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RESUMO 

O presente trabalho pretende ilustrar o meu percurso profissional na área do treino da Natação 

Sincronizada em Portugal, quais os fatores condicionantes, problemas e soluções encontrados. 

Nesta aprofundada investigação tento fazer uma breve abordagem a todos os componentes de 

treino que devem ser desenvolvidos integradamente, tendo sempre como referência as 

investigações, estudos nacionais e internacionais da área. 

Da área de natação, a sincronizada destaca-se pela extrema complexidade e a maximização do 

seu desempenho envolve a aplicação integrada de um complexo conjunto de disciplinas.	  A 

treinadora da disciplina tem de conseguir responder a todas as exigências, saber um pouco de 

todas as áreas e conseguir combater uma enorme diversidade de obstáculos que se vão 

colocando no seu caminho. Desta forma, o envolvimento com a disciplina tem de ser total, o 

trabalho de pesquisa deverá ser constante, pois é uma disciplina relativamente recente, que se 

vem desenvolvendo.  

O treino deve contemplar numa primeira parte, em seco: a flexibilidade, força, contagem das 

coreografias, controlo postural, expressão facial e corporal…. Segue-se a segunda parte, na 

água, de aplicação integrada de técnicas e de expressão. No treino diário deverá haver 

preocupação com o desenvolvimento da resistência, força, velocidade, coordenação e 

flexibilidade, de preferência conjuntamente com o treino técnico específico da modalidade. O 

número de horas de treino semanal peca por defeito e quanto mais direcionado estiver o 

desenvolvimento das capacidades físicas para a especificidade da modalidade, melhores serão 

os resultados.  

Há também que saber enquadrar corretamente o desenvolvimento das diferentes capacidades 

nos períodos corretos da época-desportiva. Assim o desenvolvimento da força, velocidade e 

resistência devem ser prioritários na pré-época. E, à medida que se vai aproximando o período 

competitivo, deve haver uma focalização no trabalho técnico de figuras e esquemas. 

A exigência deve prevalecer no treino e o papel da treinadora é de extrema importância para 

que a equipa tenha sucesso e consiga vingar e ultrapassar as dificuldades que vão surgindo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: NATAÇÃO SINCRONIZADA; PERIODIZAÇÃO DO TREINO; CAPACIDADES 

FÍSICAS; TREINO EM SECO. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to illustrate my professional career as a Synchronized Swimming 

coach in Portugal, demonstrating the conditioning factors, problems and solutions found. In 

this study I try to make a brief approach to all of the training components that should be 

addressed, always with reference to national and international research studies in the field. 

Synchronized swimming is a sub-discipline of the swimming sport with extreme complexity, 

and, to be successful, involves an intricate set of areas. A coach of the modality, in Portugal, 

must be able to answer to all the demands, understand all of the areas and be able to exceed a 

large variety of obstacles that will appear along the way. Therefore, the involvement with the 

sport has to be total, the research work should be constant and on a daily basis. As it is a 

relatively new modality and in expansion, it´s development and growth has been constant.  

The training should include some dry workout, related to flexibility, strength, dry count of 

choreographies, posture control, facial and body expression, among others, as well as wet 

workout. 

In daily practice, together with the specific technical training, a concern with the development 

of resistance, strength, speed, coordination and flexibility should exist. The number of 

training hours is not much and, as the development of physical abilities is more targeted to the 

specificity of the sport, the better are the results. 

We must also learn to develop the right skills at the right time in the seasonal periods. In this 

sense, the development of strength, speed and endurance should be a priority in the early 

stage, pre-season, and as you approach the competitive period, the training focus should be on 

the technical figures and choreographies. 

The exigency should prevail in training and the role of the coach is extremely important for 

the team to succeed and overcome the arising difficulties. 

 

 

KEYWORDS: SYNCHRONIZED SWIMMING, PERIODIZATION TRAINING, PHYSICAL ABILITIES; 

DRY WORKOUT. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Quando me perguntam qual a minha profissão costumo responder “sou treinadora de natação 

sincronizada” e lá vem quase sempre nova pergunta “o que é isso?”. Pode parecer estranho, 

mas ainda nos dias que correm há pouca divulgação e conhecimento da modalidade, 

principalmente a nível nacional. 

“Em Portugal, a modalidade de Natação Sincronizada não tem tido grande expansão. Além de 

encontrar dificuldades a nível de instalações desportivas adequadas à prática desta modalidade 

(piscina com características adequadas e um ginásio de apoio), é uma modalidade que requer 

muito trabalho e muita dedicação das suas atletas” (Grande Enciclopédia do Desporto, 1999, 

p. 166) 

Tem vindo a crescer o número de atletas e clubes pelo país, mas a realidade é que ainda está 

subdesenvolvida quando nos comparamos com a generalidade dos outros países. Podemos 

então questionar-nos se este “atraso” estará somente relacionado com as diferenças 

significativas no número de horas de treino diário ou se haverá diferenças no tipo de treino 

executado. Estaremos a treinar no sentido de desenvolver as mesmas capacidades? Certo é 

que começam a aparecer mais estudos, sendo poucos os realizados em Portugal. E as 

treinadoras, como elemento nuclear do desenvolvimento da modalidade, devem procurar uma 

formação complementar qualificada, tendo em vista a promoção da qualidade técnica e 

artística das atletas. 

Segundo Mountjoy, M. (1999) a Natação sincronizada (NS) é um desporto complexo e 

fisicamente exigente. Diz ainda que é um desporto desafiante e interessante para a pesquisa 

médica desportiva pela falta de estudos desenvolvidos na área devido à complexa estrutura 

competitiva e aos requisitos de treino. (p.321) 

Enquanto treinadora de NS, deparo-me, diariamente, com uma série de questões, que pretendo 

relatar e solucionar fundamentadamente. 

Assim, este trabalho foi realizado com base numa investigação dos estudos nacionais e 

internacionais sobre a disciplina e apoiado ainda noutras informações complementares que 

achei relevantes para a compreensão dos diferentes tópicos. Além do relato da minha 
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experiência como treinadora, faço narrativa do meu percurso de vida, pois sei que a bagagem 

que angariei até então ajudou bastante com que eu me tornasse na treinadora que sou.  

Realço que a modalidade é de extrema complexidade, tanto a nível de regulamento 

competitivo como nas questões de desenvolvimento de aptidões físicas e no trabalho que 

envolve o treino. No sentido de organizar a informação da melhor forma possível, sincronizei 

a recolha bibliográfica com os métodos por mim aplicados no treino, assim como fui 

reportando as dificuldades e as soluções encontradas.  
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2 – NATAÇÃO SINCRONIZADA 

2.1 – DEFINIÇÃO 

A NS é uma disciplina da natação relativamente recente em Portugal, surgindo “no final de 

1984 através de uma exibição do Grupo Desportivo Sopete e o primeiro Campeonato 

Nacional em 1993”. (Martins et al, 2006, p.28) 

Inicialmente definida como ballet aquático, somente praticada por lazer ou pela vertente 

artística, é agora assumida como complexa, exigente, nos planos técnico e artístico integrando 

várias capacidades e disciplinas, em busca da melhor performance. 

Segundo a Federação Portuguesa de Natação (FPN, n.d.) a natação sincronizada é uma 

disciplina da natação onde são executadas diversas formas de movimentos, estilos, 

deslocamentos, figuras e/ou combinações entre estes, executados por uma ou mais 

nadadoras. Estas encontram-se sincronizadas umas com as outras e com o 

acompanhamento musical, de forma a obter um conjunto harmonioso e estético. 

Segundo Rodriguez-Zamora (2012, p. 1), a Natação Sincronizada é uma combinação de 

natação, dança e ginástica. As nadadoras executam esquemas com movimentos elaborados na 

água acompanhados por música. 

Wolman e Ramsay (2001, para.1) completam a ideia referindo a NS como um desporto que 

partilha certas características com outros desportos esteticamente agradáveis, como a ginástica 

e a dança e que “requer um alto nível das capacidades aeróbia e anaeróbia, combinadas com 

graciosidade e agilidade” (introdução, para.1). 

Peric (2012, p.135) descreve a natação sincronizada como um desporto olímpico híbrido que 

combina a natação com a dança e o ballet. Citando Zenic et al (2010), refere que as nadadoras 

(nos solos, duetos e equipas) realizam esquemas com movimentos elaborados, à superfície e 

debaixo da água, acompanhados por música. 

Para Rodriguez-Zamora et al (2012), na NS contemporânea as atletas precisam combinar 

exercícios técnicos, físicos e artísticos muito exigentes, durante 2 a 4 minutos, realizados com 

uma intensidade muito elevada, tanto respirando naturalmente como em apneia. Citando 

Homma M. (1994), refere que quase 50% do tempo é passado em apneia (p. 1). 
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Oliveira et al (2007) afirma que as atletas precisam de demonstrar excelente nível técnico 

e executar os fundamentos do desporto com propulsão, de forma explosiva e ao mesmo 

tempo flexível e com ritmo. Os movimentos da coreografia são realizados, ora com o 

corpo o mais acima possível da linha da superfície da água ou, em muitas situações, com 

a face submersa, em apneia. Durante a execução das figuras elas devem manter a 

expressão corporal obedecendo à coreografia. A dificultar, acresce que as atletas 

enfrentam as dificuldades impostas pelas características físicas do meio líquido, como a 

resistência dinâmica, densidade entre outras (introdução, para. 2).  

 

2.2 – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Segundo a Federação Internacional de Natação Amadora [FINA], a NS cresceu como natação 

ornamental e ballet aquático entre o final do século XIX e início do século XX. Em 1891, o 

Royal Life Saving Society of Great Britain (RLSS) publicou um manual para os nadadores 

incentivando aquilo que designavam por "natação ornamental" ou a "natação científica". 

(FINA, n.d., para.1) 

Segundo Martins et al (2006, p. 22), “no seculo XIX, surgem as primeiras demonstrações de 

Natação Ornamental. Na Grã-Bretanha, tiveram lugar demonstrações para o público de 

homens realizando braçadas e habilidades sensacionais. Sem acompanhamento musical, esta 

natação dizia-se “científica””. 

O desporto desenvolveu-se a partir de técnicas salva-vidas e de natação e os primeiros 

concursos, realizados em 1891 em Berlim e em 1892 em Londres, foram para os 

homens. No entanto, a natação artística foi aceite como mais adequada para as mulheres 

porque são mais flutuantes, especialmente nas pernas, e capazes de melhor fazer 

imagens corporais mais expressivas. (FINA, n.d., para.2) 

Surgem, segundo Martins et al (2006), por volta dos anos 50 as primeiras demonstrações de 

natação sincronizada em Portugal. O Sport Algés e Dafundo (SAD) organizava torneios de 

natação para os quais eram convidados clubes estrangeiros que se faziam acompanhar com 

grupos de “Ballet Aquático” (p.27). 
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O desporto que se tornou conhecido como natação sincronizada ficou cada vez mais 

técnico e atlético, com a música que acompanha os esquemas. A NS procurou um lugar 

nos Jogos Olímpicos e afirmou-se como um desporto de demonstração entre 1952 e 

1968. Entrou para a FINA em 1952 com a adoção de regras de acordo com as propostas 

do Canadá, Estados Unidos da América e Argentina, países onde a natação 

“ornamental” e de “figura” tinham captado a atenção do público. No entanto, a proposta 

peruana, em 1952, para pedir ao Comité Olímpico Internacional (COI) o estatuto 

olímpico para a modalidade foi rejeitada (FINA, n.d., para. 5). 

Segundo FINA (n.d.) “os Estados Unidos e o Canadá apresentaram a natação sincronizada 

nos primeiros Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires em 1951 e celebraram a sua primeira 

aparição, em 1955, nos Jogos Pan-Americanos do México, com a primeira competição oficial 

internacional. Apresentaram solos, duetos e equipas, e os EUA ganharam os três títulos” 

(para.6). 

Segundo Martins et al (2006, p.26) só “em 1979, o COI aprovou a competição de Duetos nos 

Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles.” 

Apenas na década de 80 surgiram os primeiros núcleos de NS em Portugal. Em 1984, o 

Grupo Desportivo Sopete fez uma exibição da modalidade na Póvoa de Varzim. A 

partir de 1988, realizaram-se as primeiras ações de formação destinadas a técnicos, 

nadadoras e juízes e, em 1993, teve lugar o primeiro Campeonato Nacional português, 

em Loulé, com a participação de 48 atletas de seis clubes (Martins et al, 2006, p.28). 

 

2.3 – REGRAS TÉCNICAS 

A NS, como modalidade aquática, é regulamentada a nível internacional pela Federação 

Internacional de Natação (FINA) e a nível nacional pela Federação Portuguesa de Natação 

(FPN) e, de quatro em quatro anos, com a alteração do ciclo olímpico são realizadas 

alterações nos regulamentos. Por este facto, todos as subalíneas do ponto 2.3 poderão sofrer 

alterações a partir de 2017. 
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2.3.1 Provas 

Segundo os regulamentos da FINA (2013, p.2) para o ciclo olímpico 2013-2017, os eventos 

da modalidade são: solos (1 atleta), duetos (2 atletas), equipas (4 a 8 atletas) e esquemas 

combinados (8 a 10 atletas). 

