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1 INTRODUÇÃO 

 

 O esporte é reconhecido como um dos maiores fenômenos socioculturais, pois 

possibilita a integração dos povos. Detém o poder de fascinar grande parte da população 

mundial e movimenta a economia de forma significativa com os meios de comunicação. No 

contexto social e cultural, promove a formação dos jovens e a realização dos atletas adultos. 

Para isso, o esporte utiliza-se de recursos técnicos, científicos, tecnológicos e metodológicos. 

Esses recursos em sua maioria são oriundos das ciências como a fisiologia, a farmacologia, a 

biomecânica, a psicologia, e a sociologia, para citar alguns exemplos.  

 O esporte é praticado por modalidades que diferem entre si e são categorizadas 

como individuais ou coletivas. Nesse sentido enfoca-se, nesta pesquisa, a natação, modalidade 

olímpica basicamente individual, praticada em equipe somente nas provas de revezamento. A 

natação é praticada por pessoas de diferentes faixas etárias, em ambientes apropriados, com 

objetivos diversos, tais como: desenvolvimento físico, manutenção da saúde e recuperação de 

lesões do aparelho locomotor e distúrbios funcionais do sistema cardíaco e pulmonar do 

organismo. Esta modalidade destaca-se, também, por ser praticada como recreação nos clubes 

sociais e locais populares como centros esportivos públicos e praias.  

Registros mostram que a natação é uma atividade praticada pelo homem desde os 

períodos pré-históricos para a transposição de ambientes aquáticos, tanto para a busca de 

alimentos quanto para encontrar abrigos. Na Idade Média, em escavações arqueológicas, 

foram encontradas piscinas que eram utilizadas para a prática da natação e atividades 

aquáticas coletivas, como banhos termais (CATTEAU & GAROFF, 1988). 

A competição na natação é realizada de diferentes formas. No Brasil, apesar das 

competições serem organizadas no âmbito dos jogos estudantis, ainda é pouco explorado, no 

primeiro e segundo ciclo de formação e no nível universitário; no âmbito dos não-federados, 

elas são realizadas por uma população que pratica o esporte com o objetivo de manter ou 

recuperar a saúde e bem-estar físico e psicológico, em geral em associações esportivas, 

academias e centros sociais que realizam eventos competitivos que não são regidos por 

normas oficiais; no âmbito dos federados, estes seguem regras rigorosamente estabelecidas 

pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, que, por sua vez, segue as 
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regras da Federação Internacional de Natação Amadora – FINA. As categorias competitivas 

envolvidas na natação são: mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior, compreendidas entre 

8 a 19 anos e mais. 

No entanto, os jovens que pretendem inserirem-se nos programas de formação e 

treinamento esportivo, necessitam receber orientações, com apoio técnico, físico e 

psicológico. Pelo treinamento a longo prazo (TLP) eles têm uma possibilidade de receber tais 

atendimentos e serem conduzidos com maior segurança até o alto nível (MARTIN, 1999). 

Os profissionais da educação física e do esporte discutem, tanto no meio técnico 

como no acadêmico, questões intrigantes da área do treinamento infanto-juvenil da natação, 

em especial o treinamento a longo prazo (TLP), tema central desta pesquisa. Questões que 

dizem respeito à estrutura e composição das sessões de treinamento, assim como das 

competições para as categorias menores como: mirim, petiz e infantil, as quais necessitam 

serem respeitadas as características físicas e psicológicas dos nadadores.  

É importante realçar o problema central desta pesquisa: no Brasil, não existe uma 

metodologia proposta e disseminada de TLP, voltada para  a  formação e a preparação do 

jovem nadador. Essa ausência necessita ser mais  bem discutido para dar direção às bases de 

formação e treinamento de novas gerações de nadadores. Só com maior número de jovens 

envolvidos na estrutura das categorias de base da natação, poderão surgir novos talentos 

capazes de figurar no cenário internacional quanto adultos. Busca-se identificar jovens que 

apresentem níveis elevados de habilidades específicas e que reúnam, entre outros, os fatores 

biotipológicos, psicológicos, cognitivos e motivacionais, necessários para revelar o atleta 

talentoso. 

Apesar disso, no Brasil têm-se revelado nadadores reconhecidos 

internacionalmente desde a década de 20, com Maria Lenk. Em 1960, Manoel do Santos, na 

prova de 100 metros nado livre conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos com o 

tempo de 55,4 segundos. Passados trinta e dois anos, na mesma prova, Gustavo Borges, em 

1992, conquistou a medalha de prata com o tempo de 49,43 segundos e, quatro anos após, em 

1996,  conquistou a medalha de bronze com o tempo de 49,02 segundos. No revezamento de 4 

x 100 metros, nado livre, do ano de 1996 foi igualmente premiado com uma medalha de 

bronze, na equipe composta pelos nadadores: Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edvaldo 
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Valério e Carlos Jayme. Não obstante, não se deixará de mencionar outros talentos como: 

Silvio Fiolo, Djam Madruga, Rômulo Arantes, Ricardo Prado, Rogério Romero, Patrícia 

Molina, Joana Maranhão, Caio Marcio, além de muitos outros valores que merecem ser 

relacionados neste capítulo. Contudo, tais talentos são preparados em trabalhos isolados ou 

em estruturas de trabalho ainda não identificadas, muitas vezes são frutos do empenho 

individual e do apoio familiar que buscam condições para atender as necessidades do atleta para as 

competições de alto nível.  

São poucas as pesquisas no Brasil sobre a problemática da formação de jovens 

nadadores. O tema TLP na natação, reconhecido por uma “estrutura de formação esportiva do 

nadador a longo prazo”, é pouco pesquisado e seus problemas são pouco discutidos, o maior deles talvez 

seja o acompanhamento e controle por um período de tempo prolongado de muitos  anos.  

A duração média do processo de formação de um nadador para o alto desempenho 

gira em torno de oito a doze anos, para consagrar um atleta dentro de suas potencialidades 

máximas (BÖHME, 2000; BOMPA, 2000; COUNSILMAN, 1986; COSTILL, 

MAGLISCHO, RICHARDSON, 1992; FILIN, 1996; GOMES, 2002; JOCH, 2005; 

MARTIN, NICOLAUS, OSTROWSKI & ROST, 1999; MOSKOTOVA, 1997; PLATONOV, 

1994; PLATONOV & FESSENKO, 1994; VALDIVIELSO, 1996a). O TLP visa desenvolver 

os nadadores desde a fase inicial do treinamento, nas categorias de base, até o desempenho 

ótimo nas categorias júnior 1, júnior 2 e sênior. 

Considera-se o TLP como o principal processo para conduzir a formação esportiva 

(MARTIN et al., 1999). Na natação existe a necessidade de uma metodologia claramente 

definida que possibilite aos clubes organizar-se adequadamente a fim de atingir seus objetivos 

de selecionar e promover os jovens nadadores. Durante os anos de prática que precedem o 

auge da potencialidade física e técnica do nadador no sistema de TLP, um processo contínuo 

de preparação, respeitando-se os períodos de crescimento e maturação biológica, a fim de 

desenvolver elevada capacidade de realização das tarefas motoras exigidas no treinamento. É 

nesse processo prolongado que podem ser observadas as características que conduzem o 

nadador ao caminho eficiente do desempenho de suas capacidades de modo que se revele um 

talento esportivo, com potencial para atingir resultados de alto nível.  
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Foram encontrados na literatura geral do treinamento esportivo (BOMPA, 1999; 

FILIN, 1996; MARTIN, CARLS, LEHNERTZ, 1991, 1991a; MARTIN et al., 1999; 

WEINECK, 1999), assim como na literatura específica do treinamento a longo prazo (TLP) 

na natação (BULGAKOVA, 2000; PLATONOV, 1994; RAPOSO, 2002; STEIN, 1988; 

SORRAUX & PAR, 2003; WILK, 1990), alguns modelos de TLP, que serão descriminados e 

analisados no capítulo 2. 

