede às primeiras amostras que indiquem futuros sujeitos da pesquisa que se enquadrem 

nos critérios de participação do estudo. Segundo Naderifar et al (2017) esse método leva 

um pouco mais de tempo, mas também fornece ao pesquisador a oportunidade de se 

comunicar melhor com as amostras, pois são conhecidas da primeira e a primeira está 

vinculada ao pesquisador.  

A pesquisadora entrou em contato com três treinadores brasileiros de natação via 

plataformas digitais: Facebook, Instagram e WhatsApp, e tais profissionais indicaram 
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atletas que se enquadravam nos critérios para participação do estudo, e seus respectivos 

contatos. Foram feitos um total de 17 contatos. O primeiro treinador indicou 9 atletas, 6 

deles foram os participantes da presente pesquisa (A1, A2, A3, A4, P5 e A6), A8 não 

respondeu, A12 e A9 responderam, porém, não foi possível marcar a entrevista devido a 

pandemia do COVID-19. O segundo treinador indiciou A10 que aceitou participar, 

porém, apenas de forma remota, mesmo caso do A13 (indicado pelo A7). O terceiro 

treinador indicou 3 nadadores: A15, que não respondeu, A11 que não foi possível agendar 

a entrevista (indicou A16 e A17 que não responderam) e o A7 que foi um dos 

participantes da pesquisa. Esse esquema está apresentado na figura abaixo na Figura 1. O 

convite para a participação na pesquisa foi feito aos atletas também por meio das mesmas 

plataformas digitais (Facebook, Instagram e WhastApp). Os cuidados éticos e propósitos 

do estudo foram esclarecidos aos participantes que formalizaram sua participação 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi 

realizada individualmente, com duração média de 90 minutos em locais que garantiram 

os cuidados éticos na condução da pesquisa, segundo Resolução 466/12.  

 

Figura 1. Fluxograma da busca de participantes. 
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A coleta de dados foi dividida em 3 etapas, na primeira a pesquisadora realizou 

um breve “aquecimento”, que se configurou como a etapa inicial de estabelecimento do 

vínculo entre pesquisadora e participante. Nesse início a pesquisadora esclareceu sua 

formação, sua trajetória e histórico de trabalho com atletas de alto rendimento, em 

especial, da natação, e finalizou abordando temas diversos da rotina de vida.  Esse 

“aquecimento” teve como objetivo fazer com que os participantes pudessem se sentir 

confortáveis e relaxados para o início formal da coleta de dados. No momento em que o 

diálogo se encaminhava para o assunto da entrevista, a pesquisadora conduzia o discurso 

para a “pré-entrevista” que se configurou em dois momentos: no primeiro, o 

agradecimento pela disponibilidade do nadador em participar do estudo e a valorização 

dessa atitude, mostrando a importância desse comportamento para o crescimento das 

pesquisas na área de psicologia do esporte e da evolução na natação brasileira; no segundo 

momento, reforçar o propósito do encontro. A pesquisadora explicou aos participantes 

sobre o estudo, os objetivos e foi feita uma breve introdução a respeito do roteiro que iria 

guiar o encontro. A pesquisadora esclareceu que o roteiro foi criado especialmente para 

essa pesquisa e falou sobre a divisão dos blocos que iriam nortear a pesquisa, pediu 

permissão para gravar a entrevista e entregou o TCLE para assinatura e formalização da 

participação no estudo. Após as instruções serem dadas, as dúvidas esclarecidas, a 

gravação autorizada e o TCLE assinado, dava-se início a terceira etapa: a entrevista 

propriamente dita (único momento gravado). Os diálogos que a pesquisadora teve com 

os nadadores durante o “aquecimento” e a “pré-entrevista” foram todos registrados no 

diário de campo e serviram como material para a discussão na presente pesquisa. 

As duas etapas iniciais (aquecimento e pré-entrevista) tiveram um efeito benéfico 

tanto para a coleta de dados, quanto para a discussão dos resultados, por exemplo, o P1 

chegou desmotivado para a entrevista, pois ele tinha acabado de perder a bolsa de estudos 
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na Instituição onde ele cursava Engenharia e treinava natação. A pesquisadora acessou 

essa informação durante o “aquecimento” e deixou aberto para que P1 remarcasse a 

entrevista para outro dia, tendo em vista, que ele estava abalado naquele momento, porém, 

o participante disse que gostaria de fazer a entrevista mesmo assim. Depois que acabou a 

entrevista, o P1 disse que foi importante ter respondido muitas das perguntas que foram 

feitas para ele, até por ele estar passando por esse momento.  

Durante a entrevista, a pesquisadora não seguiu exatamente a sequência dos 

blocos, assim como também não seguiu a ordem e estrutura das perguntas no roteiro. 

Cada participante tem um ritmo e uma ordem cronológica diferente no raciocínio, ou seja, 

para alguns participantes apenas uma pergunta servia como disparador para que eles 

relatassem uma série de informações de sua trajetória, enquanto outros respondiam 

apenas à pergunta feita pela pesquisadora e, muitas vezes, não respondiam de fato o que 

foi perguntado. Dessa forma, a pesquisadora adotou duas estratégias distintas, no caso 

dos participantes que faziam associações livremente, a pesquisadora optou por seguir o 

ritmo e raciocínio que estava sendo trazido de forma espontânea pelo nadador, 

acrescentando apenas perguntas que guiassem o entrevistado para obter as respostas que 

fossem ao encontro do que estava no roteiro. Em alguns momentos a pesquisadora 

consultava o roteiro para garantir que todas as informações estavam sendo acessadas. 

Exemplo desse casso foi o P3, que inclusive falou para a pesquisadora: “Eu vou falando 

heim, você está ferrada depois para transcrever tudo isso.”. Em diversos momentos as 

falas dos participantes não tinham um conteúdo relevante para a pesquisa, porém, tinha 

um valor na escuta da pesquisadora, no vínculo que estava sendo estabelecido entre a 

pesquisadora/participante e também para que o nadador pudesse se soltar ao fazer as 

associações livres. A pesquisadora permitiu a escuta de absolutamente tudo o que os 

participantes falavam. Outro exemplo desse caso foi o P5, em um momento da pesquisa 
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ele descreveu “Eu estou falando coisas que estão no outro bloco né? ”. Isso porque a 

pesquisadora explicou os blocos antes de iniciar a entrevista, mas ela reforçou que o 

roteiro era apenas um guia e o importante era que eles seguissem a conversa no ritmo que 

os assuntos fossem surgindo.  

No caso dos participantes que descreviam pouco, a pesquisadora optou por 

acrescentar outras perguntas que, muitas vezes, não eram de fato necessárias para a 

pesquisa, porém, eram respostas em que o participante se soltava mais para associar 

livremente. Exemplo do P4, que falava pouco, a pesquisadora aproveitou o fato dele ter 

compartilhado que a mãe nadava também, e foram feitas perguntas do tipo: “Você chegou 

a ver sua mãe nadar? ”, “Como era quando você ia nas competições dela? ”. Com essas 

perguntas a pesquisadora tentava resgatar memórias afetivas para que o participante se 

envolvesse mais com a entrevista, já que para obter as respostas do roteiro seria necessário 

esse resgate afetivo da história do atleta. Como esse participante estava com dificuldade 

de acessar de forma mais clara alguns aspectos da sua trajetória, as perguntas guiadas 

para que ele acessasse a história da mãe (ele iniciou na natação fazendo aula nos intervalos 

das competições da mãe) potencializaram as memórias afetivas dele e fez com que ele se 

abrisse e fosse se soltando. Esse participante conseguiu se soltar quando ele percebeu 

semelhança nos comportamentos dele quando via a mãe nadar (nervosismo e choro), que 

eram parecidos com os que ele apresentava antes de suas competições. Além de 

perguntas, a pesquisadora também introduzia algumas falas de forma descontraída, 

exemplo de uma verbalização da pesquisadora ainda com o P4: “Quer dizer que você já 

nadava dentro da barriga da sua mãe!”, falas desse tipo traziam risadas que contribuíam 

com um clima mais leve durante a entrevista. Esse procedimento está caracterizado no 

Quadro 1 abaixo. 
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 Quadro 1. Procedimento da coleta de dados. 

1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa 

Aquecimento Introdução da Entrevista Entrevista 

Objetivo: Estabelecimento de 

vínculo (pesquisadora e 

participante) e ativação dos 

participantes para a entrevista.  

 

Atividades Realizadas: 

Apresentação da pesquisadora e 

rotina de vida dos participantes. 

Agradecimento: Valorização 

da disponibilidade e atitude em 

contribuir com o crescimento 

das pesquisas em psicologia do 

esporte no Brasil, assim como 

com o crescimento da natação 

brasileira. 

Foram adotadas 2 estratégias de 

acordo com o perfil dos 

participantes: 

 

Participantes que associavam 

livremente:  

Pergunta do roteiro como 

disparadora para que os 

participantes relatassem uma série 

de informações. Sequência dada 

pelo ritmo e raciocínio do nadador, 

a pesquisadora acrescentou apenas 

perguntas pontuais que guiavam o 

entrevistado para obter as respostas 

que fossem ao encontro do que 

estava no roteiro. Escuta livre. 

Propósito do encontro: 

Esclarecimento do estudo, 

objetivos, roteiro de entrevista, 

gravação e TCLE. 

Participantes que descreviam 

pouco: A pesquisadora acrescentou 

perguntas que não estavam no 

roteiro e não eram necessárias, 

porém, eram questões em que os 

participantes se soltavam para 

associar livremente. 

 

Análise de Dados 

 As entrevistas foram gravadas, transcritas e os dados foram analisados a partir da 

análise de conteúdo, na modalidade temática (Minayo, 2010): Segundo a autora (Minayo, 

2010), “fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para 

o objeto analítico visado” (p.316). 