Podemos então encontrar, a nível nacional, 4 tipos de provas: 

a) Figuras 

“Cada figura é descrita como o somatório de habilidades motoras, predefinidas e executadas 

como um todo. Ou seja, combinações de posições que, através das transições, constroem um 

exercício complexo” (FINA, 2013, p.2). Para cada categoria (infantil, juvenil e júnior) estão 

descritas 8 figuras. Duas são obrigatórias e as restantes 6 estão agrupadas em pares, que de 18 

a 72 horas antes da competição, são sorteadas e as atletas tem que realizar duas em 

competição. A sua execução é puramente técnica e representam 50% da classificação final 

dos esquemas supracitados. 

b) Esquema Técnico 

Em Portugal, somente as atletas seniores têm de realizar esquemas técnicos de solo, dueto 

ou/e equipa. Os esquemas são compostos por elementos obrigatórios descritos pela FINA e 

FPN (anexo I) e são coreografados com música. “Estes representam 50% da pontuação total 

das atletas seniores” (FINA, 2013, p.2). 

c) Esquemas Livres 

Cada atleta realiza um solo, um dueto e/ou equipa livre, que consiste na realização de figuras, 

deslocamentos, acrobacias e/ou partes disso, sincronizadas com música. Os esquemas livres 

não apresentam restrições na escolha da música, no conteúdo ou coreografia e correspondem 

aos restantes 50% da pontuação (FINA, 2013, p.2). 

d) Esquemas Livres combinados 

São compostos por 8 a 10 atletas. Estes fazem uma combinação de esquemas em que pelo 

menos duas partes devem ter menos de três atletas e pelo menos duas partes com oito a dez 

atletas. É coreografado com música e a sua pontuação vale 100% para a classificação final. 

(FINA, 2013, p. 2; FPN, 2013, p.5) 
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2.3.2 Tempos das Coreografias 

O tempo das coreografias está regulamentado e depende do tipo de esquema e da categoria. O 

quadro que se segue representa os tempos a respeitar em cada esquema/categorias, com uma 

tolerância máxima de quinze segundos, por excesso ou por defeito. 

 

Sessões Solo Dueto Equipa 
Esquema 
técnico 

Sénior 2’00’’ 2’20’’ 2’50’’ 
Tempo de tolerância: 15’’ 

Esquema 
Livre 

Infantis 2’00’’’ 2’30’’ 3’00’’ 
Juvenis 2’15’’ 2’45’’ 3’30’’ 
Juniores 2’30’’ 3’00’’ 4’00’’ 
Sénior 2’30’’ 3’00’’ 4’00’’ 

Tempo de tolerância: 15’’ 

Livre 
Combinado 

Infantis 3’30’’ 
Juvenis 4’00’’ 
Juniores 4’30’’ 
Sénior 4’30’’ 

Tempo de tolerância: 15’’ 
Tabela 1 - Tempo de duração de cada esquema (FPN, 2013, p.6). 

Caso estes tempos não sejam cumpridos, haverá uma penalização. 

 

2.3.3 Grupos de Idades 

Tabela 2 - Categorias de Idades para a época 2013/2014 (FPN, 2013, p.4) 

 

2.3.4 Sistema de Pontuação 

Tanto os esquemas como as figuras são classificados de 0 a 10 pontos, segundo a seguinte 

tabela: 

 

Categorias Ano de Nascimento Idade 
Infantis 2002 e posterior Menos de 12 anos 
Juvenis 1999-2001 13,14 e 15 anos 
Juniores 1996-1998 16, 17 e 18 anos 
Seniores 1995 e anterior Maiores de 18 anos 
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Perfeito 10 

Próximo do perfeito 9.9-9.5 

Excelente 9.4-9.0 

Muito Bom 8.9-8.0 

Bom 7.9-7.0 

Competente 6.9 – 6.0 

Satisfatório 5.9 -5.0 

Deficiente 4.9 – 4.0 

Fraco 3.9 – 3.0 

Muito fraco 2.9 - 2.0 

Dificilmente reconhecível 1.9-0.1 

Completamente falhado 0 

Tabela 3 - Pontuações quantitativas/qualitativas (FINA, 2013, p.5) 

 

Na pontuação das figuras, é retirada a nota mais alta e a mais baixa e é feita a média das 

restantes notas, que posteriormente se multiplica pelo grau de dificuldade de cada figura. A 

classificação da atleta em causa é o somatório das 4 figuras realizadas em prova. 

Segundo a FINA (2013, p. 10.), na pontuação dos esquemas, existem três painéis de juízes 

pontuadores.  

Esquemas livres e combinados 

 Painel 1 – Execução 

 Painel 2 – Impressão artística 

 Painel 3 – Dificuldade 

Esquemas técnicos: 

 Painel 1 – Execução 

Painel 2 – Impressão artística 

Painel 3 – Elementos 



NATAÇÃO SINCRONIZADA 
	  

11	  
	  

A execução refere-se ao nível de excelência, na realização das habilidades altamente 

especializadas de todos os movimentos e à sincronização das atletas entre si e com a música. 

A impressão artística decorre da avaliação da coreografia, da interpretação musical e da forma 

de apresentação das atletas (tanto a nível de postura como fatos de banho e maquilhagem). 

Nos esquemas livres e combinados, o terceiro painel avalia o grau de dificuldade dos 

elementos realizados, nos esquemas técnicos avalia a execução dos elementos obrigatórios 

realizados. 

Cada painel tem uma percentagem dependendo do esquema. No caso dos solos, duetos e 

equipas a pontuação das figuras faz média com os esquemas. No caso dos esquemas 

combinados, a pontuação é somente a dos esquemas. 

 



 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Natação Sincronizada: 

Carreira passo a passo 

Capítulo 3 – 

Capacidades Físicas na 

Natação Sincronizada 



CAPACIDADES FÍSICAS NA NATAÇÃO SINCRONIZADA 
 

13	  
	  

3 – CAPACIDADES FÍSICAS NA NATAÇÃO SINCRONIZADA 

Segundo Alentejano (n.d., para.1) o “treino de Natação Sincronizada baseia-se nos conceitos 

gerais de treino desportivo, nos estudos fisiológicos desenvolvidos através do estudo de outras 

modalidades e nas pesquisas recentes, desenvolvidas principalmente a partir de 1984, para 

criar os diferentes tipos de treino adequado a um determinado período de preparação da atleta 

para a competição.” 

Num estudo realizado por Yamamura et al (1999, p.246), os autores relacionaram as 

características fisiológicas de atletas treinadas com as suas performances desportivas. Aí 

concluíram não haver uma relação significativa entre as variáveis antropométricas e os 

resultados desportivos. Por outro lado, o estudo mostrou que as performances desportivas 

estão significativamente correlacionadas com os aspetos funcionais como a força muscular, a 

resistência muscular e com a capacidade aeróbica. 

Para Peric et al (2012) a NS “exige habilidades avançadas e requer muita força, resistência, 

flexibilidade, graciosidade, arte e noções rítmicas” (p.135). 

A escassez de estudos de NS em Portugal justifica então a necessidade de recorrer a estudos 

internacionais de forma a transformar o “achar” empírico e de transferes de outras 

modalidades para o “saber” científico. Desta forma, o conhecimento das capacidades mais 

requeridas nas diversas provas de NS pode ser uma mais-valia para direcionar corretamente o 

treino e melhorar a performance das atletas. 

 

3.1 – FORÇA 

Castelo (2000, p.252) refere-se à força muscular como “uma qualidade fundamental para a 

obtenção de um elevado resultado desportivo” e define-a como “a capacidade de vencer uma 

resistência dependendo essencialmente da contração muscular”.  

Pelas características mecânicas do movimento, refere que força é toda a causa capaz de 

modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, traduzida por um vetor. É 

o produto da massa pela sua aceleração: F=m x a. Contudo, se pretendermos transferir 

este conceito mecânico de força, como entidade física, para definir a força produzida 
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por um músculo, ele não nos serve para incluir numa mesma definição as diferentes 

componentes (formas de manifestação) da força muscular (Castelo, 2000, p.257). 

Ribeiro (1992, p. 85) refere que a força é um indicador da aptidão física e um fator de 

performance atlética. “Ela pode ser definida como a capacidade que um músculo isolado pode 

exercer contra uma resistência num esforço máximo, podendo haver ou não a realização de 

trabalho, tudo dependendo ou não da existência de movimento.” 

“A força muscular pode ser definida como a quantidade máxima de força que um músculo ou 

grupo muscular pode gerar num padrão específico de movimento, e é considerada uma 

capacidade física importante para a condição física não só para atletas como também para 

indivíduos não atletas” (KOMI, 2003 citado por Leite et al, 2004, para.1). 

Mendizábal (2009), referindo-se ao trabalho de força na NS, ressalta a importância de 

primeiro se desenvolver a força geral nas atletas e refere que este trabalho deve ser realizado 

com cargas superiores a 85% da força máxima (superiores à adaptação neuromuscular mas 

inferior à hipertrofia), com realização de 4 a 5 séries de 5 a 6 repetições. Para as principiantes, 

as cargas submáximas vão de 50 a 70%, com 3 a 5 séries de 6 a 12 repetições, realizando 

descansos de 2 a 5 minutos. 

A mesma autora refere ainda que os principais músculos a serem desenvolvidos ou 

trabalhados são: abdominais, oblíquos, dorsais e lombares. Por outro lado, os ombros e 

braços, quadríceps, ísquios, glúteos, gémeos, entre outros, são músculos secundários. 

Peric et al (2012, p.137) define força explosiva como “a capacidade de gerar um elevado nível 

de força no período de tempo mais curto possível.” No seu estudo enquadra dois movimentos 

muito utilizados na NS, o boost (saída de tronco) e a barracuda (saída de pernas), como 

movimentos de força e mais especificamente relacionados com a força explosiva. 

Num estudo sobre a quantificação da força máxima na remada americana executada na 

posição vertical invertida, Carmo et al (2001), procuraram relacionar os níveis de força 

máxima com o nível técnico da nadadora e concluíram que há uma correlação positiva entre 

os valores de força máxima exercidos e o nível técnico de cada nadadora. (conclusões, para.3) 

Há muitos elementos técnicos na NS que requerem o desenvolvimento da força muscular, 

como por exemplo as elevações, arremessos e pranchas, que são elementos acrobáticos da 

modalidade onde há elevação, projeção ou sustentação de uma atleta (no mínimo), parcial ou 

totalmente fora da água. Estes elementos são cada vez mais imprescindíveis e utilizados. 
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Apesar de não serem tecnicamente obrigatórios, concedem aos esquemas um caráter mais 

artístico e aumentam significativamente o grau de dificuldade dos mesmos. 

O trabalho de força pode ser realizado tanto no treino em seco como no treino de água, 

estando sempre condicionado às faixas etárias e ao material disponível. No início da época 

realizo testes de força dos membros inferiores, superiores, abdominais e dorsais, para 

posteriormente poder avaliar se o trabalho/treino está a produzir as alterações desejadas.  

 

Ilustração 1 - Exercício de força abdominal. 

Em seco, além das séries de força sem carga, utilizamos exercícios em pares de forma à atleta 

ter uma carga de trabalho maior, com objectivo de aproximar o exercício à realidade da 

modalidade, onde muitas vezes a atleta tem de suportar ou arremessar a colega de equipa. 

Também utilizamos caneleiras para o trabalho de força dos membros inferiores, elásticos 

principalmente para trabalho dos membros superiores e exercícios nos espaldares. 

 

Ilustração 2 - Trabalho de força de membros superiores com elásticos. 
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Ilustração 3 - Trabalho de força abdominal nos espaldares. 

Na água recorremos aos mesmos materiais. Fazemos exercícios específicos de sincronizada 

com os elásticos e com os pesos, mas neste caso são ambos utilizados nos membros 

inferiores. Os pesos também podem ser colocados à volta da cintura estando a trabalhar tanto 

os membros superiores como inferiores. 

 

Ilustração 4 - Trabalho de força com elásticos na água. 

No início da época, faço trabalho de força 3 vezes por semana, reduzindo o mesmo 

gradualmente à medida que se aproxima a fase competitiva, durante a qual ele é 

completamente abolido, com exceção dos exercícios específicos de esquemas e figuras. 

Recorrendo a um estudo dirigido à aplicação de exercícios para o desenvolvimento do 

controlo muscular em NS, comecei a utilizar no trabalho em seco as bolas de pilates. A autora 

Vázquez (2013, resumo, para. 1) justifica a “necessidade do desenvolvimento do controlo 
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postural pela importância que, na natação sincronizada, requer o domínio do corpo por parte 

das atletas e afirma que é necessário, desde idades tenras, desenvolver capacidades e 

habilidades para realizar exercícios que ajudem a conhecer e a sentir o corpo.”  

Afirma ainda que o método Pilates consiste numa forma de preparação física que se 

baseia no trabalho do corpo e da mente como uma unidade e que há uma união do 

dinamismo e força muscular com o controlo mental, a respiração e o relaxamento. Com 

a aplicação de exercícios, a vantagem deste tipo de trabalho, segundo o autor, é o 

domínio do corpo: controlo muscular, fluidez, precisão… (Vázquez, 2013, 

fundamentação, para. 1), 

 

Ilustração 5 - Trabalho de controlo postural com bola de Pilates. 