Estes modelos sugerem questões da problemática do TLP na natação relacionada à 

metodologia de formação dos nadadores brasileiros, as quais necessitam ser mais bem 

compreendidas, por exemplo: a) Qual o processo de formação dos nadadores adotado pelos 

clubes brasileiros? b) Como são estruturados e treinados os nadadores, no país? c) Que 

aspectos são considerados na formação de um nadador nas diferentes modalidades e provas? 

d) Que metodologias podem ser consideradas eficazes para a formação do nadador? e) Quais 

os autores que já definiram a metodologia do TLP, na natação internacional? 

A literatura encontrada na área do treinamento esportivo enfoca, em sua maioria, o 

treinamento de atletas de alto nível, sem dar a mesma atenção ao processo de preparação dos 

atletas das categorias de base. Pouco se sabe sobre as estruturas de formação de nadadores 

brasileiros baseadas no TLP e nas suas influências sobre o desempenho dos atletas. 

O presente estudo justifica se pela escassez de literatura, no país, direcionada ao 

treinamento de nadadores a longo prazo. 

 

1.1 Objetivos  

 

• Verificar como ocorre a formação esportiva de jovens nadadores 

brasileiros.com relação a: 

o Organização e estrutura do treinamento; 

o Planejamento do treinamento e existência de um processo de TLP 

estruturado; 

o Quantificação do treinamento das categorias de base; 

o Especialização do atleta nas diferentes categorias; 
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o Seleção de talentos de forma estruturada; 

o Função da competição nas categorias de base.  

• Propor um modelo de TLP para a natação com base na realidade brasileira.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Neste capítulo pretendeu-se apresentar conteúdos relacionados ao TLP direcionado 

à modalidade natação. Buscou-se abordar os principais assuntos relacionados à formação do 

nadador, desde as fases iniciais de desenvolvimento técnico até o alto nível de desempenho 

competitivo.  

Na presente revisão foram abordados os aspectos relacionados ao treinamento 

infanto-juvenil de acordo com o TLP, com o objetivo de formar o nadador de alto nível. Para 

tanto, buscou-se fundamentar o treinamento esportivo, especificamente o treinamento de 

formação esportiva de nadadores.  

Os jovens se interessam pelo esporte devido aos níveis de desempenho competitivo 

atingido, considerados elevados. Este fato é resultante da possibilidade de profissionalização 

dos atletas e da obtenção de altos salários. Segundo PAUER (2006), é necessário examinar os 

efeitos do treinamento a longo prazo, orientado para resultados máximos. Este fato parece ser 

relevante nas diferentes sociedades pelo fato de aliar-se a prática do esporte à vida do jovem 

que se destaca nos eventos competitivos do cenário internacional, podendo significar aos 

atletas o sucesso financeiro e sua vinculação aos clubes e empresas que exploram a 

profissionalização do esporte. 

O treinamento esportivo infanto-juvenil implica também no domínio dos 

conhecimentos relacionados ao desenvolvimento motor, entendido como: “a contínua 

alteração no comportamento ao longo do ciclo da vida, realizado pela interação entre as 

necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente”. Sendo assim, as 

crianças passam pelo processo de crescimento e desenvolvimento motor, numa ordem 

seqüencial que é universal (GALLAHUE & OSMUM, 2003).  
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No processo de treinamento infanto-juvenil são desenvolvidas as capacidades 

motoras e as habilidades dentro do contexto geral e especial do treinamento na modalidade. 

Caso não ocorra dessa forma, o candidato a nadador poderá ser revelado ao acaso, diante da 

situação que ocorre na vida esportiva deste jovem, o que passa a ser dificultado, 

principalmente em modalidades específicas como é o caso da natação, dadas as condições 

especiais que esta exige. 

 Os relatos sobre o desenvolvimento motor de crianças e jovens restringem-se, na 

maioria dos casos, a descrição do desenvolvimento médio populacional, com bases em 

resultados de testes motores em corte transversal, com caráter normativo. Descrições baseadas 

neste desenvolvimento médio, por um lado, não oferecem respostas sobre o desenvolvimento 

motor individual, e por outro não avaliam de que forma eles se modificam, se pela influência 

de fatores endógenos ou exógenos. Portanto, é curioso o fato de que não há descrição ampla 

sobre a influência do treinamento esportivo no desenvolvimento motor. Isso vale, 

principalmente, para a pesquisa dos efeitos de processos de treinamento ao longo de vários 

anos, seqüenciados e controlados, com objetivos esportivos de alto nível, pelo TLP.  

Em geral, os cursos de natação esportiva aceitam crianças com idades aproximadas 

aos cinco anos. A prática sistematizada da natação para o treinamento esportivo, visando 

desempenho competitivo, na fase pré-púbere é considerada precoce por alguns autores, pois 

gira em torno dos seis aos oito anos (ARENA, 2000; BÖHME, 2000; FILIN, 1996; 

MAKARENKO, 2001).  

No aspecto específico do desenvolvimento motor aquático, permite-se que a 

criança inicie a prática com coordenação geral em idades ainda mais precoces, desde a fase 

neonatal, na primeira infância (de zero aos dois anos). O trabalho prescrito nessas idades é 

composto de exercícios no meio aquático que visam o desenvolvimento motor e a adaptação 

continuada ao meio líquido, considerando-se que a criança foi gerada em ambiente líquido no 

ventre materno (LANGENDORFER & BRUYA, 1995). Já na fase de pré-adolescência e 

adolescência, o desenvolvimento se destina a atingir objetivos mais bem elaborados de acordo 

com os desejos individuais dos nadadores, que em sua maioria estarão relacionados ao 

desempenho esportivo nas competições da modalidade. Em busca de fundamentação 

acadêmico-científica, este estudo pretende explorar as principais referências que possam trazer 

melhores esclarecimentos e uma “visão” mais abrangente sobre o processo de formação do 
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nadador, relacionado com o processo de treinamento a longo prazo e com a seleção do talento 

esportivo na natação.  

As técnicas de locomoção no meio líquido foram desenvolvidas a partir da ciência 

biomecânica para serem utilizadas em competições esportivas, com o objetivo de tornar o 

nado cada vez mais rápido. Tais técnicas de nado sofrem constantes alterações por influência 

de uma área da física, a hidrodinâmica, que também estuda os corpos em movimento e 

mergulhados em ambiente líquido. 

O nado oficial utilizado para as provas da natação esportiva moderna, é 

estabelecido pela Federação Internacional de Natação Amadora – FINA, a saber: nado de 

peito, de costas, borboleta e crawl (CONSILMAN, 1980a, 1980b; MAGLISCHO, 1982). O 

nado peito foi desenvolvido a partir do posicionamento de bruços na superfície do meio 

líquido e com ação de braços e pernas simultânea e submersa; o nado de costas, como o 

próprio nome diz é praticado sob as costas em posição de decúbito dorsal com ação alternada 

de membros inferiores (pernas)  e superiores (braços); o nado borboleta, conhecido também no 

meio esportivo como golfinho, tem a ação simultânea das pernas e braços com a recuperação 

dos braços estendidos sobre a água e os movimentos das pernas estendidas e em direção 

ascendente e descendente, imitando o movimento de cauda do mamífero, daí o nome golfinho, 

e, por último, o nado “crawl”, pela técnica que mais se assemelha aos movimentos naturais, 

em que o nadador posiciona-se em decúbito ventral e realiza movimentos alternados de braços 

e pernas, que simulam o rastejar do corpo sob a superfície da água (LANGENDORFER & 

BRUYA, 1996). Contudo, nas provas denominadas de “nado livre”, os nadadores utilizam-se, 

preferencialmente, da técnica de nado crawl, porém é comum observar pessoas leigas em 

relação ao esporte confundirem o nome da prova com o nome do nado “crawl”.  