A análise temática foi realizada em três etapas: 1) pré-análise, que consiste na 

seleção do material a ser analisado e na retomada dos objetivos e hipóteses iniciais da 

pesquisa. Nessa etapa a pesquisadora criou um arquivo no computador com os objetivos 

da pesquisa, hipóteses, com os temas que guiaram as entrevistas e blocos de perguntas 
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que poderiam se encaixar. 2) exploração do material na qual o texto passa por um 

processo de redução e seleção das palavras e expressões significativas, construindo assim 

a categorização. Nessa etapa a pesquisadora grifou com de diferentes cores os temas: 

azul- família; verde - iniciação esportiva; vermelho - categoria de base; laranja - categoria 

adulta; amarelo-hobbies; rosa – treinadores; marrom – lesão; cinza - técnicas e estratégias 

utilizadas. 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação, que envolve a 

interpretação dos dados a partir da literatura (Minayo, 2010). A partir da análise das 

entrevistas emergiram inicialmente oito categorias a saber: espelho; praticando natação 

fora das piscinas; a arte de observar; autonomia; brincar de nadar; queimando a largada; 

leão de treino e de competição; porto seguro. Após uma nova análise ficaram 3 categorias 

como finais, fruto da junção entre as oito anteriores: brincar de nadar (arte de observar e 

brincar de nadar), porto seguro (espelho e porto seguro) e leão de treino e de competição 

para além das piscinas (leão de treino e de competição, queimando a largada, praticando 

natação fora das piscinas e autonomia).  

O Quadro 2 ilustra convenções utilizadas na transcrição das entrevistas. 

Convenções Significados 

... Pausas, silêncios prolongados ou 

interrupções no discurso 

P1 – P7 Participantes do gênero masculino 

enumerados de 1 a 7 

(...) Interrupção do trecho transcrito 

 

Negrito Utilizado para ressaltar a ideia 

central da narrativa do participante 

 

Resultados e Discussão  

A Tabela 1 abaixo apresenta a caracterização dos participantes do estudo. 
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I. Caracterização dos participantes 

Tabela 1. Caracterização dos atletas participantes do estudo. 

Participante Idade Estado 

Civil 

Teve 

lesão 

Escolaridade Tipo de 

prova  

Tempo 

prática  

natação 

Tempo 

competição 

Participação 

Campeonatos 

Internacionais 

Acompanhamento 

psicológico 

esportivo 

Carga 

horária de 

treino 

semanal 

P1 21 Solteiro Não  Cursando 

Engenharia 

 

Meio fundo 12 anos 11 anos Sim Sim, em grupo 25 horas 

P2 22 Solteiro Não  Cursando 

Engenharia  

Meio fundo 11 anos 8 anos  Não Não 25 horas 

P3 29  Casado Sim Cursando 

Educação 

Física 

Meio fundo  19 anos  17 anos  Sim  Sim, individual 

(Coach mental) 

24 horas  

P4 18 Solteiro Sim Cursando 

Engenharia de 

Produção 

 

Velocidade  14 anos 7 anos  Sim  Sim, em grupo 22 horas  

P5 26  Solteiro  Sim Cursando 

Engenharia 

Civil 

Velocidade   18 anos  17 anos  Sim  Sim, individual  22 horas 

P6 19 Solteiro Não  Cursando 

Engenharia de 

Produção  

Fundo  15 anos  10 anos Sim  Sim, 3 sessões. 48 horas 

P7 19 Solteiro  Sim Cursando 

Educação 

Física  

Velocidade 13 anos  12 anos Sim  Sim, em grupo 22 horas  
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 Como mostra a Tabela 1, seis participantes eram solteiros, com exceção do P3 que 

era casado. Todos os participantes estavam cursando o ensino superior; cinco 

participantes cursavam Engenharia e dois Educação Física. Apenas o P2 não participou 

de campeonato internacional, como também foi o único que não teve contato com o 

trabalho de psicologia esportiva. Três participantes (P1, P4 e P7) tiveram contato com 

esse tipo de trabalho em grupo. As sessões eram feitas por profissionais da área que 

atuavam em seus respectivos locais de treino e no momento da entrevista não o faziam 

mais; o P6 fez apenas três sessões individuais com um psicólogo esportivo particular.  

P3 e P5 faziam acompanhamento psicológico sistemático direcionado para o esporte há 

anos e foram os dois que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos e também os 

participantes que tiveram mais tempo de competição (17 anos). 

Importante ressaltar que P3 fez acompanhamento psicológico voltado para o 

esporte com dois psicólogos e no momento da entrevista relatou que trabalhava a parte 

mental com um coach mental. Segundo P3, o primeiro trabalho realizado com um 

psicólogo esportivo o auxiliou em uma fase delicada que estava passando na adolescência, 

o segundo profissional dessa área foi importante para que ele trabalhasse questões 

relacionadas a preparação psicológica no momento da competição e a pessoa com quem 

ele estava realizando um trabalho mental ao longo de 2020 era um coach mental e a 

preparação tem sido voltada para a rotina diária do ser atleta. 

O participante 5 iniciou o trabalho de psicologia esportiva e conquistou a vaga 

olímpica no mesmo ano [ano omitido para não identificar participante], o nadador 

considerou o trabalho mental como fator fundamental e, talvez, decisivo em sua 

classificação para os Jogos Olímpicos, descreve que não sabe se teria conseguido a vaga 

sem ter tido esse trabalho em sua preparação, segue: 
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“Foi um divisor pra mim, com certeza, não tenho dúvida disso, não sei se 

conseguiria, sei que o corpo tava preparado ali, mas não sei, a gente não sabe 

mesmo, eu agradeço, não sei se conseguiria, mas agradeço ele, como se ele 

fosse...logo que eu sai assim agradeci meu técnico, agradeci os médicos ali, a R. 

(médica esportiva) que sempre foi a nossa médica e liguei pro [ nome do psicólogo 

do esporte] também que foi um cara que falei, esse cara é meu treinador. ” 

  

O participante 5 contou com a preparação psicológica inserida em sua rotina diária 

de treinamentos com o mesmo profissional, no ano seguinte fizeram um acompanhamento 

via Skype, pois o P5 mudou de clube e, consequentemente, de estado. Após o Maria Lenk 

[ano omitido para não identificar participante] o nadador iniciou um trabalho com outro 

profissional da área de forma presencial, porém, o participante relatou que não conseguiu 

se adaptar com o profissional devido a comparação com o psicólogo anterior que, na visão 

do P5, tinham construído um excelente trabalho juntos e optou por retomar os trabalhos 

via Skype com ele.  

O atleta descreve que [ano omitido para não identificar participante] passou a fazer 

algumas pausas e, posteriores retomadas na preparação mental devido a parte financeira: 

“...é que sempre tive meio apertado assim de investimento assim, mas pra manter, eu tive, 

fazia quando tinha competição mais forte. Eu sei que o legal é manter direto...” 

Diante dos relatos dos dois participantes, verifica-se a importância do trabalho 

mental na prática da modalidade tanto no alto rendimento quanto nas categorias de base, 

ambos reforçam a importância desse tipo de acompanhamento na rotina diária e no 

momento da competição (Weinberg & Gould,2008; Weinberg, 2013).  

Os nadadores apontaram a preparação psicológica como um fator decisivo na 

rotina e, consequentemente, na performance. O P3 fez uma análise da sua história como 
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nadador e o papel que o suporte psicológico teve em cada uma dessas fases: adolescência 

e os estímulos concorrentes com os treinamentos, a entrada na vida adulta e o manejo das 

emoções nas competições de nível internacional e, atualmente, a rotina diária do ser atleta 

e o papel social de marido, estudante universitário e futuro pai.  A fala do P5 relacionada 

ao vínculo estabelecido com o psicólogo demonstra a importância dessa relação para a 

construção de um trabalho efetivo, o nadador descreve o psicólogo como um treinador, 

demonstrando o nível de confiança no trabalho construído entre os dois.  

Assim como na relação entre treinador e atleta é preciso ter uma adaptação entre 

ambos para que o trabalho aconteça de forma eficiente, na relação psicólogo e atleta é 

também necessário ter essa adaptação, assim como a empatia para que o vínculo e a 

confiança sejam estabelecidos e favoreçam a entrega para que o trabalho aconteça. A 

escuta e a postura empáticas, o desenvolvimento do vínculo terapêutico, a sensibilidade 

do psicólogo nas intervenções, pautadas na ética e na ciência, constituem habilidades 

fundamentais para o profissional da psicologia (Conselho Federal de Psicologia, 2005). 

Cabe aqui ressaltar também algumas características que distinguem o trabalho de 

coaching do trabalho de psicologia, segundo nota orientativa sobre o coaching lançada 

pelo Conselho Federal de Psicologia2, ainda não existe regulamentação legal específica 

para a utilização do coaching, essa é uma prática caracterizada por ser um processo breve 

que se propõe a auxiliar o indivíduo no alcance de objetivos previamente definidos a partir 

de metodologias que envolvem a conscientização de elementos da vida, da história, 

interesses e potencialidades, e que transita em campos de atuação que permeiam o 

autoconhecimento e desenvolvimento humano. A psicologia além de ser uma profissão 

 
2 Conselho Federal de Psicologia. Nota Orientativa sobre COACHING. 14/03/2019. 

https://site.cfp.org.br/cfp-publica-nota-orientativa-sobre-coaching/ 
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regulamentada, é uma prática que se estende por um período maior de tempo e os 

objetivos são estabelecidos no processo do terapeuta e paciente juntos.  

Outro aspecto que merece destaque na fala do participante 5 é a parte financeira 

como um fator crucial para a não continuidade do trabalho psicológico, mostrando que a 

preparação psicológica feita por um psicólogo do esporte ainda não é um trabalho inserido 

dentro de uma periodização de treinamento nos clubes e instituições no Brasil, assim 

como a parte física e técnica são hoje. A grande maioria dos atletas que possuem esse tipo 

de acompanhamento investe nesse trabalho por conta própria, fator que segrega o acesso 

a esse tipo de suporte e, consequentemente, o acesso de diversos nadadores ao alto 

rendimento, pois muitos não possuem condições financeiras de investir em um suporte 

psicológico, assim como em outros profissionais para o alcance de melhores marcas 

(nutricionista, médico, fisioterapeuta). Além do custo com profissionais, os atletas 

também precisam investir em materiais e na alimentação. Sabe-se que não são todos os 

clubes e instituições que possuem uma equipe multidisciplinar para dar suporte aos 

atletas, como podemos ver o P3 e P5 são atletas olímpicos e não tem esse tipo de suporte 

dos seus respectivos clubes ou instituições, ambos precisaram e precisam investir nesse 

suporte por conta própria para conseguir chegar e se mantar no nível que estão.       