O trabalho de força e de controlo muscular, na NS, estão interligados e é muito importante o 

seu desenvolvimento. Como refere Vázquez (2013, fundamentação, para.2), citando Dra. 

Linai Negri, para esta disciplina desportiva deve-se ter uma elevada consciência corporal, a 

habilidade de confiar nos sinais do seu corpo, no sentido cinestésico, sensações tácteis, 

sentido de energia e sentido propriocetivo. 

 

Ilustração 6 - Trabalho de controlo postural com a bola de Pilates. 
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3.2 – FLEXIBILIDADE 

A NS, segundo Cento (2003), da mesma forma que os outros desportos, requer o 

desenvolvimento de capacidades condicionais e coordenativas ao longo de todo o ciclo de 

preparação desportiva. Neste caso, a autora, dá especial enfase a uma capacidade que 

denomina de caráter biológico: a flexibilidade (introdução, para.1). 

Segundo Castelo et al (2000) a “flexibilidade é o grau de mobilidade para o movimento ou 

tecnicamente a amplitude do movimento de uma articulação ou de um grupo de articulações 

(p. 409)” e “é considerada um componente importante não só na performance desportiva, 

como na prevenção de lesões e na reabilitação (p. 410)”.  

Vai mais longe, referindo que os seus “graus de liberdade” podem ser medidos 

(avaliados) em unidades lineares (centímetros) ou angulares (graus) e que as 

necessidades específicas de cada um dos desportos é que determinam quais são as 

articulações e os movimentos articulares que devem ser avaliados (Castelo et al, 2000, 

p. 409). 

Para Buskirk (1987), desenvolver a flexibilidade constitui um dos objetivos mais 

importantes para a nadadora. Ela torna-se mais versátil, podendo aumentar a amplitude 

dos movimentos executados e a variedade dos mesmos. O mesmo autor refere que a 

flexibilidade pode ser desenvolvida em fases: a primeira fase envolve aquecimento de 

todos os grupos musculares; segunda fase são alongamentos preparatórios que vão 

aumentando gradualmente e descontraem os grupos musculares, preparando para os 

alongamentos mais intensos, da terceira fase (p.103). 

A experiência diz-me que é notória a diferença de qualidade técnica entre uma atleta com a 

flexibilidade desenvolvida ou sem ela. A técnica de NS é muito exigente a nível de 

flexibilidade e, desta forma, torna-se imprescindível o seu treino diário. 

 

Ilustração 7 – Diferença entre atleta com e sem flexibilidade 
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Yamamura et al (1999, p.246) afirma que há uma relação significativa entre a performance 

desportiva e a distância entre as pernas afastadas (espargatas). 

Além da influência da flexibilidade na vertente técnica, não são de menosprezar os seus 

benefícios na parte artística. Segundo Castelo et al (2000), a “flexibilidade ajuda o indivíduo a 

criar uma imagem de facilidade, suavidade, graciosidade e de autocontrolo na execução dos 

movimentos (fator que se torna essencial em certas modalidades desportivas como por 

exemplo a ginástica, a dança, etc) (p. 412)”. 

Neste sentido, desde o primeiro dia de treino, as nadadoras são informadas destes factos. 

Após a avaliação inicial (no início de cada época), são informadas das suas prestações e são 

confrontadas com novos objectivos, de curto, médio e longo prazo. 

Onde treinar a flexibilidade? Pode em seco ou na água, com ou sem material de apoio. Do 

material de apoio, destaco os colchões, espaldares e elásticos. O treino de flexibilidade deve 

ser diário e rigoroso. Embora o seu treino dentro da água seja muito mais difícil devido à 

ausência de pontos sólidos de apoio, não deve ser descurado porque é mesmo aí que as atletas 

terão de desenvolver e evidenciar a sua arte e técnica.  

 

Ilustração 8 - Trabalho de flexibilidade em seco: em cima a ponte, em baixo a espargata em altura. 
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Ilustração 9 - À esquerda espargata na água; à direita em cima, flexão do tronco à frente na água; à 
direita em baixo, flexão do tronco atrás, na água. 

 

3.3 – VELOCIDADE 

Castelo (2000) caracteriza a velocidade como a “capacidade de efetuar ações motoras em 

determinadas condições num mínimo de tempo, sendo assim caracterizada por mudanças 

rápidas do estado de contração e de descontração dos diferentes grupos musculares (p. 354)”. 

Afirma até que “a velocidade é uma das capacidades que constituem o complexo condicional-

-coordenativo. À semelhança da força e da resistência, a velocidade é considerada uma 

dimensão motora dada a sua autonomia (ou independência) relativamente às outras 

capacidades” (p.358). 

O supracitado autor distingue basicamente cinco formas de manifestação de velocidade: i) 

velocidade de reação; ii) velocidade de execução; iii) capacidade de aceleração; iv) 

velocidade máxima e a, v) velocidade resistente (p. 362). 

Voltando à NS, que me interessa, atribuo especial importância à velocidade de execução que, 

com a evolução da modalidade, tem assumido um peso decisivo nas prestações desportivas.  
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Castelo (2000) caracteriza velocidade de execução como a capacidade do sistema 

neuromuscular efetuar um gesto com a velocidade de contração maximizada de um 

músculo ou grupo muscular. A velocidade de execução é, assim, a velocidade máxima 

de contração ao executar um só gesto técnico, por exemplo, o salto, o lançamento. (…) 

Constitui, portanto, característica dos movimentos desportivos acíclicos e está 

intimamente ligada a outra qualidade que é a força explosiva (p.363). 

No meu treino, além da aplicação de séries de velocidade com técnicas de natação, faço 

também séries de exercícios específicos de NS, tanto com membros inferiores como 

superiores. 

Charrua e Pinheiro (2011) referem que a velocidade é uma capacidade física herdada 

geneticamente. Por essa razão, o seu aperfeiçoamento, comparado com outras 

capacidades físicas, é mais difícil (conclusões, para.1). Existem, no entanto, métodos 

que podem aprimorar a velocidade de um atleta, devendo o seu treino começar em idade 

precoce, altura em que o seu sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento e 

que o seu elevado número de fibras intermédias pode ser transformado em fibras rápidas 

do tipo II, que são predominantes em velocistas (conclusões, para.2). 

O treino do atleta deve ser realizado de preferência sem carga externa ou, quando com 

carga externa, que seja por curtos períodos, de maneira a que o exercício seja sempre 

realizado à maior velocidade possível, mas, note-se, evitando sempre a fadiga. Para isso, 

é fundamental respeitar sempre os períodos de descanso, senão já estaremos a treinar 

para outro objetivo que não a velocidade. Deverá no entanto ser dada atenção às 

constantes repetições e utilizações de cargas máximas de maneira a evitar criar a 

barreira de velocidade. (Charrua e Pinheiro, 2011, para. 3) 

 

3.4 – RESISTÊNCIA 

Para Castelo (2000, p.324), resistência “representa a capacidade de resistir psíquica e 

fisicamente à instalação da fadiga e de recuperar rapidamente dos efeitos produzidos por uma 

carga de treino”. Refere ainda que “o desenvolvimento da mesma implica um adiar da 

instalação da fadiga e/ou uma diminuição das suas consequências durante a execução de um 
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determinado exercício físico, possibilitando, ainda, a otimização dos processos de 

recuperação no seguimento do esforço” (p.327). 

Na NS há estudos que valorizam o desenvolvimento da resistência para conseguir realizar os 

esquemas de início ao fim sem demonstração dos sinais de cansaço, com velocidade e sem 

baixar o nível técnico (Oliveira et al, 2007; Yamamura et al, 1999; Yamamura et al, 2000). 

Esta capacidade pode ser trabalhada, principalmente no início da época, através do treino de 

longas distâncias com técnicas de natação, com técnicas de natação combinadas com 

movimentos específicos de NS, deslocamentos (patadas) e remadas, com séries de 

deslocamentos e figuras de natação sincronizada e, mais diretamente, com o treino dos 

esquemas. À medida que o período competitivo se vai aproximando, deve haver muito maior 

incidência no trabalho com os exercícios específicos dos esquemas e figuras. Mas deve ser 

utilizada a corrida ou a natação no período preparatório geral, para desenvolvimento da 

resistência geral da atleta. 

 

3.5 – COORDENAÇÃO 

Deus et al (2008, p.216), citando Kiphard (1976), diz que “a coordenação é a interação 

harmoniosa e económica dos sistemas músculo-esquelético, do sistema nervoso e do sistema 

sensorial com a finalidade de produzir ações motoras precisas e equilibradas”. 

Saker (2012, p.6.), relativamente à coordenação motora, cita Kiphard (1976) referindo 

que a coordenação é influenciada pela força que determina a amplitude e a velocidade 

do movimento, pela adequada seleção dos músculos que influenciam a condução e 

orientação do movimento e pela capacidade de alternar rapidamente entre tensão e 

relaxamento musculares. 

Apesar de não ter encontrado literatura específica relativa ao treino da coordenação na NS, 

tenho consciência que o seu desenvolvimento é de extrema importância: “quanto melhor for a 

coordenação, mais fácil e preciso será o movimento” (Alentejano, n.d.).  

Alentejano (n.d.) refere, também, que com uma boa coordenação “a realização do movimento 

torna-se flexível e económica, diminui o consumo de energia, decrescendo também o nível de 

fadiga. Nos treinos, noto com frequência, falta de desenvolvimento da coordenação motora 

das crianças.  
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Citando Zahkarov (1992), Alentejano (n.d.) refere que os ritmos mais altos de aquisição 

de coordenação se verificam na idade de 4-5 anos, sendo que no período entre os 7 a 12 

anos, se encerra a formação dos sistemas funcionais do organismo que determinam a 

coordenação dos movimentos. 

Aos 7, 8 e até 9 anos, quando as meninas entram para a NS, poderá já ser relativamente tarde 

para o treino da capacidade. No entanto, penso que não se deve desistir e, juntamente com o 

treino específico de NS, podemos otimizar a coordenação das atletas, até porque é essencial 

para a performance. 
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4 – SISTEMAS ENERGÉTICOS 

Existem diversas formas de energia tais como: a energia química, térmica, elétrica, 

eletromagnética, radiante, mecânica, nuclear, todas elas interconversíveis, de acordo 

com as leis da termodinâmica, A energia radiante solar permitiu a vida na Terra onde é 

armazenada pelas plantas verdes sob forma de energia química, através do processo da 

fotossíntese. (…) Por sua vez, a energia química contida nestes açúcares, uma vez 

libertada nos animais, possibilita as suas funções vitais (Barata et al, 19997, p.23). 

Nesta linha de pensamento, o documento do Instituto Nokhooja (n.d., para.8) refere que “o ser 

humano também dispõe de sistema de transformação de um tipo de energia em outro. Na 

realidade os músculos são uma maneira de transformar a energia química em energia 

mecânica e elétrica; o coração em transformar a energia química em mecânica e elétrica; o 

cérebro em transformar a energia química em eletromagnética. Assim, parece que a base 

energética fundamental dos organismos biológicos é a energia química”. 

“Os processos químicos usuais, pelos quais o organismo retira energia dos alimentos para 

posterior transformação, apresentam uma eficiência bastante alta, para que o processo de 

manutenção da vida se possa efetuar de forma mais ou menos automática e eficiente” 

(Instituto Nokhooja, n.d., para.10). 

Barata et al (1997, p.23), relativamente às formas de obtenção de energia para a 

atividade física, diz que é da degradação dos vários nutrientes que se obtém a energia 

química neles contida, a qual, por sua vez, possibilita todas as atividades celulares, 

incluindo a sua transformação em energia mecânica. Este processo de degradação 

comporta três fases: 1ª – Digestão dos alimentos no tubo digestivo, de modo a 

fragmentá-los em moléculas de pequenas dimensões suscetíveis de serem absorvidas e, 

assim, entrarem na corrente sanguínea; 2ª – Passagem destes nutrientes do sangue para 

o interior das várias células, nomeadamente dos músculos; 3ª – Degradação destes 

nutrientes no meio intracelular, sendo nesta fase que, ao desfazerem-se determinadas 

ligações químicas, se obtém energia química. 

Uma referência, ainda que breve, à importância da capacidade aeróbia e anaeróbia para 

maximizar o desempenho das atletas de NS quase não precisa de justificação. 
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4.1 – CAPACIDADE AERÓBIA 

Para Guyton (2006, p.1057), o sistema aeróbio refere-se à oxidação de alimentos nas 

mitocôndrias para fornecer energia. Ou seja, a glicose, os ácidos gordos e os 

aminoácidos (após alguns processos intermediários) combinam-se com o oxigênio e 

libertam enormes quantidades de energia, utilizada para transformar o AMP (adenosina 

mono fosfato) e o ADP (adenosina di fosfato) em ATP (adenosina tri fosfato). 