 

2.1 Treinamento esportivo na natação 

 

No século XIX, quando se organizaram as primeiras competições e não se 

realizava a preparação sistematizada, os atletas tinham poucos recursos elaborados. Em seu 

treinos, nadavam longas distâncias, continuadamente e em ritmo lento, para tornarem-se 

nadadores mais resistentes e suportar as provas, mesmo quando o objetivo era desenvolver a 
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capacidade motora velocidade, ou nadavam arrastando as pernas amarradas com o objetivo de 

melhorar a força/resistência dos braços, para melhor propulsão do nado. Esses meios foram 

utilizados até os anos vintes (SANDINO, 1968). 

Na década de trinta novas formas de treinamento foram desenvolvidas e assim 

iniciou-se uma nova fase destinada à evolução da natação, com séries denominadas de 

“pirâmide” ou de “locomotivas”. Esses trabalhos foram propostos por Ernest Vornbrock da 

Associação Cristã de Moços de St. Louis, com variações alternadas de intensidades altas, 

moderadas e lentas, e com repetições sucessivas, também conhecidas como “fartlek” (jogo de 

velocidades), este método foi primeiramente aplicado na modalidade do atletismo, que tem 

como objetivo praticar as corridas em terrenos acidentados e adaptada para a natação com 

variações de velocidades e também de distâncias nadadas, durante um percurso 

(COUNSILMAN, 1980b). Até hoje esses processos de treinamento ainda são aplicados e não 

são considerados inadequados. 

A evolução do treinamento foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial 

retomando-se somente no ano de 1950, quando surgiu o incentivo para a boa “forma física” e 

para novas formas de estimulação do estado fisiológico, com treinamento repetitivo 

obedecendo-se a limites de tempo e a intervalos com controle de freqüência cardíaca. Este 

método de treinamento foi denominado “treinamento de repetição”. Destacaram-se, com isso, 

os aspectos qualitativos e quantitativos do esforço físico. 

Nos Jogos Olímpicos de 1956, observou-se uma maior evolução do treinamento de 

natação, quando ocorreu a preparação física com intervalos e com maior controle no 

planejamento do trabalho. 

COUNSILMAN (1980a, 1980b) foi o autor moderno, cuja obras foram utilizadas  

para revolucionar o treinamento na natação de alto nível no Brasil, com base nos trabalhos 

com nadadores da Universidade de Indiana – EUA. Sua obra “The science of swimming”, de 

1968, foi um marco para os países não-socialistas que alavancou o treinamento de nadadores e 

apresentou alguns dos sistemas de preparação dos nadadores daquela universidade. 

Inicialmente “a preparação de nadadores progrediu a partir das tentativas e erros, como 

acontece na maioria das ciências que se iniciam” (COUNSILMAN, 1980a). A partir dos anos 
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setenta, as ciências que sustentam o esporte com medidas científicas mostraram-se eficientes 

na evolução consciente do treinamento na natação. 

Os métodos de treinamento na natação desenvolveram-se pelo sistema de 

treinamento contínuo, nadando-se longas distâncias em ritmo lento. Nos tempos modernos, foi 

introduzido o sistema de treinamento utilizando-se alternadamente os ritmos veloz, moderado 

e lento, nas distâncias curtas de 25, 50, 75 e 100 metros. Atualmente são utilizados diferentes 

métodos que variam em distância e velocidade, conforme os objetivos e as características dos 

nadadores e o tipo de provas em que são especialistas. As provas consideradas de velocidade 

na natação são as da distância de 50 e 100 metros, as de meio fundo são as da distância de 200 

e 400 metros e as provas de fundo são as da distância de 800 e 1.500 metros e as travessias. 

 Na década de sessenta passou-se a dar mais ênfase à quantidade de repetições do 

que à natureza qualitativa do treinamento. Na Alemanha, o nadador Gerhard Hetz realizava 

seções de 40x100 metros com um minuto de intervalo e 100x50 metros com trinta segundos 

de intervalo, buscando respostas fisiológicas que fizessem com que o atleta realizasse o 

mesmo percurso da prova em velocidade igual ou próxima àquela em que iria nadar na 

competição. Esta idéia não foi aceita por todos os técnicos daquela época. Técnicos de 

sucesso, como George Haines, Forbes Carlile, Don Talbat, Don Gambrill e Don Sonia, já 

demonstravam que a quantidade não era a preocupação básica de um programa de preparação 

com intervalos. Os técnicos que acreditavam na nova metodologia, sem ter que realizar 

quantidades de repetições exageradas como 50 a 100 vezes os percursos de 50 e/ou 100 

metros, concordando com os demais técnicos apresentaram a idéia da qualidade do 

treinamento. Sua proposta foi realizar em torno de 16 a 40 vezes no máximo, o que 

proporcionou uma redução significativa. O objetivo era dar ênfase à qualidade no treinamento 

ao invés da quantidade (COUNSILMAN, 1980a). 

Quando se trata de qualidade  do  treinamento ou mesmo da  especificidade no 

treinamento, è necessário abordar as capacidades motoras condicionais e coordenativas que 

assumem papel importante na preparação física dos nadadores (BULGAKOVA, 2000; 

COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON 1992; COUNSILMAN, 1980a, 1980b; 

MACHISCHO, 1982, 1993; PLATONOV, 2005; PLATONOV & FESSENKO, 1994; 

RAPOSO, 2002).  
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Considerando-se as capacidades condicionais, o nadador infanto-juvenil necessita 

desenvolver, em princípio, a capacidade aeróbia, que é adquirida por exercícios com duração 

prolongada e contínuos de baixa e media velocidade. Ele pode ainda desenvolver a capacidade 

por processo de treinamento intervalado, com esforços e intervalos controlados 

(BULGAKOVA, 2000; COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992; MAKARENKO, 

2001; PLATONOV, 2005; RAPOSO, 2002). Através dos exercícios de resistência, o jovem 

nadador desenvolve também a capacidade motora da força. Além do que, quanto maiores 

forem as séries, o treinamento aeróbio encurtará o tempo de recuperação entre os esforços 

realizados durante a competição, ou mesmo durante as sessões de treinamento (BOMPA, 

1999; COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992; COUNSILMAN, 1980a; 

MAGLISCHO, 1982, 1993). 

Outros trabalhos são necessários com objetivo de estimular o desenvolvimento da 

capacidade velocidade, porém em pequenas quantidades, principalmente se o nadador se 

encontra em fase de desenvolvimento maturacional biológico pré-púbere. Isso se deve ao fato 

da própria falta de maturidade biológica e a pouca presença de hormônios do crescimento 

(GH) e testosterona no organismo, os quais  são  responsáveis pelo aumento da força 

muscular. 

Sendo assim, recomenda-se o desenvolvimento das capacidades coordenativas do 

nadador. Segundo COSTILL, MAGLISCHO e RICHARDSON (1992), este fator é importante 

para nadar as provas que necessitam da capacidade velocidade, ou mesmo no fechamento das 

demais provas. Corroborando essa idéia, LYABB (1994) diz que a capacidade velocidade 

ocupa um papel destacado nas capacidades coordenativas, com a realização dos movimentos 

executados com economia de energia e precisão de movimentos complexos. Normalmente 

treina-se na categoria infanto-juvenil através de exercícios recreativos e combinados com 

trabalhos dentro e fora da água com extensores elásticos.  