Todos os participantes têm em média a mesma carga horária de treinamento 

semanal (22 horas a 25 horas) com exceção do P6 que tem sua carga horária de treino 

dobrada, comparado aos demais, devido ao tipo de prova que ele nada (provas longas em 

piscina e provas de águas abertas). Quatro participantes tiveram lesão ao longo de sua 

trajetória, três participantes (P3, P5 e P7) descreveram que o desenvolvimento da lesão 

foi gradativo e crônico e o P4 relatou que a lesão foi devido ao crescimento.  

P4 e o P7 tiveram lesão durante as categorias de base (petiz e infantil), ambos no 

joelho. O participante 7 precisou se ausentar das piscinas por 6 meses na categoria infantil 
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(12-13 anos de idade) para realizar tratamento, quando retornou as piscinas passou a fazer 

aulas de natação, retomou os treinamentos junto com a equipe apenas na categoria juvenil 

1 (15 anos de idade). Teve suporte familiar para fazer o tratamento, ressaltou a 

importância desse apoio financeiro e emocional da família e também da treinadora e 

fisioterapeuta nesse processo. P4 teve a lesão no joelho na categoria petiz 2 (11 – 12 anos 

de idade), começou a sentir a dor quando executava um movimento específico durante a 

preparação física fora da piscina. P5 teve uma tendionose3 no ombro e o P3 teve uma 

lesão nas costas devido a excesso de treinamento realizado por conta própria, gerando 

assim uma lesão.  

Vale ressaltar que aspectos psicológicos além de contribuírem com lesões físicas, 

são importantes também na reabilitação da lesão. Fatores como a personalidade, níveis 

de estresse e determinados comportamentos são considerados antecedentes psicológicos 

a lesões esportivas (Weinberg & Gould,2008).  

LITERATURA 

Dessa forma, é de extrema importância que os atletas tenham suporte psicológico 

tanto na prevenção de lesões quanto em seu tratamento. Quatro participantes da presente 

pesquisa contaram com o trabalho de um psicólogo do esporte durante a reabilitação da 

lesão, o P3 fazia trabalho particular com um profissional da área, o P5 tinha o 

acompanhamento individual de um psicólogo esportivo do clube, o P4 e P7 participavam 

de grupos de psicologia com um profissional do clube.  

Diante do exposto, pode-se pensar também em fatores psicológicos que podem ter 

auxiliado na lesão desses atletas, por exemplo, o P3 teve uma lesão nas costas por excesso 

de treinamento por conta própria. Segundo o participante, quando ele era mais jovem e 

não obtinha os resultados desejados, fazia treino extra sem orientação profissional e 

 
3 Condição degenerativa do tendão causada por estresse excessivo, que pode evoluir para uma ruptura 

total (Mendonça, Macedo, Fonseca & Silva, 2005) 
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obtinha bons resultados. No ano da lesão nas costas, emitiu os mesmos comportamentos 

(treinamentos extra sem orientação profissional) diante de situação semelhante (não 

estava obtendo os resultados esperados), porém, com um corpo diferente de anos atrás, 

devido ao acumulo de treinamentos ao longo dos anos somado ao fator da idade 

(recuperação mais lenta) aconteceu uma lesão.  

As principais conquistas destacas pelos participantes foram: (P1) Troféu José 

Finkel; Campeonato Nacional Chileno; (P2) Troféu José Finkel; (P3) Campeonatos 

Mundiais; Jogos Panamericanos; Jogos Olímpicos; (P4) Maria Lenk; Troféu José Finkel; 

Mundial Júnior; (P5) Troféu José Finkel, Seletiva dos Jogos Olímpicos; Jogos Olímpicos; 

(P6) Seletiva Campeonato Sul-Americano; Sul Americano de Maratonas Aquáticas de 

categoria; Mundial Júnior; (P7) Campeonato Mundial Absoluto;  Jogos Olímpicos da 

Juventude; Troféu José Finkel .O participante 3 era o mais experiente, já participou dos 

campeonatos mais disputados na natação e obteve resultados expressivos. 

II. Construção do vínculo e a experiência na entrevista  

A seguir serão apresentados os dados qualitativos. As transcrições foram mantidas 

da mesma da forma como os participantes pronunciaram as frases e palavras para garantir 

a caracterização e identidade de cada um. Ao final das entrevistas a pesquisadora solicitou 

que os participantes relatassem como tinha sido a experiência e obteve respostas positivas 

relacionadas ao contato de cada nadador com sua história e o quanto essas lembranças 

foram importantes para que cada um recordasse suas origens, seus propósitos o que gerou 

motivação nos nadadores.  

Chama atenção o fato dos nadadores ressaltarem as entrevistas e conversas que 

tiveram em outros momentos com algumas pessoas a respeito da natação, porém, sem 

compartilhar detalhes profundos de sua história, como disseram ter feito dessa vez. Um 
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participante verbalizou espontaneamente, sem a pesquisadora ter perguntado, a seguinte 

fala:  

“Olha, vou te falar uma coisa, já dei várias entrevistas, mas você é a primeira 

pessoa que eu estou contando a minha história. Ninguém nunca fez isso comigo.” (P3) 

Os participantes destacaram a importância desse momento para eles, como mostra 

o relato: 

 “Acredito que esses questionamentos você está fazendo para mim, para um 

estudo, mas ao mesmo tempo essas questões já estão em mim e eu estou 

respondendo elas para mim, sabe? E é engraçado olha, vou te contar um detalhe, 

eu estava muito cansado antes de vir e agora parece que eu energizei, acredito que 

me deu uma energia mais para continuar ai esse ano de 2020.” (P2) 

 A fala do participante 2 vai ao encontro da verbalização do P1, que também 

descreveu estados corporais positivos e sensação de bem-estar após a entrevista: 

“Foi bacana porque várias dessas perguntas eu nunca tinha me feito né, não tinha 

parado para me fazer e esses dias eu estava meio assim. Eu me fiz uma pergunta, 

o que que me motiva a continuar nadando e você fez ela hoje também então meio 

que me respondi já aqui também. E pó, foi bacana que eu nunca me abri para 

alguém assim também, a sei lá, me deixou mais solto, por desabafar bastante coisa 

também” (P1) 

 Cabe aqui registar a disponibilidade e o interesse genuíno dos participantes na 

pesquisa. Isso foi evidenciado desde o contato com os participantes para agendar o dia e 

horário para a realização do encontro, assim como pelo grau de abertura e auto revelação 

ao longo das entrevistas realizadas.  
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 A entrega dos participantes nesse trabalho teve efeito para além do momento da 

entrevista, conforme verbalizado nas falas acima, o único participante (P2) que não teve 

nenhum tipo de histórico com o trabalho da Psicologia do Esporte compartilhou com a 

pesquisadora, posteriormente, que procurou um profissional da área depois da entrevista 

e iniciou sua preparação mental. Essa atitude do P2 mostra que o momento da entrevista 

teve um efeito terapêutico para ele, mas que surgiram também questões que o nadador 

identificou que seriam importantes serem trabalhadas com um profissional da área.  

III. Dando Voz aos Nadadores 

A partir da análise das entrevistas emergiram três categorias que serão enumeradas 

a seguir: brincar de nadar, porto seguro e leão de treino e de competição para além das 

piscinas. 

Brincar de nadar  

Nessa categoria serão apresentados relatos dos nadadores descrevendo a 

importância da brincadeira ao longo da trajetória deles.  Para a maioria dos atletas (6 dos 

7) a experiência de competir foi introduzida de forma lúdica e divertida, fazendo com que 

esses participantes desejassem experimentar mais dessa situação, através de jogos, 

amigos, pela situação da competição em si e também pelo aprendizado a partir da 

imitação. Esse processo de aprendizagem a partir da imitação acontece com duas 

referências que estão diretamente relacionadas: a observação de si próprio e a de outros 

atletas mais experientes, em rotina de treinamento, no balizamento (momento pré-prova), 

em competições, viagens e também durante o tempo livre.  

“Você começava com a toquinha branca e você ia trocando de cores e a última 

cor era a vermelha. Eu lembro que assim, eu sempre almejava, sabe? Ter uma 

touca a mais, eu queria trocar. Até que um dia eu cheguei na vermelha, ai eu 
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cheguei no couch lá no técnico da época e falei: e ai, quando chega na vermelha, 

o que acontece? E eu estou nessa busca até hoje! ” (P2) 

O P2 descreve a forma lúdica que teve de perceber sua evolução na natação e o 

quanto percebe suas melhoras dessa forma até os dias de hoje, pois lhe foi ensinado assim. 

“Sempre quando acabava o treino recreativo o meu professor fazia o que? 

Brincadeira, e a brincadeira era tipo, revezamento de camiseta, ah revezamento 

nadando com a bolinha, pegando os obstáculos no fundo, então quando eu 

comecei a ver que o que eu gostava realmente era ver quem chegava mais 

rápido, ver quem conseguia bater na frente, ai foi quando eu falei assim, cara, eu 

quero viver mais isso. ” (P3) 

O participante 3 relata a importância da inserção da competição dentro da 

brincadeira dentro da competição,  

“A [nome escola natação] fazia umas competições internas assim, uns meetings, 

dai fazia desafio contra o relógio também que era legal assim, era piscina de 16 

metros, ai tinha que fazer 3 piscinas para fechar 50m. Dai eu me lembro que era 

acima de 40 segundos os 50 ganha 3º entre 30 e 40 era 2º e abaixo de 30 era 1º e 

dai meu eu comecei ali. ” (P5) 

 Pelo relato dos participantes podemos observar que a experiência de competição 

foi inserida naturalmente no dia-a-dia dos nadadores, de forma divertida, lúdica e através 

de brincadeiras, fator essencial para o desenvolvimento saudável do ser humano e, 

consequentemente, futuro atleta (Pereira & Dias, 2020; Weinberg & Gould, 2008).  