 

Ilustração 10 - Tempo de entrada em ação das vias anaeróbias e aeróbia, e sua duração relativa (Barata et 
al, 1997, p. 41) 

Segundo Barata et al (1997), “quando aumenta a intensidade dum esforço, a produção aeróbia 

de energia demora a adaptar-se à nova intensidade e, até lá, a energia é fornecida 

anaerobiamente. Pelo contrário, esforços prolongados a intensidade constante só podem ser 

sustentados pela via aeróbia” (p. 41) 

Assim sendo e tendo por base a ilustração 10, faz sentido referir, que a via aeróbia tem um 

papel de pouquíssima relevância na NS, tendo em conta que os esquemas de maior duração 

vão até aos quatro minutos e trinta segundos. 

Segundo Oliveira et al (2007), “apesar da modalidade apresentar uma maior dependência do 

sistema anaeróbio, ressalta-se a necessidade da continuidade de estímulos da capacidade 
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aeróbia, pois uma elevada potência aeróbia retarda a instalação da fadiga e permite às atletas 

suportar melhor o treino técnico que, em geral, requer várias horas de atividade” (resumo, 

para.1). Citando Astrand et al (1986), o autor refere ainda que é fundamental a valorização 

dos estímulos aeróbios desde idades jovens (referindo-se a atletas com médias dos 16,71 ± 1,4 

anos) durante os ciclos de treino físico, de modo a permitir o desenvolvimento do potencial 

aeróbio assim como uma recuperação mais eficaz entre as múltiplas repetições das séries 

durante os treinos (Discussão, para.7). 

Reforçando a ideia anterior, Poole (1980, p.156) conclui, no seu estudo sobre as 

características fisiológicas de atletas de elite de NS, que “a técnica precisa e as habilidades 

são, sem dúvida, de extrema importância para este desporto. Contudo, a potência aeróbia 

deverá estar bem desenvolvida para prevenir o cansaço durante os esquemas e para permitir 

longas horas de treino técnico.” 

 

4.2 – CAPACIDADE ANAERÓBIA 

Segundo Guyton (2006) “energia anaeróbia é aquela que pode ser obtida dos alimentos sem a 

combustão simultânea de oxigênio” (p.882). 

A energia anaeróbia utilizada durante picos de atividade vigorosa é principalmente 

proveniente da glicólise. Os músculos esqueléticos podem realizar grandes proezas de 

força, por uns poucos segundos, mas são muito menos capazes de fazê-lo durante a 

atividade prolongada. A maior parte da energia exigida durante esses picos de atividade 

não pode vir dos processos de oxidação, porque ele é lento na resposta. Portanto, a 

energia extra provém de fontes anaeróbicas: o ATP [adenosina tri fosfato] já presente 

nas células musculares, a fosfocreatina celular e a energia anaeróbia libertada pela 

quebra glicolítica do glicogénio em ácido láctico. (Guyton, 2006, p. 883) 

Segundo Oliveira et al (2007), de um modo geral, “as coreografias são compostas por uma 

grande variedade de movimentos rápidos e vigorosos, sugerindo a forte interferência do 

sistema anaeróbio de produção de energia (introdução, para. 3)”. No seu estudo sobre as 

características fisiológicas de atletas de elite de NS refere que o fornecimento de oxigénio aos 

músculos ativos se torna insuficiente em relação à necessidade e que a oferta adequada de 

energia ocorre pelo aumento da atividade da glicólise anaeróbia, que é acompanhada pelo 

aumento da produção de lactato (subproduto da glicólise) no músculo em atividade. “As 
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atletas analisadas alcançaram o Limiar Anaeróbio (LA) em níveis mais elevados de consumo 

de oxigénio em relação ao grupo de não atletas. Essa é uma resposta decorrente da melhor 

capacidade de tamponamento de lactato sanguíneo e da melhor tolerância à acidez metabólica 

das atletas estimuladas pelo treino físico.” (Oliveira et al, 2007, discussão, para.9) 

Yamamura et al (2000, p. 1171), num estudo sobre as necessidades fisiológicas durante a 

exibição de equipas técnicas e livres de NS, realizou testes para medir as concentrações de 

lactato sanguíneo. Para tal, fez medições da concentração de lactato no início, no meio e no 

fim das equipas técnica e livre e concluiu que as concentrações de lactato tendem a aumentar 

com o decorrer dos esquemas. Concluiu, então, que as fontes predominantes de energia nestes 

esquemas são a fosfocreatina e o metabolismo aeróbio, mas que a glicólise também poderá ter 

um papel muito importante no período final do esquema (p. 1173). 

Relativamente às respostas do lactato ao exercício, Jacobs (1986, p.10) diz que tem sido 

tema de estudos para os fisiologistas há mais de 50 anos, mas que só recentemente se 

tornou uma variável mais frequente para monitorizar o treino, assim como a frequência 

cardíaca. Este aumento da utilização de testes de monitorização do treino deu-se pela 

facilidade de recolher a amostra e precisão, proporcionada pelo desenvolvimento de 

métodos de micro-ensaios e/ou analisadores automáticos de lactato, assim como pelo 

poder preditivo e avaliativo associado à resposta do lactato ao exercício. 

Na minha experiência, por questões financeiras e de gestão de tempo, não recorro à análise 

das concentrações de lactato durante os treinos, apesar de achar que seria uma mais-valia para 

o melhor direcionamento do treino. Será um ponto a tentar introduzir. 
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5 – OUTRAS CONDICIONANTES 

5.1 – COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Num estudo sobre as características fisiológicas de atletas de elite de NS juniores e seniores 

aplicado a 16 nadadoras da seleção brasileira de 2004, Oliveira et al (2007), refere que a 

equação que expressa a soma de nove pregas de gordura subcutânea em diferentes pontos 

anatómicos apresentou resultados significativamente menores para as atletas seniores em 

relação ao grupo de não-atletas. Concluiu, então, que “a menor quantidade de gordura 

subcutânea encontrada nesse grupo é decorrente da resposta adaptada do metabolismo lipídeo 

na produção energética, que a rotina de treinos com sobrecarga aeróbica induz nas atletas” 

(discussão, para.2). 

Num estudo para aplicação de testes de força em NS, Peric et al (2012) concluiu alguns 

resultados inesperados na relação entre a composição corporal e movimentos de força de NS. 

Dos resultados obtidos, inferiram que as atletas com níveis mais elevados de massa gorda são 

mais bem sucedidas nos boosts (saídas de tronco), conseguindo atingir alturas mais elevadas. 

Assim, concluiu que “a massa gorda não deve ser considerada negativa para a performance de 

natação sincronizada, justificando tal afirmação pela menor densidade da massa gorda em 

relação à densidade da água. Contrariamente e, apoiados noutros estudos, diz que uma mais 

elevada percentagem de massa magra está relacionada com menor capacidade de flutuar e, 

desta forma, piores performances nos boosts” (p.143) 

 

5.2 – APNEIA 

Barbosa (2003), num estudo sobre a problemática da respiração, refere que “a respiração 

assume um duplo papel. Um papel fisiológico, relacionado com a atividade corporal e a 

necessidade de efetuar trocas gasosas; e um mecânico, em virtude de influenciar diretamente a 

flutuabilidade do sujeito (Catteau e Garoff, 1988; Navarro, 1995)” (introdução, para.1). 

Segundo Alentejano et al (2012) a “natação sincronizada é um desporto que envolve 

movimentos complexos de várias intensidades, alguns dos quais realizados debaixo de água, 

em apneia. As pesquisas nos seus laboratórios mostraram que, durante uma competição 

nacional, as solistas imergem a cabeça uma média de 18 vezes durante uma média de 7 

segundos, mas o período de tempo mais longo foi de 39 segundos (Alentejano et al, 2008)” 
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(p.147). No estudo sobre comparações de respostas fisiológicas da apneia entre atletas de NS 

e um grupo de controlo, retirou a sugestão prática de que os treinadores e coreógrafos não 

necessitam de colocar os maiores períodos de apneia no fim dos esquemas de NS. E 

acrescenta que, até à data, parece que fisiologicamente não há diferenças entre ter grandes 

períodos de apneia no início ou no fim dos esquemas, desde que haja um período de 

aquecimento apropriado (p. 155). 

Segundo Davies et al (1995), “as regras de natação sincronizada encorajam a uma 

performance muito lenta de figuras obrigatórias e uma análise das classificações competitivas 

e da duração das sequências subaquáticas demonstrou que os melhores desempenhos eram 

alcançados pelas figuras obrigatórias mais lentas e pelos esquemas que continham maiores 

sequências em apneia” (p.16). 

Num estudo realizado por Alentejano et al (2010), consta a comparação das respostas 

fisiológicas da suspensão da respiração entre atletas de NS e um grupo de controlo. Os 

resultados do mesmo “sugerem que as atletas de natação sincronizada apresentam uma melhor 

capacidade de suster a respiração com respostas respiratórias similares ao grupo de controlo 

mas com uma frequência cardíaca mais baixa durante a recuperação, sugerindo uma melhor 

adaptação fisiológica à apneia” (p.97). 

Bjurstrom e Schoene (1987, p.1019), num estudo sobre o controlo ventilatório em atletas de 

elite de NS concluíram que, durante a sustentação da respiração as atletas de natação NS 

demonstraram uma acentuada apneia bradicárdica manifestada por alteração da frequência 

cardíaca basal contrariamente ao grupo de controlo, no qual a frequência cardíaca aumentou 

durante a sustentação da respiração. Os resultados demonstraram que as atletas de elite de NS 

têm o volume pulmonar aumentado, boa resposta ventilatória à hipoxia e uma apneia 

bradicárdica, características fisiológicas que podem oferecer vantagens na performance 

competitiva. 

Portanto, o desenvolvimento desta capacidade é extremamente importante para a modalidade, 

como referem os vários autores supracitados, e devemos treiná-la diariamente. Pensando em 

termos muito práticos, parece-me que a melhor forma de treinar a apneia será inseri-la nas 

séries de natação, com intervalos ativos, ou nas séries do treino específico de posições e 

figuras, também com intervalos ativos. O esquema é um todo contínuo, sem pausas. Assim, o 

treino será mais adequado à realidade. 
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5.3 – HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO 

A energia básica dos processos químicos no corpo humano provém da queima de 

alimentos, que são fontes de energias externas que os seres vivos utilizam para a 

reposição dos seus estoques energéticos. (Instituto Nokhooja, n.d., para. 9) 

Segundo a American College of Sports Medicine et al (2000), “a atividade física, a 

performance dos atletas e a recuperação após exercício são melhoradas por uma boa 

alimentação. Estas organizações recomendam uma seleção apropriada dos alimentos e fluidos, 

o tempo correto do seu consumo, e a escolha dos suplementos para uma ótima saúde física e 

performance atlética” (p.2130). 

Segundo Robertson (2004), a alimentação das atletas de elite de NS deve assentar em seis 

nutrientes essenciais: hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, mineiras e água. 

Afirma ainda que os hidratos de carbono são a melhor fonte de glicogénio e o melhor 

combustível para os músculos e que as atletas deverão consumi-los antes, durante e após o 

treino, podendo ser um ótimo contributo para a performance das atletas. As proteínas ajudam 

na construção e reparação do tecido muscular e impulsionam o sistema imunitário assim 

como outros sistemas orgânicos sendo, desta forma, essencial uma adequada porção de 

proteína na dieta das atletas assim como algumas gorduras que fornecem ácidos gordos 

essenciais e energia, e devendo ser incluídas numa pequena porção. As vitaminas e mineiras 

são essenciais e uma alimentação que não contemple a sua ingestão pode diminuir a 

performance das atletas. Relativamente ao consumo de água, a autora refere que é o nutriente 

mais negligenciado. Assim, é essencial que a atleta permaneça hidratada e restabeleça 

constantemente a perda de líquidos. E o recurso a bebidas desportivas compostas por hidratos 

de carbono e eletrólitos pode ser benéfico. Realça ainda a importância do consumo de cálcio e 

de ferro, sendo o primeiro importante para ajudar a regular a contração muscular e ajudar os 

ossos a permanecerem fortes e saudáveis (ex. de alimentos: produtos lácteos, sardinhas, 

salmão e brócolos) e o segundo, para suprir nas atletas as constantes faltas de reservas de 

ferro, com prejuízo para a performance (ex. de alimentos: carnes vermelhas). 

A alimentação, antes da competição, deve ter em atenção os seguintes pontos: 

 - Fácil digestão; 

 - 500-1000 calorias 
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 - Muitos hidratos de carbono; 

 - Poucas gorduras e fibras; 

 - Evitar bebidas gaseificadas; 

 - Abundância de fluidos; 

 - Comida caseira. 

Após o treino e a prova deverá haver preocupação com o consumo de fluídos e de hidratos de 

carbono, forçosamente dentro de 15 a 30 minutos. 

Diz ainda Robertson (2004) que é importante as treinadoras estarem atentas a sinais de 

distúrbios alimentares, tais como: preocupação excessiva com a perda de peso, obsessão com 

comida e dietas, culpa por comer, perdas de peso anormais, etc. 