Como simples exemplo, os técnicos brasileiros de alto nível costumam executar 

95% do volume de treinamento em ritmos lentos e moderados e, somente cinco por cento do 

total do volume de treino em ritmo de velocidade, durante a preparação de um nadador da 

prova de cem metros nado livre (PARRA, 2000). Esses dados de pesquisa concordam com os 

dos autores da literatura especializada (COUNSILMAN, 1980b; MAGLISCHO, 1993; 

PLATONOV & FESSENKO, 1994). 
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O treinamento moderno valoriza o treinamento estruturado. Sendo assim o 

treinamento a longo prazo como parte integrante é necessário para a formação do nadador até 

sua participação em competições de alto nível. 

 

2.2 Treinamento a longo prazo (TLP) na natação 

 

O TLP visa formar e treinar o nadador desde as categorias de base até que esteja 

biologicamente maduro para receber o treinamento especial para alcançar resultados de alto 

nível dentro das competições de natação. É importante que ele receba orientação correta com 

planejamento e controle das cargas do treinamento adequadas desde as idades da fase de pré-

puberdade. O planejamento do TLP tem como princípio respeitar os limites individuais, tanto 

biológicos quanto psicológicos, em busca do desenvolvimento das potencialidades máximas 

do nadador em idades mais maduras, a exemplo da categoria juvenil e júnior (15 - 16 anos). O 

TLP visa primordialmente prepará-lo para as possibilidades de desempenho motor respeitando 

a individualidade biológica, a condição física, técnica e também a capacidade do jovem em 

absorver as cargas dos treinos elaborados com grande volume (quilometragem), intensidade 

(velocidade) e densidade (número de repetições e séries específicas), conforme as etapas de 

formação do nadador. 

Um fator importante que deve ser considerado é a idade de início nas atividades 

esportivas sistematizadas. Segundo PLATONOV (2005), existe idade favorável para o início 

das atividades esportivas na natação, as mulheres iniciam a preparação esportiva pouco antes 

dos homens, a maioria das meninas entre sete e nove anos, enquanto os meninos, entre nove e 

onze anos. Não foi encontrado, até então, no país, informações a respeito, quanto a natação, 

uma vez que trata-se de outra população com costumes e origem diferente à citada pelo autor. 

É citado na literatura o exemplo do nadador americano, recordista e campeão olímpico, Matt 

Biondi1, que iniciou o treinamento aos dez anos de idade e o treinamento sistematizado e 

especializado por volta dos doze anos. No entanto, essa não é uma constante entre os 

                                                 
1 http://esporte.uol.com.br/olimpiadas/modalidades/natacao/destaques.jhtm,O norte-americano Matt Biondi foi o 
grande nome de Seul-1988, ao conquistar cinco medalhas de ouro. Biondi, que esteve também em Los Angeles-
1984 e Barcelona-1992, conquistou em sua carreira dez medalhas, sendo sete de ouro, duas de prata e uma de 
bronze. 
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nadadores, podendo ocorrer casos revelados, para o treinamento, um pouco mais tarde, 

principalmente em se tratando de nadadores de provas de velocidade, uma vez que, para se 

conduzir à formação de um nadador de provas de fundo, é necessário que este tenha início 

mais cedo, por volta dos nove anos (BULGAKOVA, 2000; PLATONOV, 2005; RAPOSO, 

2002).  

Para COUNSILMAN e COUNSILMAN (1991); COSTILL, MAGLISCHO e 

RICHARDSON, (1992); MAGLISCHO (1982); VALDIVIELSO (1994), os nadadores nos 

estágios de maturação biológica pré-púbere e púbere, em fase de preparação física geral, 

necessitam de base aeróbia suficiente para realizarem as séries de exercícios no treinamento, 

isso ocorre simultaneamente com a fase de crescimento físico e do desenvolvimento motor. O 

mesmo não ocorre com os nadadores em estágio de maturação completa. Segundo RAPOSO 

(2002), esses necessitam de menor quantidade de exercícios para a preparação física geral, em 

torno de 30% a 40% do total do volume de treinamento, enquanto que na fase da preparação 

especial necessitam de 60% a 70%.  

Conforme considerações de TSCHIENE (1991), mesmo em se tratando de um 

conceito do treinamento geral, os aspectos biológicos associados à teoria do treinamento 

desempenham papel importante no planejamento e desenvolvimento esportivo do jovem. 

Sendo assim, a base de estruturação de um ou mais anos de treinamento pode variar, com o 

aumento da velocidade dos movimentos de nado na competição e com a melhora na técnica 

desses movimentos. Então, o treinamento serve de suporte para aumentar a longo prazo o 

potencial das capacidades motoras do atleta.  

 Devido às exigências psicológicas nas competições de natação, ainda nas 

categorias de base, mirim, petiz e infantil (de oito a 13 anos), o sucesso do nadador pode ser 

dificultado. De certa forma, torna-se quase impossível atingir níveis elevados de desempenho, 

diante de condições estressantes, a exemplo do que ocorre em uma competição. Para isso é 

necessário que os nadadores tenham longos anos de treinamento acompanhado, entre cinco e 

dez anos ou mais, como é citado por BULGAKOVA (2000); GOMES (2002); RAPOSO 

(2002), o que depende do desenvolvimento biológico e psicológico do nadador. Portanto, o 

desenvolvimento do sistema de treinamento de acordo com o TLP, com vistas à formação 

integral que favorece o desenvolvimento do desempenho motor, deve ser acompanhado de 

avaliações físicas, exames médicos, avaliação maturacional, orientação nutricional e 
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acompanhamento psicológico periódico entre outras formas de controle, necessárias no 

treinamento. 

 Com relação aos aspectos do meio social que influenciam na formação esportiva 

da população, as questões relacionadas às desigualdades sociais e econômicas evidenciam a 

falta de oportunidade dos jovens menos favorecidos economicamente para praticar a 

modalidade, essa é a realidade da natação brasileira, na qual somente aqueles que têm a 

oportunidade de freqüentar academias especializadas particulares e clubes esportivos fechados 

podem praticar o esporte. As políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal, 

deveriam ter como prioridade oferecer à população brasileira, condições de praticar a 

modalidade  natação. 

O sistema de formação escolar público e privado não tem estrutura física e 

profissional para trabalhos especializados de base para a natação competitiva. Maiores 

esforços seriam necessários para que programas de desenvolvimento da natação pudessem ser 

oferecidos à população a fim de formar um número expressivo de nadadores, possibilitando a 

revelação de  talentos capazes de substituir os nadadores representantes da seleção brasileira. 

Segundo PLATONOV e FESSENKO (1994), estudos realizados na antiga República 

Democrática Alemã - RDA apresentaram resultados segundo os quais, de cada 8000 novos 

praticantes que ingressavam no programa de formação em natação, somente três tinham 

condições de tomar parte nas competições de alto nível nacional e internacional, porém 

somente um entre todos teria possibilidades reais de estar entre os finalistas dos jogos 

olímpicos ou de campeonatos mundiais de natação. 

Para PLATONOV (2005) “a seleção e a formação de nadadores não é um 

acontecimento momentâneo, mas sim um processo praticamente ininterrupto composto de 

fases relacionadas com as respectivas etapas de preparação desportiva de muitos anos”. A 

seleção esportiva é fundamental no treinamento para o desenvolvimento de atletas de 

excelência em nível mundial (WU, 1992).  