O ambiente em que esses nadadores estavam inseridos proporcionou estímulos 

que favoreceram o desenvolvimento motor e psicológico fazendo com que esses 

nadadores tivessem a percepção de competência ao praticar a natação, assim como prazer 
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na atividade. O “gostar” de nadar e de competir na modalidade é consequência de um 

ambiente que potencialize o ser humano.  Pereira e Dias (2020) reforçam que a iniciação 

esportiva deve ser uma consequência do universo do brincar e da ludicidade da criança, 

ressaltam ainda que a escolha por um esporte é determinada pela forma como o professor 

ensina e que é nesse momento que a ludicidade vai fazer a diferença. Essa afirmação vai 

ao encontro do relato do P5, que aos 9 anos de idade praticava taekwondo e natação, 

optou pela natação porque era um ambiente onde os professores organizavam eventos que 

o estimulavam e o desafiavam. O P5 trouxe essa situação como algo positivo e 

determinante na escolha da modalidade, como podemos ver no relato: 

“[...] o taekwondo eu competia sim, teve umas mudanças de faixas e daí teve umas 

apresentações assim, mas era muito interno assim, não era algo que, sabe? Fui até 

a faixa laranja, se não me engano, mas não saiu muito dali assim, a natação que 

eu vi que, já tinha mais competição, eu sempre fui competitivo assim, já tinha 

mais competição, tinha um grupo ali que já competia, que eu ficava ali olhando os 

mais velhos ali, pô aquele cara é rápido, tinha uma menina que nadava bem pra 

caramba também que era campeã estadual, [nome da atleta], e eu meu, quero ser 

campeão estadual [risos] e foi indo assim, fui competir primeiro as competições 

não federados, com 9 anos comecei a competir, porque a [nome da escola] fazia 

umas competições internas assim...” 

 As competições internas organizadas pela escola de natação do P5 eram chamadas 

“contra o relógio”. Nesse tipo de evento o nadador ganha medalha quando nada dentro de 

um tempo determinado (esse tempo é estabelecido de acordo com o tempo do próprio 

atleta), ou seja, o nadador aprende a ficar sob controle do próprio desempenho, 

diminuindo a probabilidade de comparação com outros nadadores, fator que pode resultar 

em uma percepção de baixa capacidade. Isso é comum acontecer em festivais de natação 



53 
 

com crianças, quando a medalha é recebida por colocação (1º, 2º e 3º lugar). Esse é o 

mesmo caso do P2, que na escola de natação conforme a técnica era aprimorada, trocava-

se a cor da touca. Essa estratégia pedagógica faz com que a criança e o jovem fiquem 

sensíveis ao próprio desempenho e identifiquem a melhora pessoal, aumentando a 

percepção de competência. Esse fator é fundamental para o jovem atleta, tendo em vista 

que ele direciona sua atenção para os aspectos que ele precisa aprimorar, aumentando sua 

percepção de competência. Weinberg e Gould (2008) reforçam que crianças com 

percepção de baixa capacidade para esportes desistem ou não praticam esporte, enquanto 

aqueles que apresentam percepção de alta competência praticam e persistem no esporte. 

Os autores prosseguem destacando a importância de os professores no esporte infanto-

juvenil proporcionarem um ambiente que aumente a percepção de capacidade das 

crianças. Essa afirmação vai ao encontro do que Pereira e Dias (2020) ressaltam, sobre a 

escolha por uma modalidade ser determinada pela forma com que o professor irá conduzir 

a criança e que, a ludicidade, tem papel fundamental. Uma alternativa é os professores 

ensinarem as crianças a avaliarem seu desempenho por suas evoluções pessoais e não por 

resultados e comparações com outras crianças e que as desafiem também. Esse foi o 

ambiente descrito pelos participantes nessa categoria: ambiente lúdico, divertido, que os 

desafiava e com referências da própria percepção de esforço. 

Pode-se perceber que esse ambiente descrito como divertido, lúdico e que desafiou 

os participantes nas categorias de base, ainda está presente nas categorias adultas, ou de 

certa forma, há uma busca por essa “brincadeira” como mostra a fala do P3 descrevendo 

momentos de treinamento: 

“É um voo mental, às vezes eu tô na série, eu imagino eu e o [nome do adversário], 

eu e o [nome do adversário], final de mundial. Eu imagino, eu fico brincando comigo 

mesmo: [nome do próprio atleta] pau pra cima! Eu tô lá na piscina do [nome do local de 
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treinamento], tem eu, mais cinco gato pingado e o técnico. Eu tô nadando a série 

sozinho, eu fico imaginando que eu tô numa final olímpica, tô disputando uma prova 

braçada a braçada, que eu tenho que bloquear para chegar na frente do outro cara e não 

tem ninguém do meu lado!” (P3) 

O participante descreveu esse momento rindo muito dele mesmo, o que ilustra que 

mesmo diante da seriedade e rotina intensa de treinamentos, a brincadeira de competir 

está presente e viva. Conforme descrito acima, a ludicidade teve função importante para 

a inserção desses participantes na competição esportiva, no desenvolvimento e na cultura 

da natação, colaborando para que essa experiência fosse vivenciada de forma positiva, 

comportamento que continua sendo importante na manutenção do competir na vida 

desses participantes. A partir dessa fala do P3 pode-se perceber que ele encontra espaço 

e cria brincadeiras que o mantém motivado em sua rotina.  

Em pesquisas realizadas pelo Projeto da Educação Escolar Indígena/UEM-PR 

(2016) sobre a infância indígena e o papel dos jogos, das brincadeiras e da imitação na 

aprendizagem e desenvolvimento, os pesquisadores descreveram que na cultura Guarani 

Nahndewa os professores destacam que todos os jogos e brincadeiras são relacionados à 

cultura dos povos e que através deles a criança aprende a regra da cultura. Acrescentam 

também que a imitação talvez seja um dos comportamentos mais importantes na formação 

da pessoa Guarani, a criança imita o que a cerca (animais, pessoas e etc). Dessa forma, os 

participantes do presente estudo relatam o aprendizado através da imitação, assim como 

a criança brinca reproduzindo o que observou, imitando comportamentos da natureza, os 

participantes relatam a importância desses jogos de imitação para o desenvolvimento na 

natação. 
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“Eu acredito que essa coisa que eu te falei da observação, sabe? Quando eu vou 

na competição e fico de olho, no cara que é melhor que eu. Melhor que eu digo, 

tecnicamente, em tempo, sabe? Que eu acredito que ninguém seja melhor que 

ninguém, sabe? Mais nessa questão sim, de observar. E observar, às vezes, eu nem 

digo só o outro, sabe? Observar a si mesmo. ” (P2) 

Conforme descrito na fala acima, o P2 cita a importância da observação 

em seu desenvolvimento, assim como P7, no relato abaixo: 

“Então eu nem pegava final, sabe o que eu fazia? Eu ficava no balizamento, eu 

ficava vendo como que o [nome de um nadador] fica antes de nadar, o [nome de 

um nadador], os moleque do Pinheiros, então eu ficava vendo como que é. Não 

peguei final, não tinha que nadar então eu ficava despreocupado, então eu usei 

esse campeonato pra mim ver mesmo. ” (P7) 

 P7 descreve uma competição onde o objetivo dele foi observar como os 

adversários deles ficavam em diferentes momentos do campeonato. 

“O cara fazia, a gente queria fazer igual, ia pro Youtube ali, assistir os vídeos, 

se batia e tal, sabe? Botava um pé no bloco ali, ficava encarando a galera, acho 

que primeiro foi ele assim [...] fiz minha mãe comprar uma TV, pra assistir ali e 

tal, a gente botou NET lá em casa e tal, pra gente poder assistir e ficamos acordado 

pra ver o 50 livre dele e ver ele ganhar foi...eu tinha 13 pra 14 anos foi legal pra 

caramba assim, aquilo ali me motivou. ” (P5) 

P5 conta da imitação de comportamentos de atletas mais experientes e a 

importância disso para o seu crescimento. 

Aprender a partir da imitação constitui uma importante forma de aprendizado, 

aspecto amplamente discutido pela Análise do Comportamento. Buscando explicar o 
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aprendizado através da imitação do comportamento de outros indivíduos, Skinner (2003) 

cita os repertórios imitativos, dando exemplo de um dançarino:  

“Os repertórios imitativos muitas vezes desenvolvem-se em conjuntos de 

respostas relativamente discretas. Ao aprender a dançar, adquire-se um 

conjunto de respostas mais ou menos estereotipadas em virtude das quais 

um passo executado pelo instrutor é duplicado pela aluna. O bom 

dançarino possui um grande repertório imitativo de passos de 

dança.”(p.133) 

 

No relato do P2, P7 e P5, os atletas observam nadadores mais experientes em 

busca de comportamentos que possam ser imitados, principalmente, no momento do 

balizamento (pré prova). Um bom exemplo de imitação na natação foi quando o nadador 

César Cielo conquistou uma medalha de ouro e outra de bronze para o Brasil nos Jogos 

Olímpicos de Pequim (2008), o atleta tinha alguns rituais antes de sua prova, por exemplo, 

o comportamento de “se bater” com tapas espalhados pelo corpo. Após essas conquistas 

de César Cielo nas olímpiadas, foi comum ver os nadadores mais jovens repetindo o 

mesmo comportamento antes de nadar, inclusive a fala do participante 5 faz menção à 

essa conquista e aos comportamentos de César Cielo que ele observava para imitar em 

competições. Segundo Martin (2001) os atletas jovens observam como os profissionais 

falam e agem e logo estão se comportando da mesma forma. P2 ressalta não apenas a 

observação do outro indivíduo, como também a observação de si próprio. Esse tipo de 

repertório gera grande aprendizado para a pessoa. 