A alimentação é realmente muito importante para a boa prestação das atletas e para o bom 

desenvolvimento/crescimento das mesmas. Consequentemente, no início da época, na reunião 

com os pais e atletas, dou habitualmente alguns conselhos alimentares. O ideal seria ter 

mesmo o acompanhamento de um médico ou nutricionista para a equipa. Nessa 

impossibilidade incontornável, estou atenta à alimentação das atletas e, antes das 

competições, dou um documento a cada uma, para entregar aos pais, mencionando os 

alimentos a evitar e os alimentos aconselháveis. Além disto, as atletas devem fazer-se 

acompanhar de água para as sessões de treino. 
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6 – O TREINO 

Borin et al (2007), citando Gomes (2002), diz que “a preparação do desportista representa o 

sistema organizado do conjunto complexo de fatores que condicionam a obtenção dos 

objetivos da atividade desportiva” (p.88). 

“Quando se pensa em realizar um planeamento para uma determinada temporada, os 

princípios a seguir podem ser muitos e os mais variados. Estes dependerão, na sua maior 

magnitude, de fatores relacionados com as características da modalidade, com o nível dos 

atletas, com os objetivos a alcançar e do próprio treinador que a realiza” (Cerqueira, 2001, 

para. 1). 

O treino é um processo pedagógico que visa desenvolver as capacidades técnicas, 

táticas, físicas e psicológicas do(s) praticante(s) e das equipas, no quadro específico das 

situações competitivas, através da prática sistemática e planificada do exercício, 

orientado por princípios e regras devidamente fundamentados no conhecimento 

cientifico. Aumenta os limites de adaptação do indivíduo ou grupo de indivíduos com a 

finalidade de atingir, com o máximo de rendimento e sob regime de economia de 

esforço e de resistência à fadiga, um resultado pré-estabelecido de acordo com uma 

previsão anterior. 

A treinabilidade exprime o grau de adaptabilidade e de modificação positiva do estado 

informacional, funcional e afetivo do(s) praticante(s) como resultado dos efeitos dos 

exercícios de treino (Castelo et al, 2000, p.6). 

	  

6.1 – DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Depois de realizada a análise da situação podemos definir os objetivos do treino. Estes 

representam aquilo que pretendemos atingir através dele, ou seja incrementar o domínio 

cognitivo, sócio afetivo e psicomotor. É evidente que se dá primazia ao fator psicomotor 

em detrimento dos restantes, porém nos nossos dias os treinadores têm notado o valor 

do treino psicológico e já começam a utilizar certas técnicas no treino. (…) Os objetivos 

podem ser finais ou intermédios. Os finais visam a concretização ou não do objetivo a 

longo prazo, os intermédios visam a consecução de um objetivo no fim de, por exemplo, 
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um mesociclo. A definição de objetivos deverá ser concordante, como é óbvio, com o 

tipo de atletas em causa e com os meios disponíveis. (Cerqueira, 2001, para. 11) 

Wilmore (2005, para.45), citando Proença (1999) diz que "a definição de objetivos irrealista, 

o significado atribuído à competição e a questão da preparação competitiva (que preparação e 

que consequências), uma inadequada programação dos conteúdos de treino (tornando-o, 

muitas vezes, monótono, pouco motivante, unilateral), uma incorreta e acriteriosa 

programação dos exercícios visando a formação técnica constituem alguns dos principais 

desvios à desejável condução do treino de jovens". 

Partindo do pressuposto que já conheço as atletas da época anterior, a primeira tarefa, e para 

mim de extrema importância, é a definição dos objetivos. Objetivos direcionados ao treino, 

mensuráveis, e objetivos a nível de títulos. 

Após a sua definição, juntamente com a direção do clube e coadjuvada pela minha treinadora 

adjunta, realizo uma reunião com pais e atletas na qual faço referência às regras de trabalho a 

cumprir e aos objetivos. É de extrema importância que eles (pais e atletas) entendam os 

objetivos, para que os assumam e, com isso, o trabalho e esforço conjunto sejam 

convergentes. 

 

6.2 – TREINO TÉCNICO 

Segundo Veríssimo et al (2010, p.18), “a técnica deve ser considerada como um ato motor no 

qual o objetivo é a produção de um determinado padrão de movimento, resultante de um 

processo de aprendizagem”. 

Castelo (2000), citando Djatschkow (1974) define a técnica desportiva como “um sistema 

especializado de ações motoras simultâneas e consequentes, orientadas para a cooperação 

racional das forças internas e externas (que participam no movimento), com o fim de as 

utilizar de foram completa e efetiva para a obtenção de (elevados) rendimentos desportivos” 

(p.143). 

Relativamente à metodologia do treino técnico para principiantes de NS, Mendizabal (2009) 

refere alguns pontos principais a ter em conta:  
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i. deve-se, logo que possível, colocar as atletas a explorar os movimentos aquáticos e a 

realizar “tentativas práticas”;  

ii. para estas atletas não esquecerem que não há cansaço físico nem psicológico;  

iii. colocar exercícios com movimentos completos o mais cedo possível;  

iv. ter em atenção os meios de apoio e segurança necessários (materiais auxiliares); 

v.  deve-se ter em conta o tempo de concentração das atletas e fazer a redução 

estruturada da informação.  

Nas correções/feedbacks ter os seguintes aspetos em consideração:  

i. corrigir um só erro de cada vez, começando no mais importante; 

ii.  tentar criar as condições para obrigar a atingir o movimento desejado;  

iii. isolar partes dos movimentos mas nunca esquecer de juntá-las no fim dos treinos; e  

iv. ter em atenção que há muitas falhas técnicas pelas condições motoras não 

desenvolvidas nestas idades, principalmente a coordenação. 

O planeamento do treino técnico em NS é extremamente complexo. Envolve uma diversidade 

enorme de movimentos a serem trabalhados, além de ter de conciliar o trabalho de 5 

categorias diferentes (contanto com a pré-competição). 

A técnica deverá ser treinada após o aquecimento, antes do trabalho de velocidade, força e 

resistência. É quando as atletas estão menos cansadas física e psicologicamente, tirando 

melhor partido e conseguindo alcançar melhores resultados. Ao longo da época vai assumindo 

maior percentagem do tempo total de treino. 

Incluo aqui uma parte fundamental do treino de NS, a montagem das coreografias. Esta parte 

é de extrema importância e requer muito trabalho por parte das treinadoras e atletas. Por 

norma, de forma a rentabilizar o tempo do treino, as coreografias devem ser estudadas e 

montadas em casa. 

No meu caso, só tenho acesso à piscina completa uma vez por semana, o que é muito pouco, 

uma vez que as atletas durante os esquemas devem explorar a piscina toda (algo que é fator de 

avaliação por parte dos juízes). 

As coreografias devem corresponder a contagens da música desde o primeiro segundo, para 

uma melhor sincronia. Os momentos fortes das músicas devem corresponder a elementos de 
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risco e, por norma, no meio das coreografias há um momento um pouco mais calmo para as 

atletas recuperarem alguma energia e terminarem a prova com muita força e velocidade. 

 

6.3 – TREINO EM SECO 

O período de aquecimento deverá sempre preceder de qualquer atividade física, pois 

prepara o organismo para o esforço de intensidade superior àquela em que se encontra. 

Os benefícios que se obtêm são basicamente dois: melhoria quantitativa no gesto 

desportivo, aumentando, deste modo, a prestação desportiva e prevenção de lesões. 

Através do aquecimento há preparação psicológica e física para o esforço. Nesta, há a 

realçar a preparação articular, muscular e funcional. Os músculos são os elementos 

responsáveis pela realização do movimento, e este vai depender do tipo de ativação 

neurológica a que aqueles foram sujeitos. (Ribeiro, 1992, p.69) 

Yamamura et al (1999, p.246) retira do seu estudo que há uma relação significativa entre a 

performance desportiva e a força isocinética de extensão e flexão do cotovelo, a extensão dos 

joelhos, a resistência muscular abdominal, força de extensão das pernas e a distância entre as 

pernas abertas (espargatas), entre outras. 

O treino em seco deve contemplar o aquecimento geral, trabalho de flexibilidade diário e ao 

longo de toda a época desportiva, força e controlo postural, e ainda treino acrobático e de 

marcação de esquemas em seco. 

Referindo-se à flexibilidade, Castelo et al (2000) diz que ela “ajuda o indivíduo a criar uma 

imagem de facilidade, suavidade, graciosidade e de auto controlo na execução dos 

movimentos” (p.412), o que é de extrema importância para a modalidade pelas características 

artísticas da mesma. 

Pela experiência prática, atletas com pouca flexibilidade, principalmente a nível das 

articulações coxo-femural e coluna, têm muitas dificuldades na execução de movimentos 

técnicos como as espargatas, saídas de passeio à frente, entre outros. Estes movimentos são 

constantemente utilizados tanto nas figuras como nos esquemas técnicos e livres, ficando a 

prestação das atletas muito condicionada pela falta de flexibilidade. 
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Neste sentido, desde o primeiro dia de treino, as nadadoras, recebem esta informação. Após a 

avaliação inicial (no início de cada época), são informadas das suas prestações e são 

confrontadas com novos objetivos, de curto e médio prazo. 

Um dos problemas sentidos é que não há qualquer preocupação na formação dos horários 

escolares das atletas de NS, o que provoca para muitas atrasos sistemáticos lamentáveis. 

Nestes casos, as atletas são aconselhadas a realizar trabalho de flexibilidade em casa, durante 

horas de estudo ou de lazer. 

Para o trabalho de marcação dos esquemas, no treino em seco, o ideal é ter um ginásio 

equipado com aparelho de música e espelhos, recurso de extrema importância. Com ele, as 

atletas conseguem ver e corrigir diferenças nos movimentos que vão executar na água, 

corrigir posturas e expressões, tão importantes para a impressão artística e para uma boa 

classificação, acertar e corrigir os tempos de execução dos esquemas. 

Para Karnaukhov (2004) só recentemente o treino acrobático começou a ser de especial 

relevância para os esquemas livres de NS e salienta que os elementos acrobáticos na execução 

beneficiam a impressão artística. Assim, para o autor, a preparação acrobática das atletas não 

só influência a competição mas também a preparação física e o seu conhecimento anatómico e 

deve ser iniciado logo que possível. Vem sendo cada vez mais notória a necessidade de 

introduzir este trabalho também no treino em seco e deve dar-se especial atenção às condições 

de segurança, principalmente com as atletas mais novas. 

 

Ilustração 11 - Exercício de ginástica acrobática com atletas da categoria infantil. 
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Tenho, também, conhecimento que atletas de elite recorrem à utilização de camas elásticas e 

trampolins para otimizar a sua prestação nas “acrobacias” integradas nos esquemas. 

Infelizmente, em Portugal, ainda não conseguimos realizar este tipo de trabalho, tanto por 

falta de tempo como por falta de recursos. 

No treino em seco deve-se, também, proporcionar uma série de experiências com diversos 

tipos de dança (ballet, hip-hop, dança contemporânea, aeróbica, etc…). Este tipo de trabalho 

dá às atletas uma grande diversidade de capacidades de exploração dos movimentos, maior à 

vontade com o corpo, o contacto com a música para aprender a contar os tempos e a seguir os 

diferentes ritmos.  

Deve ainda fazer-se jogos lúdicos e exercício de expressão facial e corporal nomeadamente 

com as atletas mais novas, que veem nisso simples “brincadeiras” mas são muito motivantes e 

uma mais-valia para a parte artística dos esquemas. 

 

6.4 – PERIODIZAÇÃO DO TREINO 

Castelo et al (2000) define planeamento como um processo que analisa, define e 

sistematiza as diferentes operações inerentes à construção e desenvolvimento dos 

praticantes ou das equipas. Organiza-as em função das finalidades, objetivos e previsão 

(a curto, médio, ou a longa distância), escolhendo-se as decisões que visem o máximo 

de eficácia e funcionalidade da mesma (p. 442). 

Relativamente à importância do planeamento refere que “a eficácia da preparação dos 

praticantes e das equipas para a competição passa indubitavelmente por um planeamento 

claro, consciente e coerente de finalidades e objetivos” (Castelo et al, 2000, p.444). 

Um dos passos é pedir os horários escolares uma vez que muitas atletas, por terminarem a 

escola muito tarde, não conseguem chegar a tempo do treino em seco. Com a combinação de 

todos os horários, consigo fazer um melhor planeamento do treino, privilegiando os dias em 

que tenho mais atletas. Tenho mesmo casos de atletas que saem da escola todos os dias às 

18:30. Começando a trabalhar às 18horas, estas perdem a maioria dos treinos em seco, 

privando-se de uma fase primordial do treino. 

 



O TREINO 
 

41	  
	  

Mendizabal (2009), no curso de treinadores auxiliares da RFEN (Real Federación Española 

de Natación), faz referência a dois macrociclos, sendo um do trabalho em seco e o outro do 

trabalho na água. Cada um deles encontra-se dividido em 4 mesociclos (fases): Pré 

temporada, fase de preparação específica, pré-competição e competição. E apresenta um 

quadro onde faz referência às tarefas a realizar em cada fase. 