Pode-se observar que no Brasil ainda são poucas as pessoas que têm acesso à 

pratica da natação esportiva. Apesar de seu clima ser tropical e sua população ser de 

aproximadamente cento e cinqüenta milhões de habitantes, os resultados competitivos 

apresentam-se pouco expressivos. No campeonato nacional infantil de natação de inverno do 
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ano de 2005, somaram-se 5852 atletas; desse número pode-se inferir que os índices de 

participação nas provas, exigidos pela competição, são altos ou que o número de praticantes é 

baixo. 

Para PLATONOV (2005), no caso das nadadoras, o período de preparação 

esportiva necessário para se tornem praticantes de alto nível, a partir da iniciação, não dura 

mais que dez anos. No caso de nadadores de curta distância, estes períodos de preparação 

duram de treze a quinze anos. Essa é a realidade de países asiáticos e do leste europeu. Com 

referência a nadadores brasileiros, contudo, não é conhecido o período gasto na sua formação 

e treinamento.  

É escassa a literatura sobre a formação do nadador infanto-juvenil. Citamos a 

pesquisa longitudinal de JOCH (2005), o qual em sua tese sobre a formação do jovem atleta e 

o talento esportivo, sob a ótica do TLP, entre outras modalidades incluiu a natação. Embora 

esse estudo não se refira exclusivamente à natação, acreditamos que seja interessante citá-lo 

neste capítulo.  

Segundo JOCH (2005), o conceito central é a promoção do talento, a qual se 

concretiza no processo de treinamento. Promoção e treinamento do talento estão ligados e 

formam uma unidade. O autor considera que a identificação do talento é um processo de longo 

prazo e multidimensional, portanto, conclui que esta identificação “acontece a partir do 

treinamento a longo prazo que é sistemático, devendo-se diferenciar em treinamento básico 

motor, treinamento  fundamental, treinamento estrutural e o adicional”, a saber:  

a) Treinamento básico motor – em primeiro plano há o ensino das capacidades 

coordenativas, de metodologia global-variável, cujo objetivo é capacitar o atleta a  executar 

exercícios de combinações variadas. No caso da natação, realizam-se usualmente exercícios de 

correção e aprendizagem da técnica dos nados;  

b) Treinamento fundamental – é específico e direcionado à modalidade esportiva é 

acompanhado de atividade competitiva. Ainda como foco central está o aprendizado das 

técnicas específicas da modalidade esportiva, as quais são transmitidas de maneira objetiva 

sob condições facilitadas. O objetivo é preparar para as progressões futuras de cargas do 

                                                 
Fonte:2 http;//www.cbda.org.br/arquivos/2005/05/2005 
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treinamento estrutural. Na natação está localizado no nível de desenvolvimento 

(aperfeiçoamento) de pré-treinamento;  

c) Treinamento estrutural – nesse treinamento os meios têm como objetivos 

orientar para a especialização da modalidade e aumentar a intensidade de cargas do 

treinamento, concentrando-se nos fatores determinantes do rendimento para a especialização 

desejada de resultados pretendidos em nível estadual e nacional. Sendo assim, na natação 

relaciona-se à especialização do treinamento do nadador que se dedica às competições 

estaduais e nacionais;  

d) Treinamento adicional – é o que garante a transição do treinamento estrutural 

para o treinamento de alto nível dos adultos. O objetivo é minimizar ao máximo as diferenças 

e dificuldades em todos os níveis, para as exigências do treinamento de alto nível 

especializado de adulto. Pode-se relacionar o treinamento de alto nível da natação com as 

competições internacionais e mundiais.   

Nota-se que a coerência existente no processo de treinamento pode assegurar uma 

condição possível de sucesso dentro da estrutura de passos seqüenciados no TLP, a fim de que 

o nadador obtenha condição substancial e adaptação de desempenho às solicitações do 

treinamento futuro. 

O treinamento a longo prazo e a promoção de talento esportivo têm como objetivo 

principal levar os jovens ao desempenho esportivo máximo conforme as potencialidades 

individuais. Nos relatos de JOCH (2005) foi citado que possuem uma validade apenas 

limitada, oferecem resultados ainda empíricos no que diz respeito a sua influencia sobre o 

treinamento a longo prazo, sua pesquisa dá indicações importantes para o trabalho de 

promoção de talentos.  

O modelo apresentado por BÖHME (1999) adapta-se às características que a 

natação brasileira apresenta (FIGURA 1): 
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FIGURA 1 – Modelo de treinamento de formação do treinamento a longo prazo (BOHME, 

1999) modificado de MARTIN (1988) 

As diferenças entre o modelo teórico ideal e o real (na prática) deixam claro que 

ocorre um atraso (na prática), para o início do período de formação básica geral e ocorre a 

sobreposição dos períodos de formação geral sobre o básico entre os dez  e doze  anos, e do 

básico  sobre o período específico entre os treze  e  quatorze anos. 

 

2.3 Aspectos maturacionais do nadador 

 

Os aspectos biológicos maturacionais relacionados ao treinamento de população 

em idade infantil e infanto-juvenil e o desempenho esportivo devem ser preocupações 

fundamentadas em estudos científicos, porém relacionadas, igualmente, à prática esportiva. A 

natação carece de mais informações a respeito do treinamento com base nos níveis 

maturacionais relacionados ao desempenho competitivo em idades pré-púberes, púberes e pós-
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púberes. Os motivos que levam técnicos a não utilizar tal procedimento de avaliação e 

controle não são conhecidos até o presente momento. 

A miscigenação existente na população brasileira possibilita uma variação de idade 

quanto ao período maturacional dos jovens, que pode ser de até quatro anos.  

Sendo assim, a maturação biológica avaliada adequadamente pode possibilitar ao 

treinador identificar o estágio do desenvolvimento maturacional biológico, o que o auxilia no 

reconhecimento dos nadadores e facilita a tomada de decisão quanto ao planejamento das 

cargas de treinamento das capacidades motoras, levando-o a respeitar a individualidade 

biológica do jovem nadador. Tais informações estão concordando com os estudos publicados 

por MALINA (1982, 1983, 1988, 1989, 1996), MALINA e BAUNEN (1996a,1996b); 

MALINA e BOUCHARD (1991), MALINA e BIELICK (1992,1996).  

Na categoria infantil e juvenil, os nadadores com maturação precoce possuem 

ligeira vantagem, referindo-se ao desempenho esportivo, em relação aos de maturação tardia. 

Isso se deve ao fato de aqueles possuírem mais tecido muscular, ossos maiores, mais força e 

elevada coordenação motora (VALDIVIELSO, 1996a). 

A avaliação da maturação biológica pode ser realizada de várias maneiras, direta ou 

indiretamente. De maneira direta quando são utilizados recursos medidos pela amostra de 

sangue e pela quantidade de hormônios responsáveis pela maturação ou por radiografias dos 

ossos do carpo ou da arcada dentária, métodos esses classificados como invasivos. A avaliação 

indireta é assim chamada quando se utiliza de características sexuais externas como o tamanho 

das mamas e da genitália, da pilosidade pubiana e axilar, por meio de observação médica ou 

auto-avaliação, para determinar o estágio de maturação em que a pessoa se encontra. 

TANNER (1962) apresentou uma proposta de avaliação da maturação sexual, 

baseados em estágios maturacionais conforme o desenvolvimento da pilosidade pubiana e o 

tamanho das mamas, quando se trata do sexo feminino, e a pilosidade pubiana e o tamanho da 

genitália, quando trata do sexo masculino, utilizando-se de fotos. 