Dessa forma, o lúdico e o brincar, assim como a imitação, ou o brincar de imitar 

é um comportamento importante não apenas para o desenvolvimento da criança, mas 
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também para o equilíbrio, desenvolvimento saudável e bom desempenho do adulto em 

suas tarefas, isso porque o brincar também é uma forma de descoberta, e assim uma 

maneira de solucionar problemas de forma criativa. É o sonho que mantém esses atletas 

praticando natação, os sonhos orientam esses atletas em sua caminhada. O sonho que fez 

com que esses atletas atingissem o alto rendimento e é somente o sonho que os mantem 

praticando natação nesse nível, e sonhar só é possível através do brincar. Quando o 

participante 5 descreve a forma com que imitava o seu ídolo na baliza, ele estava 

descrevendo uma brincadeira de imitação, naquele momento ele sonhava que era o seu 

ídolo, isso fez com que ele pudesse experimentar esse lugar e se experimentar, ou seja, 

ele encontrou a própria essência nessa brincadeira. 

A fala que foi citada do participante 3 (outros participantes também citaram 

exemplos como esse descrito na fala do P3) relata um “voo mental” (nome dado pelo 

próprio participante) que consiste em se imaginar em uma final de campeonato importante 

durante as séries mais fortes no treino, mesmo que ele esteja nadando sozinho, esse 

momento também pode ser descrito como um jogo, uma brincadeira criada pelo atleta, 

momento em que o nadador se permite sonhar com esse lugar (uma final), se experimentar 

e se encontrar na sua essência e sentir sua potência.  

Dessa forma, os participantes da presente pesquisa trouxeram falas e relatos de 

brincadeiras criadas em seu cotidiano na natação, é como se eles construíssem jogos, 

assim como na natação recreativa e na infância, isso ilustra a saúde e plenitude desses 

participantes em diversos momentos na prática da natação. Saúde essa que pode ser o 

caminho para justificar tanto o alcance do alto rendimento desses atletas, quanto a 

permanência nele até a realização da coleta de dados da presente pesquisa.  
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Porto Seguro 

Nessa categoria serão abordados aspectos que contribuíram para o 

desenvolvimento dos participantes, será discutido o suporte que eles tiveram e que 

possibilitou a chegada no alto rendimento: apoio financeiro, emocional e intelectual.  

Estes fatores parecem ter sido decisivos no desenvolvimento dos nadadores como um 

todo: habilidades psicológicas, técnicas, táticas e no equilíbrio entre elas. Os participantes 

citaram referências familiares, de professores, de profissionais da equipe multidisciplinar, 

de atletas mais experientes que serviram de espelho em sua trajetória, assim como do 

clube ou instituição que representaram em algum momento. Todos os participantes 

ressaltaram esse tipo de suporte como sendo fundamental para que pudessem atingir o 

alto rendimento com saúde.  

“A [nome da treinadora] confiava muito em mim e ela me dava essa confiança, 

a gente sempre foi muito próximo assim então ela me passava uma confiança 

muito grande, ela me inspirava assim nos treinos, teve um carinho muito 

grande por mim e eu queria devolver de algum jeito isso. ” (P7) 

P7 descreve a importância do olhar da treinadora para a construção dele. 

“O meu primeiro técnico eu não tenho nem o que falar, eu tenho uma relação 

muito boa com ele e tipo, além de ser meu técnico ele me ensinou muita coisa 

que eu levo até hoje, de respeito, de amadurecimento. É que ele é japonês, 

então é uma cultura, uma educação diferente né? Então ele me ensinou coisas 

que eu levo até hoje. ” (P6) 

Semelhante a fala do P7, o P6 verbaliza a respeito dos ensinamentos que leva com 

ele e que aprendeu com o seu treinador. 
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“Precisava de material, algumas coisas, eles me davam, sempre me 

incentivavam para ir treinar também, acompanhava em competição quando 

dava. Mais a minha mãe né, que ela me apoiou para tudo, ela foi morar comigo 

lá em São Paulo só eu e ela.” (P1) 

P1 descreve o apoio familiar em sua trajetória. 

“Então eles me ajudaram muito e com certeza o [proprietário da Instituição] 

também, me ajudou demais. Como minha mãe nadava aqui ele conhecia ela, daí 

ele sempre me ajudou com a escola, quando precisava de alguma ajuda assim ele 

sempre esteve lá presente.” (P4) 

P4 cita o proprietário da Instituição onde treina com o suporte para os estudos. 

 O ambiente que esses atletas tiveram ao longo das categorias de base proporcionou 

o incentivo e apoio necessários para que eles chegassem a competir no alto rendimento. 

É importante garantir um ambiente saudável para o desenvolvimento humano, esse 

cuidado nas categorias de base que poderá levar uma pessoa a chegar no alto rendimento 

dentro do esporte.  

Os relatos acima dos participantes, os quais estímulos recebidos do ambiente 

contribuíram para o desenvolvimento dos atletas, respeitando o tempo individual de cada 

um, característica importante na formação esportiva a longo prazo, na qual a distribuição 

das fases de desenvolvimento de habilidades dos atletas, apesar de serem baseadas em 

faixa etárias, não necessariamente ocorrem de forma linear e sim acontecem no 

desenvolvimento individual de cada pessoa, de acordo com a história de vida. Pode-se 

afirmar que há linearidade no sentido de que a aquisição de algumas habilidades são pré-

requisitos para o aprendizado de outras.  
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Observando os relatos dos participantes, pode-se dizer que eles apresentaram a 

resolução satisfatória das atividades no esporte recreativo e nas categorias de base, por 

esse motivo, adquiriam a maturidade necessária para enfrentar situações características 

do alto rendimento em que cada um compete nos dias atuais. Importante ressaltar que 

esse processo se estende ao longo de toda a vida das pessoas.  

Outro aspecto que chama atenção nessa categoria é a fala do P7, o atleta descreve 

que a treinadora confiava muito nele, e ressalta que esse fator fez com que ele confiasse 

em si mesmo. Sabe-se que a confiança está relacionada a um bom desempenho esportivo 

e que ela descreve um conjunto de comportamentos que são aprendidos. O ambiente em 

que o atleta está inserido é fundamental na construção dessa confiança nas categorias de 

base. Segundo Weinberg e Gould (2008) os jovens que param de praticar esportes 

frequentemente têm uma percepção de baixa-competência, eles tendem a colocar a 

atenção em metas de resultado e experimentam considerável estresse. Dessa forma, pode-

se pensar que a treinadora citada pelo P7 auxiliou a construção de um ambiente favorável 

para o desenvolvimento da confiança dele, por exemplo, ajudando-o a construir metas de 

processo (melhoras pessoais graduais), o que pode ter contribuído para a sensibilidade do 

atleta à suas pequenas evoluções, aumentando sua percepção de competência e, 

consequentemente, sua confiança. A importância do treinador no desenvolvimento 

esportivo é consenso entre estudiosos do esporte (Miranda & Bara Filho, 2008; Samulski, 

2002).  

As falas dos participantes nessa categoria evidenciam tal importância e reforça 

que os profissionais envolvidos com as categorias de base têm um papel fundamental na 

educação dessas pessoas. Ao valorizar apenas o resultado nas piscinas, que envolve 

comparação com outras pessoas, estão ensinando o jovem a ficar sobre controle não 

apenas do resultado no esporte, mas também em diversas situações da vida dele (como 
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por exemplo, escola, relacionamentos), aumentando a probabilidade de percepção de 

baixa-competência. Porém, ao valorizar e auxiliar os jovens a reconhecer pequenas 

melhoras pessoais e estabelecer metas de processo (melhora técnica, sensação de esforço 

e etc), estão contribuindo com a percepção de satisfação do atleta e de realização ao 

concluir determinada tarefa, esse comportamento se generaliza para outros ambientes da 

vida da pessoa, colaborando com a construção da confiança do indivíduo, como mostra a 

fala do P7. Quando a meta fica exclusivamente no resultado, o controle não está no 

indivíduo, depende de uma série de variáveis, enquanto a meta no processo e na 

performance o controle recai sobre o próprio atleta (Weinberg, 2013).  

 Esse mesmo atleta é o que teve uma lesão no joelho e ficou afastado dos 

treinamentos com a equipe, essa confiança construída no ambiente da categoria de base, 

pode ter auxiliado ele a lidar com o momento delicado da lesão, assim como com outras 

situações na vida pessoal fora das piscinas. 

O suporte citado pelos participantes envolve professores, familiares, 

equipamentos para a natação e também educação. Essa base foi importante para que os 

participantes pudessem chegar no nível que estavam na natação, mas isso só foi possível 

devido o investimento (de tempo, energia e financeiro) deles e de diversas pessoas no 

desenvolvimento do ser humano antes do atleta. Colocar a atenção no desenvolvimento 

humano é ir além do ser atleta e é o melhor caminho para encontrar ele. O foco na pessoa 

e não exclusivamente na performance e o que ela representa constitui um aspecto central 

no desenvolvimento e manutenção da saúde física e mental, aspecto amplamente 

defendido por estudiosos da psicologia clínica e do esporte (Miranda & Bara Filho, 2008; 

Samulski, 2002) 
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Leão de treino e de competição para além das piscinas  

Nessa categoria serão discutidos relatos dos participantes que mostram 

adversidades que eles precisaram enfrentar ao longo da trajetória, dentro e fora das 

piscinas, e como cada um deles teve que assumir responsabilidades e tomar decisões em 

idades precoces na vida. O nome da categoria faz referência a um termo bastante utilizado 

dentro da natação, geralmente, para se referirem aos nadadores que não conseguem repetir 

o mesmo comportamento de treino em competições, utilizam-se a expressão “leão de 

treino”. Pelo fato dessa categoria ilustrar que os comportamentos de treinamento, 

competição, e também de outros ambientes da vida dos participantes, são generalizados 

para os diversos locais em que esses nadadores vivem, nomeou-se dessa forma.  

“Eu tive que amadurecer muito rápido por causa da natação, tudo, acho que 

bastante coisa na minha vida eu devo a natação. Eu não sei assim, o quanto que 

morar sozinho aos 13 anos me ajudou a tá construindo o que eu construí assim, 

tive que amadurecer mais rápido, isso daí acho que valeu a pena.” (P5) 

Nessa fala P5 descreve os desafios enfrentados quando jovem pela sua escolha de 

se dedicar a natação. 