 

Macrociclo 
Seco Água 
Pré-temporada 
   - Avaliação 
   - Força resistência 
   - Abdominais, lombares, glúteos, 
peitorais, dorsais, ombros, bíceps, tríceps, 
quadríceps 
   - Flexibilidade 

Pré-temporada 
   - Avaliação 
   - Continuo extensivo, aumentando 
progressivamente os metros, utilizando os 
quatro estilos, remadas e pernadas 
   - Resistência de figuras e esquemas 
   - Flexibilidade 
   - Apneia 

Preparação Específica 
   - Força máxima 
   - Bíceps, tríceps, dorsais, peitorais, 
lombares, abdominais, quadríceps, 
ísquios, gémeos, antebraços, pulsos. 
   - Acrobacias 
   . Ballet, dança 
   - Flexibilidade 

Preparação Específica 
   - Aumento da intensidade com 
diminuição do volume 
   - Exercícios específicos de sincronizada 
com aumento progressivo da intensidade 
   - Figuras: força e altura 
   - Flexibilidade 
   - Acrobacias: plataformas e saltos 

Pré-competição 
   - Força velocidade em todos os 
músculos 
   - Acrobacias específicas 
   - Flexibilidade 

Pré-competição 
   - Figuras: posições, remadas, técnicas 
   - Esquemas: trabalho analítico, global, 
feedback, solos, duetos, equipas e 
combinados 
   - Flexibilidade 

Competição 
   - 15 dias antes não se deve fazer 
trabalho de força que não sejam 
específicos dos esquemas 
   - Flexibilidade 

Competição 
   - Trabalho específico das figuras da 
prova e dos esquemas 
   - Flexibilidade 

Tabela 4 - Periodização do treino por macrociclos (Mendizabal, 2009) 
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Relativamente aos microciclos, a mesma autora refere que a estrutura dos mesmos deve ter 

em conta os seguintes aspetos: número de sessões de treino; o ordenamento das sessões com 

as diferentes cargas obedecendo à ordem aquecimento, manutenção e recuperação; ter em 

conta a ordem dos treinos segundo o tipo de treino; e estabelecer o material a utilizar. Assim, 

citando Navarro, F., estabelece que cada sessão de treino deve obedecer ao seguinte esquema: 

 

Sessão de treino 
Ordem Motivo 
- Aprendizagem e aperfeiçoamento da 
técnica 

- Estado do Sistema Nervoso Central 

- Treino de resistência  - Esgotamento do armazenamento de 
energia 

- Treino de capacidades de força - Cansaço dos grupos musculares 
selecionados e do Sistema Nervoso 
Central 

- Sessões de avaliação - Dependendo do programa de teste 
Não esquecer do aquecimento e do retorno à calma (alongamentos) 

Tabela 5 – Estruturação das sessões de treino (Mendizabal, 2009) 

 

Mendizabal (2009) apresenta ainda um quadro resumo para o trabalho nos diferentes escalões. 

De referir que a autora faz o escalonamento segundo o regulamento espanhol. Desta forma, 

fiz a equivalência para os escalões em Portugal. 

 

Resumo: grupos de idades 
 Natação Treino em 

Seco 
Treino na 
água 

Flexibilidade Sincronizada 

Pr
é-

 C
om

pe
tiç

ão
 

(6
-9

 a
no

s)
 

Técnica de 
3 estilos 

Controlo 
corporal: 
jogos, 
acrobacias, 
ballet 

 Amplitude 
(auto-carga) 
Passiva, 
relaxada 

Remadas 
Posições 
Propulsão 
Apneia/flutuaçã
o/respiração 
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In
fa

nt
is

 
(9

-1
2 

an
os

) Resistência 
Técnica de 
mariposa 

Trabalho 
muscular geral 
(auto-carga) 
Coordenação 
Acrobacias 
Ballet 

Resistência. 
F. 
resistência 
F. 
isométrica 

Passiva + ativa 
Isotónica 
(material 
auxiliar) 

Técnica 
Ritmo 
Propulsão 
Acrobacias 

Ju
ve

ni
s 

(1
2 

a 
15

 a
no

s)
 Resistência 

velocidade 
Musculação 
geral 

Resistência 
F. 
resistência 
F. 
Isométrica 
F. 
velocidade 

Passiva + ativa 
Isométrica 
(FNP 
forçados) 

Técnica 
Força 
Resistência 
Coreografia 

Jú
ni

or
 

(1
5-

18
 a

no
s)

 

Força, 
resistência 
velocidade 

Musculação 
geral e 
específica:  
F. resistência 
F. velocidade 
Coordenação 
intramuscular 

Resistência 
F. 
resistência 
F. 
isométrica 
F. 
velocidade 
F. 
explosiva 

Passiva + ativa 
Isométrica 
(FNP 
forçados) 

Técnica 
Improvisação 
Auto-treino 
Visualização 
 

Tabela 6 - Quadro resumo das necessidades de treino por escalão [F. – Força; FNP – facilitação 
neuromuscular propriocetiva] (Mendizabal, 2009) 

 

No meu planeamento de treino tento, fazer uma adaptação o mais fiável possível da proposta 

desta autora, pois sei que integra a seleção nacional juvenil espanhola. Claro está que tenho de 

me resignar às minhas limitações de espaço e de tempo. O treino diário realiza-se em duas 

pistas e dura três horas, o que pode parecer muito, mas, no caso da NS, dada a sua 

complexidade, peca por escasso.  

 

6.5 – MOTIVAÇÃO PARA O TREINO E PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA 

Segundo Raposo (1995), “a motivação tem sido apresentada na literatura da Psicologia do 

Desporto como um dos fatores psicológicos de maior relevância para o sucesso desportivo” 

(para.1). 

Castelo et al (2000, p.135) diz que a correta motivação dos praticantes para a execução dos 

exercícios de treino passa fundamentalmente pelos seguintes aspetos: 
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a) Ajustar a dificuldade e a complexidade do exercício às capacidades dos praticantes é o 

elemento fundamental que concorre para manter um nível motivacional elevado, de 

forma que aqueles se empenhem na concretização dos objetivos estabelecidos, os 

quais devem ser delineados no realismo da situação; 

b) Os exercícios selecionados devem ser vistos pelos praticantes como essenciais para 

maximizar as suas capacidades. Por outras palavras, os praticantes têm de acreditar 

nos efeitos positivos, a curto e a longo prazo, do exercício; 

c) Manter a prática motivante passa igualmente pela utilização de uma variedade de 

exercícios de treino, ou por uma manipulação variada das condicionantes dos 

exercícios. Assim é possível atingir os mesmos objetivos através de percursos 

diferentes evitando a monotonia. Poder-se-á eventualmente pedir aos praticantes que 

estabeleçam, eles próprios, condicionantes do exercício de treino. Desta forma, três 

aspetos poderão ser atingidos: 

i. Maior empenho dos praticantes, pois foram estes que conceberam, em 

parte, o exercício; 

ii. O professor/treinador observará até que ponto os praticantes 

compreendem a lógica do exercício em causa ou a sequência de 

exercícios a executar e como estes podem contribuir para atingir um 

dado objetivo; e,  

iii. Aumentar o tempo de prática, através da possibilidade de fora do 

período de treino, os praticantes, utilizarem esses exercícios como 

forma de diversão; 

d) Os exercícios de treino devem ser organizados de forma a englobar todos os 

praticantes, para que o grupo esteja continuamente ativo. Longos períodos de paragem 

diminuem a motivação e, consequentemente, o interesse pela atividade; 

e) Dever-se-á evitar dar continuamente instruções interrompendo o exercício de treino, 

ou durante a realização do mesmo. Devemos frisar a conveniência de concentração 

total no exercício e evitar instruções contínuas. 

f) Por último, há dois aspetos fundamentais na organização dos exercícios de treino que 

incrementaram o empenhamento e a motivação dos praticantes, e que devem ser, 

sempre que possível, utilizados: i) o divertimento, e a, ii) competição, estes são os 

melhores argumentos para que os praticantes se mantenham “ligados ao exercício”. 



O TREINO 
 

45	  
	  

Todos estes aspetos devem ser tidos em conta durante o processo de planificação de treino. A 

diversidade no treino de NS é, em si, motivadora. O maior problema para nós, portugueses, é 

o número reduzido de provas. Por um lado, é necessário muito tempo para a montagem e 

aperfeiçoamento dos esquemas, mas, por outro, as atletas podem desmotivar. Podemos, neste 

caso, recorrer a demonstrações antes dos períodos competitivos, que, além de proporcionarem 

objetivos mais próximos e de dar mais motivação, beneficiam a competição e combatem o 

stress e a ansiedade. 

“Um praticante, bem preparado física, técnica e taticamente poderá não estar 

necessariamente apto no plano mental e fornecer uma performance máxima. A 

preparação psicológica do praticante, influência consequentemente o resultado final da 

performance desportiva. Importa pois, tomar atenção à preparação psicológica e 

desenvolve-la tanto a curto como a longo prazo, tendo por objetivo a criação de 

condições, mais favoráveis para a obtenção de uma performance mais elevada.” 

(Castelo et al, 2000, p.27) 

Raposo e Aranha (2000) referem que “a preparação psicológica dos atletas para os rigores da 

competição é algo que, cada vez mais, é aceite pelos treinadores como uma necessidade. No 

entanto, aqueles que intervêm no terreno deparam-se com o problema de tempo para, entre 

outras coisas, aplicar as técnicas de base que compõem os programas de treino mental” 

(p.111). 

É efetivamente muito difícil interiorizar e dinamizar um processo tão complexo. Correndo o 

risco de ser fastidiosa, parece-me pertinente destacar alguma informação sobre o assunto, a 

pensar nos treinadores que são muitas vezes os “psicólogos da equipa”, como é o meu caso. 

James Loher, sugere que as possibilidades de sucesso dos atletas aumentam quando 

estes conseguem apresentar uma combinação estável de sentimentos, como por 

exemplo: elevados índices de energia, sentirem-se desafiados pela competição que se 

aproxima, estarem determinados a treinar assim como a entregar-se ao esforço exigido 

pela competição, manifestarem intensidade competitiva, alegria e prazer, sem se 

sentirem pressionados por treinadores ou outros agentes que intervêm diretamente no 

processo competitivo, sentirem-se otimistas quanto às suas probabilidades de sucesso, 

serem possuidores de um plano de prova e que estes estão devidamente 

complementados por pensamentos positivos, um sentimento de calma interna quer seja 



O TREINO 
 

46	  
	  

física quer seja mental, estarem autoconfiantes e concentrados nas tarefas que se 

seguem. (Raposo e Aranha, 2000, p. 116) 

Raposo e Aranha (2000, p 119), com o objetivo de conceber um plano de treino mental, 

tiveram como ponto de partida os seguintes componentes: 

1. No que se refere ao controlo mental educar os atletas sobre importância dos 

significados atribuídos às prestações que, conjuntamente com os estados 

fisiopsicológicos que o atleta experimenta, dá azo a um leque de processos cognitivos 

nem sempre adequados aos propósitos do rendimento desportivo. O objetivo das 

intervenções neste domínio é promover a capacidade dos atletas para controlarem os 

vários sistemas associados aos processos físicos e mentais.  

2. O processamento da informação e a velocidade com que este se faz está diretamente 

dependente dos estados psíquicos e físicos que os atletas vivem nos momentos da 

competição. A libertação de adrenalina, por exemplo, pode contribuir para uma maior 

eficácia e eficiência no processo de tomada de decisão sobre quando dar início à ação. 

A investigação tem demonstrado que há uma relação significativa entre o estado de 

excitabilidade fisiológica e o tempo de decisão, assim como o de reação. 

3. A autoestima é, provavelmente, a componente que apresenta maiores dificuldades 

para os psicólogos, graças à sua dependência multidisciplinar. Com a autoestima 

avaliamos um conjunto de elementos de carácter sociocultural cuja relevância direta 

para o rendimento desportivo não é imediatamente percetível. Porém, quando 

tomamos em consideração que o contexto do desporto requer guiões-comportamentos 

específicos, torna-se evidente a necessidade de estudar a orientação cultural em que os 

processos de socialização e enculturação tiveram lugar. Sistemas culturais altamente 

contextualizados tendem a promover orientações individualistas, enquanto os de baixa 

contextualização tendem a promover as de carácter coletivista. Este aspeto assume 

relevância no que se refere ao tipo de orientação cognitiva que se pretende promover 

através dos tipos de feedback a serem prestados. As implicações em causa estão 

intimamente relacionadas com a motivação, nomeadamente as suas dimensões 

intrínsecas e extrínsecas. 

4. O controlo dos processos atencionais está, de alguma forma, associados à atribuição 

de significado ao envolvimento que o atleta tem com a modalidade desportiva. A 

investigação científica tem sido eficaz a demonstrar a relação existente entre eficácia 
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atencional e o alerta fisiológico, sabendo-se que índices elevados do segundo tendem a 

interferir com os do primeiro. Por outras palavras, podemos dizer que a intensidade 

emocional interfere na eficiência sensorial. 

5. A autoconfiança é a variável que requer prioridade em qualquer plano de intervenção 

na preparação mental dos atletas. Os estudos realizados demonstram que esta é a 

variável psicológica que mais diferencia os atletas, quando a variável independente é o 

nível competitivo. A sua “construção” deverá estar alicerçada no sistema de controlo 

de treino assim como na gestão de feedback que os próprios treinadores implementam. 