MORRIS e UDRY (1980) apresentaram proposta alternativa de avaliação da 

maturação biológica, adaptada à de TANNER (1962), esta consta de uma auto-avaliação 

através de desenhos. Esta proposta pode ser a solução em questões éticas encontradas sobre a  

privacidade no momento da avaliação e para dificuldades em se ter a presença do profissional 
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médico para execução da avaliação de observação direta. A proposta apresentada por 

MORRIS e UDRY (1980) pode ser realizada por profissionais da educação física e do esporte. 

Sabe-se que é importante conhecer a idade biológica do nadador jovem para direcionar o 

treinamento adequadamente. 

Estudos realizados no Brasil por MARTIN, MASSA, PARRA, BOHME e KISS 

(2001a), MARTIN, UEZU, PARRA, ARENA, BOJIKIAN e BÖHME (2001b) compararam os 

diferentes métodos de avaliação maturacional, a auto-avaliação adaptada de MORRIS e 

UDRY (1980) com a utilização de desenhos, o método de TANNER (1962) através de fotos e 

a avaliação médica. Nos resultados não se verificaram diferenças estatísticas significantes 

entre os métodos aplicados. O mesmo resultado foi encontrado no estudo comparando os 

diferentes métodos de avaliação maturacional realizado por MATSUDO e MATSUDO 

(1991). Esses resultados mostram que é possível utilizar meios de auto-avaliação 

maturacional, como foi sugerido por MORRIS e UDRY (1980). 

 

2.4 Desempenho esportivo - fases sensíveis, desenvolvimento e TLP na natação 

 

Segundo PLATONOV (2005), para se obter o desempenho esportivo otimizado, os 

nadadores jovens, em período de desenvolvimento físico, técnico e tático, com condições de se 

tornarem nadadores de alto nível, passam por um processo de seleção natural no contexto do 

treinamento a longo prazo. Sendo assim, o desempenho esportivo constitui-se a base para a 

inclusão dos jovens nadadores de diferentes categorias nas equipes de base. No sistema 

convencional (curto prazo), os fatores idade e desempenho são os responsáveis por promover 

os nadadores com os melhores resultados. 

Nesse sentido, os objetivos visados pelo treinamento no desempenho esportivo são: 

a) a aprendizagem das habilidades técnicas; b) as capacidades coordenativas: coordenação, 

equilíbrio, agilidade; e c) as capacidades motoras: força, velocidade, resistência e 

flexibilidade. Essas capacidades distinguem-se entre si e são desenvolvidas e treinadas com 

métodos e conteúdos próprios que se estruturam como base do desempenho nas modalidades 

esportivas e possuem função determinada. São também trabalhados, muitas vezes 

simultaneamente, os objetivos focalizados no treinamento de curto prazo ou de longo prazo.  
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PLATONOV (1994) apresentou alguns fatores que influenciam no desempenho do 

nadador: “a estrutura da atividade competitiva, a especialização em provas de diferentes 

distâncias, e a influência do sistema de preparação física”. Estes fatores são igualmente 

aceitos dentro da formação esportiva do nadador. Dessa forma, o TLP recebe as mesmas 

influências então citadas no processo de formação continuada e controlada.  

Para MOSKOTOVA (1997) e BOMPA (1999), os fatores físicos e psicológicos do 

desempenho esportivo podem ser prejudiciais ao desenvolvimento social e cultural dos 

indivíduos que são submetidos, sem os devidos cuidados, a treinamento especializado para se 

tornarem atletas de alto nível, como exemplo: o supertreinamento físico e as pressões de 

ordem psicológica (cobranças), quando feitas em idades em que os nadadores não se 

encontram maduros para absorver as pressões.  

No aspecto do desempenho esportivo existem algumas questões que são discutidas 

e que ainda necessitam ser mais pesquisadas, como a fase sensível do desempenho motor, 

defendida por WINTER (1986) como: “o período delimitado do desenvolvimento humano, no 

qual o jovem recebe os estímulos motores externos por meio de exercícios específicos nas 

séries aplicadas dentro da carga de treino, assimilados com maior naturalidade e 

desenvoltura”. Entende-se que existe ainda uma “fase crítica” dentro dessa fase sensível, 

definida pelo autor como: “uma fase delimitada, dentro de uma fase sensível, onde devem ser 

aplicados estímulos com maior freqüência e qualidade”. 

As fases sensíveis são também denominadas de etapas de desenvolvimento físico e 

psicológico no ciclo de vida, nas quais o organismo reage a estímulos externos de maneira 

especialmente eficiente, como, por exemplo, o aumento de exercícios no treinamento e nas 

competições (WINTER, 1987).   

Conforme JOCH (2005), o interesse nas fases sensíveis do desempenho físico é 

importante no âmbito da temática do talento; seu conhecimento estabelece um treinamento 

mais eficaz, pois não é em qualquer idade que as capacidades podem ser desenvolvidas e 

treinadas do mesmo modo. A capacidade de força, por exemplo, depende da maturação 

biológica para ser desenvolvida em nível satisfatório correspondente. 

Contudo, para WINTER (1986), essas fases são pouco explicadas e “parece 

imaturo, no momento, querer fixar fases sensíveis para determinadas faixas etárias e 
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capacidades”. As afirmações dos autores a esse respeito, definem-nas como “momentos mais 

favoráveis” para o treinamento.  

Segundo MARQUES (1991); MARTIN, CARL e LEHNERTZ (1991a), o período 

denominado “fase sensível” está amplamente comprovado. Opinam esses autores que há, no 

entanto, necessidade de mais estudos que comprovem efetivamente a questão, dizendo que a 

cautela ainda é sempre a maior aliada dos técnicos em vista dos riscos possíveis de ocorrer, já 

que estes podem causar prejuízos físicos e psicológicos, muitas vezes irreparáveis. 

De acordo com VALDIVIELSO (1996a), nas fases sensíveis do desenvolvimento, 

as capacidades motoras do nadador são desenvolvidas em diferentes ritmos e em tempos 

distintos, a exemplo da força que se desenvolve antes da velocidade com períodos de duração 

igualmente diferenciados. O autor afirma que existem fases sensíveis, durante as quais o 

organismo é especialmente receptivo para o desenvolvimento dessas capacidades e, dessa 

forma, coopera para o desempenho máximo dentro das possibilidades genéticas de cada 

indivíduo.  

Acredita-se que o processo de TLP pode facilitar a determinação dos períodos em 

que tais estímulos motores externos devem ser aplicados, tornando-se possível obter resultados 

efetivos de transformação das cargas de treinamento, “... a eficácia esportiva não é inata, é 

determinada com base no processo de aprendizagem, através dos envolvimentos sociais, a 

partir de quatro fatores de informação: a realização de desempenho, as experiências motoras 

vivenciadas, a persuasão verbal e o estado fisiológico” (BANDURA3 apud POPPLETON & 

SALMONI, 1991).  

Ao atingir a maturidade completa, o nadador estará biologicamente pronto para ser 

submetido ao treinamento, nos níveis máximos de sua capacidade, uma vez que seu 

desenvolvimento hormonal está concluído. Logo, as possibilidades de desempenho esportivo 

são as melhores que se podem observar desde o início do processo de TLP.  

A idade cronológica e a biológica de cada indivíduo devem ser levadas em 

consideração, visto que nelas se reconhece o momento provável para submeter o nadador  às 

especificidades do treinamento das capacidades condicionais e coordenativas.  

                                                 
3 A. BANDURA,  Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, 

Prentice-Hall, 1989. 
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As capacidades coordenativas devem ser estimuladas dos seis aos onze ou doze 

anos com maior ênfase, coincidindo com o completo amadurecimento do sistema neurológico 

do ser humano, que ocorre na pré-puberdade e puberdade (MALINA & BOUCHARD, 2001).  