“É diferente internalizar isso, saber que você dormindo cedo você estará mais 

disposto, que você se alimentando bem seu corpo vai responder melhor. Não 

existe fora e dentro da natação.” (P2) 

O participante 2 faz menção aos cuidados que se deve ter na escolha de ser atleta, 

não somente durante o treinamento em si, indo ao encontro da fala do participante 6 

abaixo: 

“Porque, sabe, eu trabalho e tipo o meu trabalho é com meu corpo, com a minha 

saúde, eu tenho que estar sempre bem, sabe? É um caminho, é o que eu falei 
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pra minha mãe esses dias, não tem sábado, domingo, feriado. Pô não sei mais o 

que é sábado, o que é domingo, domingo até sei as vezes, mas se eu faço um 

negocinho diferente domingo, segunda-feira eu já tô meia boca já. E aí eu falo, se 

segunda-feira eu tô meia boca ai ferrou, terça, quarta-feira eu tô morto.” (P6) 

A fala do P6 reforça e equilíbrio que se deve ter dentro e fora das piscinas na 

prática da natação. 

 “De você ver o seu pai, o investimento que a sua família tá fazendo e você não 

dá o resultado e tem a cobrança. Comigo aconteceu, quando eu tinha 14-15 

anos. O meu pai e a minha mãe, na categoria infantil, eu era infantil 1 e infantil 2, 

foi a época da minha vida, de pressão familiar, porque eu comecei a ir pros 

Campeonatos Brasileiros, comecei a ganhar medalha, então meus pais eles, tem 

que ganhar e bater recorde. ” (P3)  

O participante 3 fala da pressão familiar por resultados devido o investimento 

feito. 

Verifica-se pela fala dos participantes que o “ser atleta” envolve 

responsabilidades, decisões e escolhas que interferem na vida cotidiana dos atletas 

(escolar, social, cultural e etc), e não apenas nas piscinas. Por esse motivo, é fundamental 

levar em consideração o ser humano para além do nadador, assim como um trabalho 

interdisciplinar que aborde e valorize os diversos papéis exercidos socialmente pelos 

atletas, como sugere alguns estudos citados na presente pesquisa (Howells e Fletcher 

2015; Cosh, Crabb e Tully 2015).  

A competição é vista como algo semelhante ao treinamento, assim como o 

treinamento é associado também ao cotidiano “fora” das piscinas dos participantes, 

característica importante para um atleta, pois aumenta a probabilidade de que os 
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comportamentos executados nos treinamentos sejam transferidos para as competições, 

conforme destaca Martin (2001), e os comportamentos apresentados nas piscinas sejam 

transferidos para a vida dessas pessoas.  

O ambiente de desenvolvimento desses atletas possibilitou a generalização de 

comportamentos, como pode-se observar nos relatos, os nadadores identificaram que os 

comportamentos executados nos seus diversos ambientes influenciavam sua performance 

e vice-versa. O sono, a alimentação, a família assim como outras variáveis, são exemplos 

de cuidados que os atletas precisam ter em sua rotina diária, corroborando os achados da 

literatura (Miranda & Bara Filho, 2008; Weinberg & Gould, 2017). Especialmente no 

relato do P2, que descreve sobre a internalização do ser atleta: “não existe fora e dentro 

da natação”, essa fala ilustra a pequena, porém, grande diferença entre treinar natação e 

praticar natação. De acordo com o Novo Dicionário Nível da Língua Portuguesa (1992) 

“treinar” significa habituar, adestrar, exercitar-se para festas esportivas; enquanto 

“praticar” significa obter conhecimentos práticos em alguma arte ou ciência, manter 

relações ou trato. No cotidiano dos nadadores costuma-se utilizar o termo “treinamento” 

para se referir ao período em que os atletas estão realizando a parte técnica e física da 

natação, geralmente, sob orientação do técnico e/ou preparador físico. O termo “prática” 

não costuma ser utilizado pelos atletas, como referenciado acima, diz respeito a hábitos e 

costumes diários, ou seja, “praticar natação” refere-se ao fato de que a natação vai além 

do período de treinamento e se estende para o cotidiano dos atletas. O atleta precisa 

internalizar esses hábitos e praticá-los para obter uma vida de qualidade e, 

consequentemente, qualidade na pratica da natação. 

Essa diferença entre treino e prática é mais clara ao usar como referência as 

práticas e cultura oriental, por exemplo, em um livro escrito pelo monge budista Tchich 

Nhat Hanh chamado “O milagre da atenção plena – Uma introdução à prática da 
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meditação” (2018), o autor escreve uma espécie de guia para ensinar os alunos de sua 

escola a meditar. No local existiam sessões de meditação com data e horário marcado, 

dessa forma, o mestre escreve em seu livro:  

“A atenção plena deve ser praticada todo dia e toda hora. Isso é fácil de ser dito, 

mas para ser realizado na prática é difícil. Por isso sugiro aos que vêm às sessões 

de meditação que cada pessoa procure reservar um dia na semana para dedicar-se 

inteiramente à prática da atenção plena.” (p.45).  

A fala do autor ilustra que aquele momento na escola reservado para as sessões de 

meditação era um exercício para a prática da rotina diária na vida dos alunos, um 

momento de preparação para a vida, não há o início e o fim do treinamento nessa 

perspectiva. Através desse exemplo, pode-se pensar na natação, o período de prática nas 

piscinas seria apenas uma preparação para a prática diária do ser atleta, ou seja, as horas 

que os nadadores passam dentro da piscina seria uma preparação para a prática da natação 

em si.  

Praticar natação, nesse sentido, vai ao encontro da fala do participante 2 a respeito 

da internalização, de que “não existe fora e dentro da natação”. Esse participante é o único 

que não fez trabalho com psicólogo, porém, pratica meditação e estuda diversas terapias 

há alguns anos. Sua fala demonstra a internalização do papel de ser atleta com seus 

diversos papéis sociais (amigo, filho, irmão, aluno e etc), percebe-se a integração e 

harmonia entre elas, assim como a fala do P5 que morou sozinho com 13 anos e relata 

que diversas situações em sua vida, são graças a natação, a fala do P6 também vai ao 

encontro da pratica da natação diária, pois tudo o que ele faz em suas horas de folga 

influenciam sua performance dentro da água. Pode-se pensar aqui a prática da natação 

como uma preparação para a vida desses participantes, na qual eles aprendem que não há 
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como separar o papel de nadador com os demais papéis. Não há separação do ser, o ser 

humano é único em todos os ambientes que está (profissional, familiar, recreativo). As 

habilidades e comportamentos aprendidos em um desses ambientes é levado para os 

demais.  

Nessa perspectiva, cabe a reflexão de que o papel de atleta é o equilíbrio entre os 

diversos papéis sociais exercidos por uma pessoa. A fala dos participantes ilustra a 

consciência desses nadadores a respeito do quanto o papel de nadador está relacionado 

com os demais. Segue uma fala marcante do P3 durante a entrevista: 

“Então eu acho que hoje a natação, se materializa como sendo a minha vida tudo 

assim, é o significado dela. É a materialização do meu ser. Porque se não fosse ela 

eu não sei nem o que eu seria. Ah [nome do próprio atleta], o que você faria se 

não fosse nadar? Olha eu não sei! Nossa, você não sabe? Não. Eu amo nadar, eu 

gosto de nadar, me traz tranquilidade...Eu acho que aquilo que a gente almeja 

durante muito tempo, você se torna, assim para mim, você se torna aquilo, que 

você é o que você faz, você é aquilo que você faz. Então o que que eu faço? Cara, 

eu treino, eu nado, eu compito, eu dou a raça, eu sabe? Então esse sou eu, isso sou 

eu, a natação sou eu!” (P3) 

A fala do P3 ilustra o que é praticar a natação, detalhe que esse atleta é o 

mais experiente dos entrevistados em relação aos anos de natação, participação 

em competições e resultados expressivos (olimpíadas, pan-americanos e 

mundiais). Ele estava cursando o ensino superior, foi representante dos atletas em 

um importante comitê relacionado ao esporte (nome omitido para preservar 

identidade participante), tem planejamento para sua aposentadoria, ou seja, tem 

reservas comportamentais. P3 tem grande habilidade social, se comunica bem e 
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grande parte desse repertório foi adquirido através das experiências na natação, o 

que o auxilia fora das piscinas também. Esse participante foi o que trouxe a 

pressão familiar sofrida durante as categorias de base (fala citada acima), tema 

amplamente discutido na literatura (Nakashima et al 2018, Massa, Uezu, & 

Bohme 2010, Weinberg & Gould, 2017). O participante 3 relatou a cobrança por 

parte dos familiares junto com o apoio que teve deles, ao mesmo tempo que foi 

um momento extremamente difícil em sua vida, foi decisivo em seu 

amadurecimento para se colocar diante desse ambiente. Segundo o P3, a família 

inteira mudou sua rotina para que ele pudesse praticar natação, todos viveram 

aquela entrega juntos, tinha uma união forte familiar, porém, tinham conflitos em 

diversos momentos. O participante relata que a maior dificuldade foi se propor a 

passar por tudo isso, a escolha de praticar a natação em sua vida e que, a partir do 

momento que fez essa escolha, conseguiu se colocar no ambiente familiar, ter 

conversas com os pais, com a irmã, defender a irmã em momentos que tudo era 

dado a ele, enquanto ela era deixada de lado.  

Uma das provas mais difíceis que o participante 3 precisou enfrentar foi 

disputada com seus familiares, e para vencer essa “prova” a estratégia utilizada 

foi a conversa, tiveram algumas discussões no percurso para alinhar os objetivos 

e manter a união da equipe (pai, mãe, irmã e ele). Essa estratégia foi aprendida e 

é utilizada até os dias atuais na vida do atleta, dentro e fora das piscinas, tendo em 

vista que esse participante exerce uma liderança e representação entre os 

nadadores brasileiros, e seus familiares fazem parte de sua equipe oficial até hoje 

(mãe, pai e irmã). 