As vantagens desta variável, ao contrário da vasta maioria das outras, são tanto maior 

quanto maior for a intervenção direta do treinador na sua promoção. 

6. A regulação psicofisiológica passa pela tomada de consciência que o atleta deve ter 

relativamente ao seu corpo. Assim, o psicólogo deve ajudar o atleta a identificar o 

estado que corresponde ao que em psicofisiologia se designa de “Lei do valor inicial”. 

Por outras palavras, o estado de excitabilidade em que o atleta é capaz de responder 

com todo o seu potencial é o mais eficiente com o menor indicador de estímulo que 

lhe é possível percecionar, no contexto em que se insere. Esta capacidade desenvolve-

se com o aumento do domínio que o individuo é capaz de exercer sobre os seus vários 

subsistemas, destacando-se os sistemas respiratório e cardiovascular. 

7. O treino das reações a situações desfavoráveis é, entre outras coisas, uma forma de se 

promover a orientação cognitiva orientada ao atleta, assim como uma forma 

complementar de trabalhar a concentração dos atletas e a disciplina pretendida nos 

momentos da competição.  

8. O aperfeiçoamento técnico é uma das componentes em que os psicólogos devem 

intervir de uma forma sistemática, especialmente na fase inicial da sua carreira 

desportiva. É através deste trabalho que os psicólogos podem contribuir diretamente 

para o rendimento e até reivindicarem a capacidade de avaliar o treino mental nos 

mesmos moldes que o exercem os treinadores, nomeadamente, através da aplicação 

dos parâmetros em que as prestações são avaliadas: metros, segundos, etc. A técnica 

que os psicólogos dominam e que se reveste de maior importância para conseguir este 

objetivo é a visualização. É evidente que um psicólogo para poder intervir nesta área 

tem que ter conhecimento na área da biomecânica da modalidade em questão. 

9. A reinterpretação das situações também se associa à orientação cognitiva dos atletas 

e, para que seja eficaz, torna-se necessário trabalhar com os atletas no 
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desenvolvimento de estratégias para atribuição de significado às experiências vividas 

assim como também aos resultados alcançados. Também é neste domínio que a 

definição de objetivos e visualização, como técnicas de treino mental, podem ser de 

grande relevância.  

 

Ilustração 12 - Momento de concentração e processo de visualização com as atletas antes do início da 
prova. 

	  

Por mais que tente fazer o papel de psicóloga do desporto, é impossível, desempenhar 

cabalmente a função. Mas posso informar-me e aplicar técnicas, como as acima referidas. É 

isso que faço. 

 

6.6 – AVALIAÇÃO E CONTROLO DO TREINO  

Relativamente aos testes realizados, Peric et al (2012), baseando-se no seu estudo e no 

de outros autores, refere que há necessidade de aproximar os testes feitos aos exercícios 

ou movimentos específicos da modalidade por duas razões. Primeiro, porque os testes 

específicos são preferíveis aos testes gerais uma vez que as atletas estão mais 
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familiarizadas com os movimentos específicos da modalidade. Segundo, as atletas 

estão, normalmente, mais interessadas nos exercícios de teste diretamente relacionadas 

com as suas performances (p.143). 

Segundo Kartashov (2004), o treino com sucesso, como em qualquer tipo de desporto, não é 

possível sem uma avaliação adequada e precisa da condição física dos nadadores. A evolução 

palpável nos resultados dos testes dá a oportunidade de corrigir o processo de treino, de 

determinar os pontos fracos das nadadoras e de ajustar o plano de treino de longo prazo. O 

autor faz referência a um rol de testes acessíveis, evitando testes complexos e caros, 

aconselhando testes de flexibilidade, força, e coordenação. Para estes testes, usa uma escala 

de 0 a 6, fazendo o cálculo final das capacidades separadamente. Assim, obtém o ponto mais 

fraco de cada atleta. O autor faz também referência a testes de natação pura de velocidade e 

de 30 minutos de nado contínuo, assim como testes de distância curta ou média de técnicas 

específicas de sincronizada, atribuindo maior importância a estas últimas. 

Na primeira semana de treino além de fazer trabalho progressivo com natação e trabalhos de 

força e flexibilidade, procedo à realização de uma série de testes: 

1. Testes de composição corporal: medições de peso, altura, IMC e perímetros 

abdominal, anca, braço e coxa. Apesar dos estudos encontrados subvalorizarem o 

baixo índice de massa gorda para uma boa performance na NS, a modalidade é de foro 

artístico, onde a estética e a elegância das atletas acaba por influenciar a impressão 

artística. Desta forma, não impondo às atletas nenhuma dieta rigorosa, dou-lhes alguns 

conselhos. 

2. Frequência cardíaca: o controlo da frequência cardíaca acaba por ser fundamental para 

perceber se as atletas estão a trabalhar corretamente. 

3. Testes de força: teste de força abdominal, dorsal, pernas e braços. Além de servirem 

para direcionar corretamente o treino, serve também para ver a evolução das atletas e 

motivá-las. Como testes de força de braços utilizo as flexões e para os testes de força 

de pernas, agachamentos e salto vertical. 

4. Testes de flexibilidade: medições nas espargatas laterais tanto com a perna direita 

como esquerda à frente, espargata frontal, ponte de pernas esticadas, extensão de 

pernas e pontas. No caso específico da ponte há vários elementos a avaliar. Além da 

medida do ponto mais alto ao solo, avaliar a extensão das pernas e o alinhamento dos 

ombros com as mãos. Na avaliação das pontas, é medida a distância do dedo grande 
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ao solo, tendo em conta a extensão das pernas. A extensão de pernas é avaliada pela 

distância do calcanhar ao solo, com as pernas unidas e as costas direitas. 

5. Testes de Natação e Sincronizada: 

 100m crool 

 200m estilos 

 25m bruços em apneia 

 50m pernas de crool 

 25m torpedos 

 Vertical (altura média e tempo) 

 Apneia estática 

 

Além destes resultados servirem, para mim, como ponto de partida e posterior análise de 

evolução das atletas, são uma forma de motivação para as atletas. Quando elas sabem os 

resultados, estabeleço novas metas de curto prazo (1/2 meses), o que noto ser estimulante. 
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7 – FATORES SOCIOECONÓMICOS 

O rendimento em desporto é um processo complexo que resulta de um conjunto de 

variáveis em interação as quais tem sido valorizadas de modo distinto ao longo da 

evolução do Desporto, perspetivando na sua dimensão de fenómenos de rendimento 

humano, cujo impacto social – como é de todos conhecido – tem vindo a crescer 

enormemente nos últimos anos. (Serpa, 1990, p.23) 

 

7.1 – FATORES SOCIOECONÓMICOS CONDICIONANTES 

Além de Felgueiras ser uma cidade relativamente pequena muito direcionada para a indústria 

do calçado, a cultura do desporto ainda está subdesenvolvida. Tudo isto acaba por condicionar 

o número de praticantes da modalidade. Tanto por questões financeiras como de horários, é 

muito difícil para os encarregados de educação conseguirem conciliar horários de trabalho 

para trazer as atletas diariamente ao treino, até porque a rede de transportes públicos é 

extremamente limitada. No sentido de contrariar tudo isto costumo facilitar no número de 

treinos semanais no primeiro meio ano. Depois, quando as atletas precisam começar a treinar 

diariamente tento estabelecer contactos entre pais das mesmas zonas, de forma a combinarem 

os transportes das suas filhas. Obviamente que esta solução nem sempre é possível, e eu não 

posso solucionar toda esta questão. Mas a realidade é que após aqueles primeiros treinos as 

atletas e os pais ficam encantados e acabam por tentar fazer mais esforços para estarem 

presentes todos os dias. 

A NS em Felgueiras é também uma modalidade com uma média ou curta duração. As atletas, 

aos 18 anos, ingressam na universidade e saem da cidade. Ou seja, dificilmente consigo ter 

uma equipa de atletas sénior e quando tenho os seus treinos são à sexta e sábado 

impossibilitando as atletas de conseguir manter um nível de qualidade técnica durante mais de 

2 épocas. Esta realidade encontra-se em quase todos os clubes, o que condiciona o 

desenvolvimento da modalidade em Portugal, onde por norma não temos mais de 10 atletas 

seniores a nível nacional, sem condições de treinos, sem facilidades de frequência nas 

universidades. 

Esta falta de perspetivas da modalidade também condiciona todo o processo de envolvimento 

na mesma. Se não há quaisquer facilidades para as atletas, se a modalidade não passa de uma 

fonte de prazer mas que envolve um dispêndio de horas muito grande, os pais acabam, muitas 
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vezes, por exercer uma grande pressão para as atletas abandonarem a modalidade uma vez 

que “não lhes traz futuro”. Penso que a única solução para estas questões condicionantes 

passaria pela tomada de medidas por parte da federação, associações distritais e direções de 

clubes no sentido de cederem melhores condições às atletas, desde tenras idades. Enquanto 

estivermos nestas condições a modalidade não crescerá e não passará de uma espécie de 

modalidade recreativa. 

 

7.2 – RELAÇÃO COM PAIS E ATLETAS 

A minha relação com os pais é bastante cordial. Tento ser uma treinadora muito acessível 

tentando manter o equilíbrio e fazer com que cada um tenha as suas funções. Eu defino as 

estratégias, os treinos, os horários, quem é suplente, quem faz solo ou dueto. Eles trazem e 

vêm buscar as filhas, podem assistir aos treinos e até bater palmas. 

O relacionamento com as atletas é com base nos mesmos fundamentos. Muita confiança mas 

muito respeito mútuo. Gosto que elas saibam que têm uma amiga com quem podem falar de 

tudo, aconselhar na vida escolar e pessoal, algo que faço com muito agrado, da melhor forma 

que sei e posso. Mas no treino a exigência e rigor têm de prevalecer. Pelas exigências da 

modalidade, torna-se fundamental uma relação harmoniosa entre todos os intervenientes, 

principalmente treinadoras e atletas. 

Ardua e Márquez (2007) referem que “a liderança é um dos fenómenos mais estudados pela 

psicologia social mas menos compreendidos devido a sua grande complexidade”. Citando 

Northhouse (2001) definem liderança, em termos gerais, como “a capacidade das pessoas de 

influir no comportamento dos indivíduos e dos grupos para conseguir objetivo” (p.395). Num 

estudo sobre a relação entre os estilos de liderança do treinador e rendimento na NS, os 

autores concluíram que os dados obtidos indicam que “em todas as categorias as desportistas 

de maior rendimento referem um estilo de liderança relacionada com uma maior autoridade e 

capacidade de tomada independente de decisões, enquanto os aspetos relacionados com o 

treino e instrução em habilidades são primados na categoria infantil (em Espanha, equivalente 

à categoria juvenil em Portugal)” (p.397). 

Na relação com um grupo de atletas com idades que variam entre os 7 e os 26 anos, tem que 

haver uma gestão muito boa das atitudes. O grupo mais complicado, por norma, será nas fases 

dos 14, 15, 16 anos, dependendo da maturação individual. É quando as atletas começam a ter 
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uma vida escolar mais exigente, os pais começam a ser mais rigorosos com as notas, as atletas 

começam a ter vida social e, como se não fosse suficiente, começam a querer mandar no 

treino. Aí, tentando sempre manter uma atitude positiva, desde o primeiro minuto tem que se 

delimitar novamente funções, não permitir qualquer abuso. Por outro lado, numa postura 

muito rude e inflexível, um mau relacionamento poderá levar ao abandono da modalidade. 

Deste modo, deverá haver bom senso e compreensão e uma boa conversa, sempre que 

necessário, para chamar a atleta à realidade. 
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8 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 “O crescimento ocorre porque quando eu me  

esforço para igualar ou compreender a experiência, 

algo novo é reconhecido ou cresce em mim.” 

(Jordan, 1986, in Fadiman ) 

“Aprender a buscar o conhecimento, e não apenas informações, é uma tarefa que todas as 

pessoas devem se esforçar para fazer, pois pode ser decisivo para o sucesso individual e para 

o desenvolvimento da sociedade” (Jambasso, n.d.) 

Nesta parte do meu trabalho farei referência às três fases da minha vida que se mostram de 

extrema relevância para os conhecimentos que tenho hoje, para a minha formação e postura 

como treinadora.  

 

8.1 – “LUISINHA”, A ATLETA 

Entrei para a NS em 1994, aos 11 anos de idade, tendo como treinadora a professora Cristina 

Oliveira, quando foi fundado o Foca - Clube de Natação de Felgueiras. Com uma infância 

sempre ligada ao desporto, a NS fascinou-me por ser um desporto aquático e, principalmente, 

por estar ligado à música. 

Tenho plena noção que entrei em idade tardia para a modalidade. Mas a ótima adaptação ao 

meio, o meu gosto pessoal pela modalidade, a exigência e rigor da minha treinadora foram 

fundamentais para ter sido uma atleta com êxito. 