Os autores têm opiniões divergentes sobre o início do desenvolvimento da 

capacidade de resistência geral. Segundo KUTSAR (1992), a capacidade de resistência aeróbia 

geral de ambos os sexos deve ser desenvolvida a partir dos oito anos de idade. Estudo 

apresentado por NADORI (1987) mostra que a idade de desenvolvimento da capacidade mais 

indicada é após os onze anos. Porém, em se tratando da resistência especial, o autor deixa 

claro que deve ser dada atenção especial à resistência anaeróbia após os doze anos, em se 

tratando de meninas, e após os quatorze anos, quando se trata de meninos. 

Para MARTIN et al. (1999), em todas as etapas da idade escolar, ou seja, na pré-

puberdade e na puberdade, os atletas encontram-se em processo de adaptação orgânico-

energética, em condições normais, evoluem com o processo de treinamento. Entre elas, a 

capacidade motora de resistência, do ponto de vista fisiológico de desempenho em crianças e 

jovens, apresenta uma melhor condição física dentre as  demais. Desta forma, o autor 

reconhece que a capacidade resistência não pode ser determinada por meio dos resultados, 

principalmente em crianças submetidas a treinamento. Assim, as adaptações são dependentes 

do treinamento e geneticamente favorecidas. O autor afirma que: o máximo desenvolvimento 

da força ocorre entre os treze e quinze anos, acreditando que o principal fator são os 

hormônios masculinos.  

 Na opinião de BAUR4 (1985) apud VALDIVIELSO (1996a), “pode haver relação 

entre as fases sensíveis e específicas e a maturação”. Neste caso, o aumento da capacidade 

motora pode relacionar-se com a lógica estrutural do desenvolvimento da motricidade, caso 

em que se atribui também ao fator social um papel importante.  

 Outra questão que se deve levar em conta, a qual está relacionada com o 

desempenho do nadador, é a estabilização dos resultados em período de treinamento intensivo; 

a dinâmica dos resultados do desempenho motor em competições tem relação com o tipo de 

trabalho que se aplica na preparação do nadador. Contudo, ela não é uma constante, outros 

fatores podem aparecer como determinantes, por exemplo, o fator psicológico. 

                                                 
4 J. BAUR. Talentsuch und Talentförderung im Sport,  Frankfurt, Leistungssport. v.2, p.5-10, 1985. 
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Em geral, a progressão dos resultados é mais bem percebida no início da carreira e 

durante a fase de especialização, posto que os tempos melhoram a cada nova competição. Os 

resultados na fase de alto rendimento tendem a se tornar cada vez mais difíceis de serem 

realizados de forma progressiva, ou seja, fica mais difícil baixar os tempos nas provas nessa 

fase do treinamento (BOMPA, 2000). Quando isso ocorre, muitos bons nadadores em fase de 

treinamento específico desmotivam-se e desistem, após terem vencidos muitos anos de 

treinamento e dedicado inúmeras horas ao esporte escolhido, desistem pelo fato de não verem 

os resultados do treinamento. É necessário que o técnico conheça o problema e saiba como 

ajudar o atleta a superar a estagnação dos resultados. 

O desempenho nas competições (resultados) processa-se inversamente às 

condições de volume e intensidade. É necessário aumentar, cada vez mais, as cargas do 

treinamento em cada novo período de preparação, tornando-se para o nadador, cada vez mais 

difícil obter resultados (VALDIVIELSO, 1996a). Com o passar do tempo, e com cargas 

sempre elevadas de estímulos ocorre a estabilização orgânica, isso dificulta as adaptações às 

novas cargas de treinamento. Sendo assim, recomenda-se diminuir as cargas e dar uma pausa 

para recuperação do organismo. 

 

2.5 Multilateralidade na natação  

 

A multilateralidade do treinamento esportivo foi muito discutida na década de 

setenta, mesmo assim ocorrem muitos casos em que ela não é observada adequadamente e em 

relação aos requisitos biológicos a que está vinculada. Tal fato é apresentado por BOMPA 

(2000); JOCH (2005); NAHAS (1980) e MARTIN et al. (1999).  

O treinamento com direcionamento único para determinada modalidade esportiva, 

como, por exemplo, para a na natação, em que o atleta se especializa na prova de cinqüenta 

metros de nado livre e em que ele busca atingir rendimentos máximos, é pouco adequado 

como critério de diferenciação. A prática unilateral para o nadador não é somente algo 

monótono, mas também traz problemas de motivação, leva a déficits de desempenho e 

impede, principalmente, uma formação atlética universal e de alto nível (JOCH, 2005). 
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De acordo com DEAM (1977) e BOMPA (2000), é necessário que durante a 

iniciação os jovens diversifiquem as atividades motoras dentro das especificidades para 

garantir o desenvolvimento ideal nos aspectos psicológico, motor, cognitivo e social.  

Parece aceitável que o processo de desenvolvimento multilateral do nadador seja 

realizado dentro do meio líquido com atividades do tipo: mergulhar, surfar, esquiar, jogar pólo 

aquático, hóquei subaquático, executar cambalhotas submersas. Estas atividades sugeridas 

vêm ao encontro dos interesses da natação, uma vez que o atleta se encontra em convívio 

diário com o ambiente aquático. São recomendadas também atividades poliesportivas em 

ambiente escolar e outras atividades terrestres como pedalar, correr, trepar, entre outras 

possíveis de serem realizadas. 

 

2.6 Especialização na natação 

 

A especialização do nadador vista e discutida neste capítulo refere-se ao período 

em que o nadador está buscando especializar-se em uma determinada prova. Para 

BULGAKOVA (2002), a especialização acontece na idade compreendida entre doze e 

quatorze anos, para as meninas e de treze a quinze anos, para os meninos. Nessa fase elas e 

eles perseguem o aperfeiçoamento progressivo das técnicas e da tática das provas escolhidas e 

a formação motivacional para suportar as cargas de treino. É a fase influenciada pela 

heterocronia do desenvolvimento maturacional e tem duração aproximada de três anos.  

Segundo RAPOSO (2002), essa é uma das etapas importantes do processo de 

formação do nadador, vista no enfoque do TLP. A especialização poderá abranger em duas 

fases do processo: 1- A fase inicial, na qual se pretende desenvolver as condições necessárias 

para a participação em competições. A idade em que deve ocorrer a especialização é dos treze 

a quatorze anos, dependendo da maturação biológica e psicológica do nadador. A 

especialização do nadador nessa fase inicial deve atender tanto aos objetivos da técnica quanto 

aos da distância das provas para a qual está voltado na sua especialização. Não se pode deixar 

de ressaltar o elevado valor educacional e de aprendizagem que o nadador está recebendo 

durante as participações nas competições. Nesta fase deve, portanto, ser realizado maior 

número possível de provas dentro do processo de preparação inicial; 2- A fase de alta 
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especialização é aquela em que o nadador estará confirmando sua participação nas provas 

escolhidas por ele mesmo e/ou orientado por seu treinador. A idade correspondente é de 

quinze a dezessete anos. Esse tempo de desenvolvimento competitivo, que pode chegar de três 

a cinco anos de duração, compreende ambas as fases de especialização. Nesse período o atleta 

enfrenta o treinamento das capacidades em grande volume e alta intensidade de trabalho nas 

diferentes provas conhecidas da natação. 

Segundo MARTIN et al. (1999), “componentes da capacidade do desempenho 

esportivo complexo, não são treináveis em qualquer idade com o mesmo grau de eficiência de 

aprendizado e/ou adaptação”. Durante as fases do desenvolvimento físico e motor, há 

períodos nos quais determinadas capacidades motoras reagem ao treinamento de maneira 

especial, com desenvolvimentos e desempenhos descritos pelo conceito de “fases sensíveis”. 