A habilidade de generalizar o comportamento do ambiente profissional 

desses atletas (natação) para a vida e vice-versa é importante tanto para a carreira 
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na natação quanto para as transições que essa pessoa fará em sua trajetória, pode-

se pensar essa habilidade com certa maturidade adquirida no dia-a-dia desses 

participantes. Assim como a habilidade de generalizar os comportamentos de 

treino (piscina) para as competições, Martin (2001) reforça que essa habilidade de 

transferência do comportamento de treino para a competição deve ser 

desenvolvida, dando exemplo de um golfista: 

“caso o golfista queira maximizar a probabilidade de jogar bem num campo, deve 

devotar uma parte do treino a condições semelhantes às do campo, incluindo alternar os 

tacos a cada jogada, como aconteceria durante uma típica rodada de golfe” (Martin, 

2001, p.189). 

Martin (2001) chama atenção para a importância de simular situações de 

competições em treinamentos, para que o atleta consiga repetir o desempenho. Essa 

prática vai ao encontro de relatos encontrados nos resultados da presente pesquisa, como 

podemos ver na fala do P3 e P6 descrevendo situações de treino em que eles imaginam 

que tem os seus adversários nadando ao lado:  

 “Eu tenho feito um pouco isso, essa mentalização. Eu gosto de fazer isso tipo na 

competição, de visualizar a competição durante o treino. No treino eu gosto de 

imaginar eu durante a prova, imaginar meus adversários, né. ” (P6) 

Como podemos observar nos relatos acima, os atletas utilizam recursos para 

simular o ambiente de competição dentro do treinamento, como a visualização e a 

autofala, estratégias amplamente empregadas na psicologia do esporte (Martin, 2001; 

Weinberg, 2013; Weinberg & Gould, 2008).  

Pode-se observar que os participantes da presente pesquisa utilizaram as 

habilidades aprendidas em seus diversos papéis sociais para crescer e evoluir nas piscinas, 
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assim como aproveitaram as habilidades das piscinas para conquistar espaço fora delas, 

ou seja, conseguiram integrar e equilibrar esses papéis. Esses participantes praticam 

natação.   

 

Considerações finais  

As entrevistas norteadas pelo objetivo do presente estudo de analisar a trajetória 

esportiva de nadadores de alto rendimento brasileiro evidenciaram as características 

psicológicas necessárias (resiliência, disciplina, controle emocional, metas) e as fontes 

de apoio e principais suporte (afetivo, familiar, financeiro, educação) para a construção 

e o desenvolvimento esportivo.  

O presente estudo reforça a importância de um ambiente que favoreça o 

desenvolvimento das crianças através de brincadeiras, atividades lúdicas, imaginação e 

que estimulem sua percepção de competência. Variáveis como diversão e amizade foram 

citadas como importantes para que os participantes se mantivessem dentro da natação e 

os amigos foram considerados fundamentais nos momentos difíceis dentro do esporte.  

A habilidade de observação foi apontada pelos nadadores como fundamental para 

a evolução na trajetória de vida deles, o quanto esse exercício é importante para que os 

atletas se conheçam e pratiquem a observação de si e do ambiente em que estão inseridos. 

Os participantes da presente pesquisa verbalizaram que conseguem praticar essa 

observação através da meditação ou do mindfulness, dessa forma, identificam os 

estímulos ao redor e conseguem induzir seu estado de ativação por meio da utilização de 

técnicas citadas: visualização e autofala. Dessa forma, é evidente a importância de 

estimular um ambiente que auxilie os atletas a se conhecerem por meio da observação de 

si e do meio, é esse conhecimento que possibilitará a pessoa se desenvolver e evoluir 
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potencializando o seu desempenho através de estratégias e recursos criados, muitas vezes, 

pelo próprio nadador. A observação também permitiu que os atletas da presente pesquisa 

reconhecessem suas reservas comportamentais, ou seja, habilidades pessoais e interesses 

além do esporte, auxiliando assim o planejamento de carreira e transições.  

Outro ponto que merece destaque e que se mostrou crucial para a evolução dos 

nadadores foi a inserção em competições internacionais, aqueles que tiveram essa 

experiência descreveram a participação em competições fora do Brasil como um divisor 

de águas em sua trajetória, enquanto aqueles que não tiveram nenhuma experiência 

internacional (apenas um participante dessa pesquisa) trouxeram essa possibilidade como 

uma meta a ser alcançada para evoluir o seu nível. Porém, para que essa experiência possa 

ser concretizada não basta ter um excelente nível na natação, é preciso investimento 

financeiro, que muitas vezes, precisa partir do próprio atleta. 

Diante dos achados, seria interessante inserir no roteiro de entrevista perguntas 

relacionadas a brincadeira e diversão na rotina atual dos nadadores, os participantes 

citaram exemplos de momentos dentro da pratica da natação onde eles “brincam”, por 

exemplo, imaginando que o adversário está ao lado, narrando uma prova como se 

estivesse sendo televisionada, porém, não trouxeram esses comportamentos inseridos 

dentro de uma “brincadeira” e momento de “diversão”. Uma hipótese é que com uma 

pergunta direcionada para a brincadeira, os participantes poderiam verbalizar outras 

situações, ou até mesmo poderiam enxergar que esses comportamentos são uma maneira 

de brincar dentro da rotina, tendo em vista que citaram tanto a brincadeira, como a 

diversão como essenciais para a transição do recreativo para a base e da base para o 

profissional, ou seja, são importantes também para a permanência no profissional. A 

presente pesquisa evidenciou a importância do uso da entrevista para ampliar o 

entendimento da trajetória de atletas da natação de alto rendimento.  



71 
 

Referências  

Almeira, L.S., Cruz, J.F.A., & Matos, D.S., (2011). Excelência no desporto: Para uma 

compreensão da “arquitectura” psicológica dos atletas de elite. Motricidade, 7 (4), 

27-41. 

Balyi, I., Way, R., Higgs, C., Norris, S., & Cardinal, C. (2019).  Long-term development 

In sport and physical activity 3.0. 9 Sport for Life Society. Disponível: 

https://sportforlife.ca/portfolio-view/long-term-development-in-sport-and-

physical-activity-3-0/ 

Barbanti, V.J., (1997). Teoria e prática do treinamento esportivo. São Paulo: Edgard 

Blucher.  

Brandão, M.R.F., Leite, G., Ferreira, R.A., Gomes, S.S., Pedrinelli, V.J., & Oliveira, R.S., 

(2012). Percepção do estresse competitivo e cultura em futebolistas de três países 

participantes do Mundial de 2006: Brasil, Portugal e Arábia Saudita. Motricidade, 8 (S2), 

925-936.  

Bohme, M.T.S., (2000). O treinamento a longo prazo e o processo de detecção, seleção e 

promoção de talentos esportivos. Revista Brasileira de Ciência do Esporte, 21(2/3), 

4-10. 

Bohme, M.T.S., (2004). Talento esportivo. In: A. Gaya, A. Marques, G. Tani, (Org.), 

Desporto para crianças e jovens. Razões e Finalidades (Cap.11), (pp. 235-249). 

Ed. UFRGS: Porto Alegre. 

Bompa, T.O., (2002). Treinamento total para jovens campeões. Barueri Manole.  

Cillo, E.N.P. (2002). Psicologia do Esporte: conceitos aplicados a partir da Análise do 

Comportamento. In:  A.M.S. Teixeira (Org.), Ciência do Comportamento: 

conhecer e avançar (Vol. 1), (pp. 119-137). ESETec: Santo André. 



72 
 

Coimbra, D.R., Filho, B.M., Andrade, A., & Miranda, R., (2013). Habilidades 

psicológicas de coping em atletas brasileiros. Motricidade, 9 (1), 95-106. 

Coimbra, D.R., Gomes, S.S., Oliveira, H.Z., Rezende, R.A., Castro, D., Miranda, R., & 

Bara Filho, M.G., (2013). Características motivacionais de atletas brasileiros. 

Motricidade, 9 (4), 64-72. 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (2019).  Calendário. Campeonato 

brasileiro absoluto de natação – 2019. Disponível: 

https://cbda.org.br/cbda/natacao/evento/33497/campeonato-brasileiro-absoluto-de-

natacao 

Conselho Federal de Psicologia (2005). Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Disponível: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-

psicologia.pdf 

Coordenação de Estudos Legislativos – CEDI (2006). Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 

de 2006. Disponível: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9CF2

A37EFD3C3EF18C5808A09F9515FA.proposicoesWeb1?codteor=856379&filen

ame=LegislacaoCitada+-PL+889/2011 

Cosh, S., Crabb, S., Tully, P.J., (2015). A champion out of the pool? A discursive 

exploration of two Australian Olympic swimmers´transition from elite sport to 

retirement. Psychology of Sport and Exercise, 19 (2015) 33-41. 

Coté, J., Baker, J., & Abernethy, B., (2007). Practice and play in the development of sport 

expertise. In: G. Tenenbaum; R.C. Eklund (Org.), Handbook of sport psychology 

(3º ed.), (pp. 184-202). New Jersey: John Willey. 

De Rose, J., Barros, & J.C.T.S., (2006). Situações de stress na natação infanto 

https://cbda.org.br/cbda/natacao/evento/33497/campeonato-brasileiro-absoluto-de-natacao
https://cbda.org.br/cbda/natacao/evento/33497/campeonato-brasileiro-absoluto-de-natacao


73 
 

juvenil: atitudes de técnicos e pais, ambiente competitivo e momentos que 

antecedem a competição. Revista. Brasileira. Ciência e Movimento., 14 (4), 79-86. 

De Rose, Jr., (2000) O esporte e a psicologia: enfoque do profissional do esporte. In: K. 

Rubio (Org.), Psicologia do esporte: interfaces, pesquisa e intervenção (pp. 29-3). 

Casa do Psicólogo: São Paulo. 

Fontes, R.D.C.D.C., & Brandão, M.R.F., (2013). A resiliência no âmbito esportivo: uma 

perspectiva bioecológica do desenvolvimento humano. Motriz, 19 (1), 151 – 159.  