Tinha treinos diários de duas horas e uma das principais dificuldades foi conciliar a piscina 

com a escola, que me limitavam o tempo livre no dia-a-dia, fins-de-semana e férias, sobretudo 

durante a frequência do ensino secundário. Eram muitos os sacrifícios a nível pessoal: os pais 

deixavam de sair ao fim de semana por causa dos treinos; a organização e coordenação com a 

escola nem sempre foi fácil, principalmente com o passar dos anos e consequente aumento da 

exigência escolar; dizer “não” a programas com amigos(as) por causa dos treinos ou provas; 

etc. Mas facilmente chegava sempre à mesma resposta: “sim”, continuar a treinar. A NS em 

Portugal não motiva nem pelo estatuto que dá às atletas a nível social, nem atribuía (nem 

atribui) estatuto de alta competição; não havia facilidades na escola com testes ou exames. A 
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motivação tinha que ser mesmo pura e exclusivamente pessoal e aqui o papel do 

acompanhamento dos pais e o grupo de amigas que criei tornou-se fundamental para ter 

continuado. 

Algo que sempre me incomodou foi ter de explicar a toda a gente qual era a modalidade que 

praticava. Ninguém conhecia a “Natação Sincronizada”. Efetivamente era uma modalidade 

muito nova, com falta de apoios e socialmente quase desconhecida. 

Em 2000, participei no campeonato júnior em França, integrando a seleção nacional - 

experiência única! Representar Portugal com as “quinas ao peito” foi um momento de muita 

pressão mas também de muita felicidade. Por várias vezes fui campeã nacional mas ali sofria 

um elevado desnível com as atletas estrangeiras, realidade que só me apercebi quando lá 

cheguei. Teríamos que fazer o nosso melhor em representação do país mas não estávamos ali 

em igualdade competitiva. 

Em 2001, uma rotura de ligamentos do joelho obrigou-me a abandonar a NS e com a minha 

entrada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Licenciatura em Educação 

Física e Desporto… 

 

8.2 – LUÍSA, A ADJUNTA 

… Tornei-me treinadora adjunta da professora Cristina Oliveira no mesmo clube. Em 2002 

comecei por acompanhar os treinos só ao fim de semana, uma vez que durante a semana 

estava na universidade. Em 2003, surgiu o primeiro contrato de trabalho. Nesse momento, 

assumi o cargo pois queria permanecer ligada à modalidade em que cresci e via nesse meu 

trabalho um campo de aferição da doutrinação académica que trazia de Vila Real e, mais, uma 

opção de futuro para a minha vida profissional em prol de NS. 

Em 2005, ainda durante o estágio, comecei a trabalhar todos os dias com a equipa e, em 

Setembro de 2006, terminada a vida académica, assumi o grupo de pré-competição, sobre 

coordenação e orientação de Cristina Oliveira. 

Foi também em 2006 que fui pela primeira vez acompanhar a seleção nacional como 

treinadora, na Taça COMEN Cup, em Sevilha, que é uma competição internacional da 

categoria juvenil para os países mediterrânicos, aberta a todos os países. A equipa e dueto do 

meu clube tinham ganho o primeiro lugar no campeonato nacional e, como tal, foram 
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selecionados para ir representar Portugal, juntamente com uma atleta de outro clube para a 

prova de solo. Fui eu acompanhar a seleção. Tentei, desde o primeiro momento, 

consciencializar as minhas atletas da realidade que iriam encontrar, para que não tivessem o 

mesmo “choque” que eu tinha tido há 6 anos atrás. Tentei proporcionar um bom momento de 

aprendizagem, confiança e segurança às atletas para equilibrar o que elas estavam a sentir 

perante uma realidade tão diferente da nossa. Mas, na verdade, tive muitas dúvidas pois foi a 

primeira vez como treinadora numa prova do género e estava habituada a fazer tudo sobre 

orientação. Muitas vezes tive que recorrer à ajuda de juízes, treinadoras de outros países e até 

atletas para entrar no funcionamento da competição. Uma atitude sempre positiva perante as 

atletas e perante a situação, penso que terá sido fundamental para que viéssemos todas da 

prova satisfeitas com a nossa participação. Não pela boa classificação, que já não era de 

esperar, mas pela boa prestação das atletas. 

A base do meu trabalho como adjunta sempre foi a minha experiência como atleta. Com a 

licenciatura conseguia fazer alguns transferes para a modalidade mas beneficiei sobretudo 

com conhecimentos da professora Cristina. Enquanto a treinadora principal elaborava os 

treinos eu procedia à concretização prática dos mesmos, feedbacks e correções na equipa de 

pré-competição. As atletas de competição ficavam sobre a sua orientação e eu acompanhava-a 

sempre que podia. 

Confesso a minha insegurança natural nos primeiros tempos. Mas eu sabia que estava a ser 

“guiada” pela melhor treinadora nacional. Mas, a certa altura, recorrendo às informações 

recolhidas durante a licenciatura, tentei começar a realizar algumas transformações de 

exercícios de treino, algo que nem sempre foi fácil de concretizar uma vez que tinha de ir à 

“censura” da professora Cristina.  

Lidava com atletas dos 6 aos 22/23 anos, o que pressupõe atuações diferentes no mesmo 

espaço e no mesmo tempo. Como agir? Assumi decididamente uma posição muito calma e 

tolerante sem abdicar da exigência. Sentia muitas vezes necessidade de contrabalançar as 

imposições e intransigências da treinadora principal com a minha postura mais 

condescendente. Tive dificuldades sérias na minha nova relação, ambígua, com a professora 

Cristina. Nos momentos de desânimo, era das atletas e da família que recebia a vontade de 

arrepiar caminho. 

Com o passar dos anos, ela foi-me cedendo mais autonomia na planificação dos treinos de 

pré-competição e mesmo na conceção de alguns esquemas. 
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Até que, em 2010, a professora Cristina Oliveira decidiu abdicar do cargo de treinadora 

principal e… 

 

8.3 – LUÍSA LEITE, A TREINADORA 

… Facultaram-me a função de treinadora principal de NS do Foca – Clube de natação de 

Felgueiras. E eu respondi com um ”sim” sem reservas à materialização de um sonho menino. 

Mas, confesso, esta vitória trouxe-me mais um desafio quase temerário. Se me sentia 

confiante para gerir a relação de incontornável importância do triângulo clube/alunas/famílias, 

pesava-me a responsabilidade de dar continuidade à ainda curta história do Foca, recheada de 

êxitos.  

Felizmente, consegui a ajuda de uma ex-atleta do Clube e minha colega de equipa – a Sara 

Quintela - que se tornou minha treinadora-adjunta. Não sendo licenciada em Educação Física, 

tem um vasto rol de conhecimentos específicos de NS, adquiridos enquanto atleta, e com ela 

mantenho uma relação laboral e pessoal de cumplicidade. 

Confesso que foi uma transformação muito grande na minha vida. Toda a planificação de 

treinos e a criação de esquemas para competição caíram-me nos ombros com um sabor 

agridoce. 

Cresci e criei-me naquela piscina. E, muitas vezes, sentia que muitas pessoas continuavam a 

ver-me como a “Luisinha”. Tive que assumir uma postura bastante diferente: mais firme, mais 

segura, mais rigorosa e exigente. Confesso que não foi nada fácil esta mudança e o processo 

continua necessariamente. 

No sentido de combater todas as dúvidas que me foram surgindo, fui reunindo uma vasta 

pesquisa bibliográfica, frequentando todas as formações específicas de NS possíveis. Surgiu-

me outra grande dificuldade como aplicar, em treinos de 3 horas, a “informação” que era 

aplicada em treinos de 6 horas (no caso das atletas espanholas) a 8 horas (no caso das atletas 

russas)? Nesta encruzilhada, optei por diminuir ao tempo de treino de cada capacidade, uma 

vez que todas elas são imprescindíveis. 

Outra dificuldade consiste em manter nas atletas uma motivação sustentável. Há somente 2 a 

3 provas por época o que convida fatalmente ao esmorecimento anímico. Lá longe das provas, 
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só o apelo ao brio e ao orgulho pessoal, sempre com a competição no horizonte, é que pode 

otimizar a motivação.  

A ideia de carreira está de fora, uma vez que a modalidade continua sem estatuto de alta 

competição, e o prestígio diminuído. A educação física como objetivo cumprir-se-ia noutras 

atividades divertidas, evitando a disciplina e rigor da exigente NS. Eis um obstáculo de peso 

para a treinadora no campo da motivação. 

No meu caso específico, estou muito condicionada pelo espaço e tempo de treino. Disponho 

de duas pistas, numa piscina de 25 metros, onde tenho o grupo de pré-competição, atletas dos 

7 a 9 anos que começo por ensinar as técnicas de natação, e o grupo de competição, dos 9 e 

aos 26 anos, com as 4 categorias. É extremamente difícil fazer um treino específico para cada 

categoria, contemplando cerca de trinta atletas com necessidades tão diversificadas, num 

espaço tão reduzido. Esta questão é a mais difícil de combater. As atletas mais novas 

necessitam de muita atenção, e, por vezes, somos forçadas a cuidar exclusivamente destas, 

deixando as mais velhas quase entregues a si próprias.  

Acompanhei a seleção nacional de NS à COMEN Cup, em 2012 e 2013, como treinadora 

convidada. Confesso que encarei a experiência de uma forma completamente diferente. Com 

muito mais confiança e segurança, senti que retirei muito mais destas duas últimas 

participações internacionais. Consegui contactos com outras treinadoras de topo da 

modalidade e com atletas. Vi e ouvi histórias tão diferentes da nossa (com as suas 

dificuldades, claro está!), outros tipos de exercícios, diferentes formas de liderança. Em suma, 

uma partilha de experiências verdadeiramente enriquecedora. 

Uma medida que adotei de uma clinic de treinadores na COMEN 2012 foi a criação de um 

caderno individual para as atletas, onde devem figurar apontamentos diversos, tais como: 

músicas preferidas, desenhos de fatos de banho, desenhos de figuras que gostavam de fazer, 

descrição das figuras obrigatórias e opcionais (com referência aos pontos que consideram 

mais difíceis e dos erros a corrigir), exercícios que sugerem para eliminar erros técnicos, e 

contagem dos esquemas de início ao fim, entre outros. Tudo isto acaba por levar as atletas a 

pesquisarem, a envolverem-se na montagem das coreografias e em todo o processo de treino. 

Costumo dizer-lhes que “quando nos sai do corpo, dá-se mais valor” e a verdade é que, desde 

que comecei a utilizar esta estratégia senti melhorias no desempenho e mais envolvimento de 

alguns pais. Assim, estou a conseguir que esta autoavaliação dinâmica acrescente motivação. 
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O trabalho de uma treinadora de NS não se fica pelo cais da piscina e preparação dos treinos, 

mesmo sendo paga à hora e a recibo verde. Como treinadora, tenho de fazer um trabalho de 

pesquisa de músicas para os esquemas, fazer a montagem, desenhar fatos de banho, bordá-los, 

pesquisar e saber aplicar maquilhagens, saber pentear para as provas… É um trabalho 

infindável e absorvente. A terminar a época, já estou a pensar e programar a próxima. A maior 

parte de todo este trabalho é feito em casa (e gratuito!), fruto do gosto pela modalidade, 

obriga ao método e rigor. 
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9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta necessária e oportuna reflexão sobre o meu trabalho, transportei muitos dos problemas 

com que me venho debatendo e avancei as tentativas mais ou menos engenhosas de superá-

los. A minha experiência profissional é globalmente coincidente com a de muitas outras 

treinadoras de NS em Portugal e penso que poderá ser uma mais-valia para estas e para todas, 

presentes e futuras, em prol da modalidade.  

“A natação sincronizada requer nadadoras treinadas num diferente número de áreas. Devido à 

complexidade da modalidade, torna-se um desafio integrar todas as componentes com 

sucesso.” (Martins et al, 2006, p.115) 

Sem dúvida que a abrangência de tantas e diversas áreas na mesma disciplina é a dificuldade 

nuclear para as treinadoras de NS. Nos países onde a modalidade se encontra mais 

desenvolvida (Rússia, França, Espanha, entre outros), além de haver, no mínimo, uma 

treinadora por categoria, as equipas técnicas incluem coreógrafos, professores de ballet, de 

acrobática e outros. Em Portugal, a treinadora tem de ser polivalente e, na impossibilidade de 

ser especialista em todas as áreas, tem ser ambiciosa na procura da informação/formação 

pertinente para conseguir um trabalho de qualidade e minimizar a falta de recursos, nos 

confrontos internacionais. 

Nestas condições, só uma forte motivação pode alimentar o esforço hercúleo da treinadora de 

NS. Assim não sendo, vem fatalmente o esmorecimento e, tantas vezes, a desistência. 

Trata-se trabalhar consequentemente em prol da modalidade como brio que dignifica. Mas, 

nada de ilusões. Só uma aposta mais decidida na modalidade por parte da Federação, 

Associações Distritais e dos clubes, com mais recursos e formação/investigação qualificados, 

pode alterar o quadro descrito. 
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Anexos I – Elementos Técnicos Sénior para a época 2013/2014 (ciclo olímpico 2013/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos II – Figuras para as categorias Infantil, Juvenil e Júnior para a época 2013/2014 

(ciclo olímpico 2013/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