Fortes, L.D.S., Lira, H.A.A.D.S., Lima, R.C.R.D., Almeida, S.S., & Ferreira, M.E.C., 

(2016). O treinamento mental gera efeito positivo na ansiedade competitiva de 

jovens nadadores? Revista Brasileira de Cineantropometria e Desenvolvimento 

Humano, 18 (3), 353-361. 

Greco, P.J., & Brenda, R.N., (1998). Iniciação esportiva universal: da aprendizagem 

motora ao aprendizado técnico. (Vol.1). Ed. UFMG: Belo Horizonte. 

Howells, K., & Fletcher, D. (2015). Sink or swim: Adversity and growth-related 

experiences in Olympic swimming champions. Psychology of Sport and Exercise, 

16 (2015), 37-48. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Práticas de Esporte e Atividade 

Física. (2017)  

Martin, G.L., (2001). Consultoria em Psicologia do Esporte Orientações Práticas em 

Análise do Comportamento. (Trad. Noreen Campbellde Aguirre). Campinas: 

Instituto de Análise de Comportamento. 

Massa, M., Uezu, R., & Bohme, M.T.S., (2010). Judocas olímpicos brasileiros: fatores de 

apoio psicossocial para o desenvolvimento do talento esportivo. Revista Brasileira 

de Educação Física e Esporte, 24 (4), 471-481.  



74 
 

Mendonça, L.D.M., Macedo, L.G., Fonseca, S.T., Silva, A.A., (2009). Comparação do 

alinhamento anatômico de membros inferiores entre indivíduos saudáveis e 

indivíduos com tendinose patelar. Revista Brasileira de Fisioterapia, 9 (1), 101-

107. 

Minayo, M.C.S., (2010). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São 

Paulo: HUCITEC. 

Miranda, R. & Bara Filho, M. (2008). Construindo um atleta campeão: uma abordagem 

psicofísica do esporte. Porto Alegre: Artmed. 

Mota, L.T., Faustino, R.C. (2016). Crianças indígenas: o papel dos jogos, das brincadeiras 

e da imitação na aprendizagem e no desenvolvimento. Acta Scientiarum. Education 

38 (4), 395-404. 

Naderifar, M., Goli, H., Ghaljaie, F., (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method 

of Sampling in Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education 

Journal; 14 (3): e67670. 

Nakashima, F.S., Júnior, J.R.A.D.N., Vissoci, J.R.N., & Vieira, L.F., (2018). 

Envolvimento parental no processo de desenvolvimento da carreira esportiva de 

atletas da seleção brasileiro de ginastica rítmica: construção de um modelo 

explicativo. Revista Brasileira de Ciência do Esporte, 40 (2), 184-196.  

Naveira, G. A., &  Ruiz, R. (2013). The personaltiy of the athlete: A theoretical review 

from the perspective of traits. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Fisica y del Deporte, 13(51), 627-645. 

Noce, F., Costa, V.T., Bicalho, C.C.F., Faria, T.M.T.R, Albuquerque, M.R., & Andrade, 

A.G.P.D., (2017). O perfil de liderança de treinadores de natação brasileiros de 

categorias de base. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 31 (3), 651-

660. 



75 
 

Orlick, T., (2009). Em busca da excelência – Como vencer no esporte e na vida treinando 

sua mente. (Trad. Larissa Andrade, Rafael Rodrigues Torres). São Paulo: Artmed. 

Pereira, F.K., & Dias, N. (2020). A importância das atividades lúdicas na iniciação 

esportiva. Educação Física: cultura corporal do movimento,9(17), 52-58 

Rios, D.R.S., Sousa, D.A.B., Caputo, M.C. (2019). Diálogos interprofissionais e 

interdisciplinares na prática extensionista: o caminho para a inserção do conceito 

ampliado de saúde na formação acadêmica. Interface – Comunicação, Saúde e 

Educação. 

Samulski, D.M., Ferreira, R.M., Costa, V.T., Penna, E.M., & Moraes, L.C.C.A. (2012). 

Habilidades mentais de nadadores brasileiros de alto rendimento. Motricidade, 8 

(S2), 946-955. 

Samulski, D.M., (2002). Psicologia do Esporte. São Paulo: Manole  

Scala, C. T., (2000). Proposta de intervenção em psicologia do esporte. Revista      

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 2 (1), 53-59. 

Stefanello, J.M.S., (2007). Fatores perturbadores de concentração: um estudo de caso com 

campeões olímpicos no vôlei de praia. Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, 21 (2), 121 – 133.  

Tchich, N.H., (2018). O Milagre da Atenção Plena – Uma Introdução á Prática da 

meditação (Trad. Maria Goretti Rocha de Oliveira). Petrópolis: Vozes.  

Thomas, J.F., Côté, J., Deakin, J., (2008). Understanding dropout and prolonged   

engagement in adolescente competitive sport. Psychology of Sport and Exercise, 9, 

645-662. 

Vieira, L.F., Vissoci, J.R.N., Oliveira, L.P., Vieira, J.L.L., (2010). Psicologia do Esporte: 

Uma área emergente da Psicologia, Psicologia em Estudo, 15 (2), 391-399. 



76 
 

Weinberg, R.S., & Gould, D. (2008). Fundamentos da Psicologia do Esporte e do exercício 

(Trad. Cristina Monteiro). Porto Alegre: Artmed. 

Weinberg, R.S. (2013). Mental Toughness: What is it and how to bluid it. Revista da 

Educação Física/UEM, 24(1), 1-10. 

Weinberg, R.S. (2013). Goal setting in sport and exercise: research and practical applications. 

Revista da Educação Física, 24(2), 171-179 

  



77 
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APÊNDICE I  

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMISTUTURADO PARA INVESTIGAÇÃO DA 

TRAJETÓRIA ESPORTIVA DE NADADORES 

DADOS PESSOAIS: 

Nome  

Data de nascimento  

Idade  

Estado Civil  

Tem filhos?  

Com quem reside?  

Escolaridade 

Religião? 

 

 

DADOS ESPORTIVOS: 

1- Quais provas você nada? 

2- Com quantos anos você começou a nadar? 

3- Por qual motivo iniciou na natação? 

4- Começou a participar de competições de natação com quantos 

anos? 

5- Nada por essa Instituição há quanto tempo? 

6- Nada profissionalmente há quanto tempo? 

7- Já participou de Campeonatos Internacionais? Quais? Quando? 
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8- Realizou algum tipo de acompanhamento de psicologia 

esportiva ou psicologia clínica ao longo da sua trajetória? 

 

 

Histórico Esportivo: 

1- O que a natação significa para você? 

2- Você teve ou tem algum ídolo que lhe inspirou? 

3- Você já praticou outros esportes? Quais? Chegou a competir? 

4- Como foi a transição da natação “recreativa’ para as categorias de base? Tenta 

resgatar um pouco das dificuldades que teve nesse período e as formas de 

enfrentamento. 

5- Me fala sobre a sua passagem nas categorias de base. Tenta resgatar um pouco 

das dificuldades que teve nesse período e as formas de enfrentamento. 

6- Como foi a transição das categorias de base para o profissional? 

7- Quais foram as maiores dificuldades encontradas ao longo da sua carreira? 

8- Quais figuras você considera importante para conseguir chegar até aqui?  

9- Já pensou em parar de nadar?   

10- Por que você continua praticando natação?  O que tem na natação que te faz 

praticar atualmente?   

11- Qual seu objetivo dentro da natação? Até onde pretende chegar?   

Histórico Familiar  

1- Como foi a participação dos seus familiares ao longo desses anos na natação? 

2- Você teve suporte deles? Como foi esse suporte? 

3-  Como você vê o papel de seus familiares e a relação deles com a sua carreira 

hoje? 
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Histórico de lesão 

1- Já sofreu lesão? Se sim, de que tipo? 

2- Como a lesão se originou? 

(   ) trauma – impacto - acidente 

(   ) desenvolvimento de lesão gradativa e crônica 

(   ) outros. Especifique: 

3- Em que contexto a lesão aconteceu ou foi identificada?  

(   ) competição 

(   ) treinamento 

(   ) lazer – tempo livre 

(   ) outros. Especifique:  

4- A lesão era impeditiva da prática esportiva, exigindo afastamento? 

5- Você teve apoio e suporte social durante a identificação e tratamento da lesão? Se 

sim, de quem? 

6- Em algum momento foi pressionado para retornar aos treinos e competições? 

Histórico com treinadores 

1- Como foram os professores que passaram na sua trajetória na natação? 

2- Tiveram alguns que lhe marcaram e foram importantes na sua trajetória? Se sim, 

tenta resgatar de que forma te marcaram e como era a abordagem. 

Hobbies 

1- Você tem hobbies? Se sim, quais são? 

2- Quais habilidades você considera ter além de nadar? 

3- Existe um sonho que não esteja relacionado com o seu papel de nadador? 

Planejamento de carreira  

1- Você tem planos para sua vida quando parar de nadar? 
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Habilidades mentais  

1- Quais habilidades psicológicas você considera terem sido fundamentais para 

chegar no nível que você está hoje? 

2- Como você costuma se preparar psicologicamente para uma competição? Tem 

algum tipo de rotina? Estratégia? Técnica? 

3- O que te motiva a continuar nadando? Quais são suas motivações? 

4- Como você costuma lidar com situações adversas? Por exemplo, após uma prova 

não tão boa, ou alguma participação não satisfatória em um campeonato, ou algum 

episódio que possa tirar sua concentração ou motivação. Você tem estratégias? 

5- Você costuma colocar objetivos nos seus treinamentos e competições? Que tipo 

de objetivos? Como são esses objetivos? 

6- Durante os períodos de treinamento dentro e fora da água e também em 

competições, você costuma conversar com você mesmo? Se sim, que tipo de 

conversas são essas? 

7- Durante os períodos de treinamento, em competições e também fora desses 

horários, você costuma imaginar-se nadando, competindo ou executando algo que 

queira realizar? 

8- Durante os períodos de treinamento dentro e fora da água e também em 

competições, você costuma fazer algum tipo de atividade para relaxar? 

9- Quais os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua trajetória como 

nadador brasileiro? 

 

Opinião: 

1- O que você achou dessa entrevista? Como foi para você a experiência de entrar 

em contato com as questões que conversamos hoje?  