Contudo, esse conceito, apesar de questionado do ponto de vista da teoria do desenvolvimento 

e da socialização, é assumido pelo treinamento infanto-juvenil relacionado ao TLP, nas 

diversas etapas da formação e em quase todas as modalidades esportivas que são orientadas 

pelo conceito de “fases sensíveis”. 

O treinamento voltado para a especialização do nadador abrange a preparação 

física, técnica, tática e psicológica para dar sustentação ao treinamento exaustivo e às 

competições que o levarão aos resultados desejados. Para tanto, a especialização aqui tratada é 

preparatória para a etapa de alto desempenho esportivo do nadador que, a partir desse período 

de preparação, irá em busca dos resultados de alto nível. 

Atletas de sucesso iniciaram a prática de determinadas modalidades mais cedo. 

PLATONOV (2005 p. 87) referiu que os grandes nomes da natação mundial estudados por ele, 

no caso das mulheres, tiveram início com idade compreendida entre os sete e os nove anos, e 

no caso dos homens, entre nove e os onze anos. BULGAKOVA (2000) apresentou resultados 

muito interessantes quanto às idades em que os atletas soviéticos bem sucedidos iniciaram a 

pratica sistematizada da modalidade de natação: entre os nadadores do sexo masculino 

somente 12,5% iniciaram a prática com idade compreendida entre seis e nove anos, 66% 

iniciaram com idade entre dez e treze anos e 21,5% iniciaram com idade entre quatorze e 

quinze anos. No entanto, as nadadoras têm resultados um pouco diferentes dos obtidos pelos 

nadadores. Somente 10,9% das nadadoras iniciaram a prática da natação em idade 

compreendida entre seis e oito anos, 75,6 % entre nove e doze anos e 13,5% entre treze e 
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quinze anos de idade. Observam-se duas fontes originárias do sistema soviético e com 

informações desencontradas. 

Ainda no que se refere à questão da especialização do nadador, foi relatado por 

PLATOVOV (2005) que os nadadores de fundo são os que mais tardiamente iniciam a 

especialização nas provas, enquanto que os nadadores que se dedicam às provas de velocidade 

iniciam as atividades de treinamento sistematizado entre os de sete e 10 anos de idade. 

Segundo TSCHIENE (1988), o treinamento do jovem esportista deve: 

- ser trabalhado em idades e condições específicas antes da puberdade, pelo fato de 

estar em desenvolvimento. Na chamada segunda fase da puberdade (quatorze - quinze anos, 

para meninas e quinze - dezesseis para meninos), recomenda-se uma diminuição dos trabalhos 

incrementados. 

- incluir a multilateralidade e os fatores condicionais e ofertar muitos tipos de 

esporte. Isso, porém, não é garantia de um desempenho máximo, mas desenvolve e preserva as 

reservas adaptativas do jovem. 

- dispor de maior número de competições na fase de preparação para possibilitar 

que ocorram as transferências do treinamento e do papel importante que é a motivação do 

atleta. Enfatiza-se, ainda, o fato de o jovem atleta competir nas provas em que está se 

especializando. 

Certamente em idade compreendida entre quatorze e dezesseis anos, os nadadores 

brasileiros também se encontram em fase de especialização com cargas de treinamento muito 

elevadas, sendo forte nessa idade o nível competitivo, em conseqüência, as exigências na 

preparação também são muitas elevadas. PLATONOV (2005) explica que a preparação básica 

especializada no caso das meninas ocorre entre quatorze e dezessete anos de idade enquanto 

que no caso dos meninos, entre os quinze e os dezenove anos.  

Segundo MOMPEAN (1991), os resultados apresentados em  sua dissertação de 

mestrado, na questão relacionada ao treinamento realizado em idades menores e ao 

envolvimento dos jovens nadadores em competições federadas no Estado do Rio Grande do 

Sul, “... os técnicos responsáveis pela elaboração dos programas de competições para 

nadadores da categoria infantil parecem organizar o treinamento com base apenas nos 
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princípios do treinamento para nadadores juvenis e adultos”. Este fato permite inferir que 

ocorre a especialização nessa idade (doze  e treze anos). 

No entanto, no mesmo estudo, MOMPEAN (1991) revelou a falta de 

relacionamento adequado entre técnicos, pais e nadadores, o que pode gerar incongruências e 

conflitos quanto aos objetivos propostos para o processo competitivo entre os nadadores da 

categoria infantil. Mais estudos devem ser feitos no país sobre a especialização e as 

competições de nadadores das categorias de base, em idade compreendida entre oito e 

quatorze anos na natação.  

Efeitos do treinamento foram verificados por FARINHA e DARIDO (1997) com 

nadadores entre sete e doze anos, que participaram de competições por três anos consecutivos 

na Federação Paulista de Natação. Os atletas nadaram durante nove ou até mesmo dez anos 

consecutivos, todos obtiveram bons resultados em nível estadual, nacional e alguns até 

internacionalmente. Entre todos os atletas houve cinco recordistas brasileiros, três sul-

americanos e dois paulistas. Pelos depoimentos dos atletas e com base nos relatos, concluiu-se 

que o treinamento desses jovens, na natação, foi favorável e desenvolveu aspectos tais como: 

força de vontade e determinação de novos contatos sociais. Entre os aspectos desfavoráveis foi 

relacionado o imediatismo, o isolamento social, as luxações, a falta de tempo livre para o lazer 

e o despreparo dos técnicos para o trabalho. É preocupante, contudo, o que foi observado com 

relação ao despreparo dos técnicos, que pode ter sido o causador das lesões apontadas pela 

pesquisa, em razão do imediatismo, isto é, de se querer atingir resultados máximos nas 

competições que têm por objetivo específico educar o jovem nadador.  

Crianças e adolescentes envolvidos em programas de competição, nos quais há 

somente a preocupação com os fatores condicionais, descuidando-se dos fatores psicológicos e 

sociais, podem sofrer sérios distúrbios físicos e mentais, muitas vezes irreversíveis 

(DEACON, 1975; NAHAS, 1980; STEIN, 1988). É recomendado que, no treinamento, esses 

aspectos relacionados à especialização e às competições de categorias menores sejam 

desenvolvidos de forma progressiva e com acompanhamento de uma equipe técnica e 

multidisciplinar composta por técnicos de natação, preparadores físicos especializados, 

fisioterapeutas, médicos, assistente social, pedagogos e psicólogos.  
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Os cuidados necessários devem seguir um programa que assegure os aspectos 

físico, mental e social dos jovens num processo progressivo por meio de estágios definidos de 

acordo com o desenvolvimento motor, o tipo de atividade, métodos, abordagens instrucionais 

e níveis de competições (participativas ou federadas). Devem ser consistentes e compatíveis 

com o nível de desenvolvimento individual dos nadadores (MOMPEAN, 1991).  

Segundo ARENA (2000), em pesquisa realizada junto às federações, clubes e 

centros municipais de esporte da Grande São Paulo, os aspectos de iniciação esportiva 

especializada e sistematizada nas diferentes modalidades coletivas e individuais determinaram 

as idades de ingresso no treinamento especializado. Na natação, a idade para a especialização 

ocorre entre seis e dezessete anos de idade nas instituições municipais, enquanto que em 

clubes esportivos sociais, nos quais a população é classificada como de classe média, media 

alta e alta, a idade encontrada está entre cinco e dezessete anos, o que quer dizer que essas 

classes mais bem posicionadas economicamente buscam a atividade mais cedo e valorizam a 

participação precoce em treinamento. Vale ressaltar que a especialização da qual se trata é 

uma modalidade especializada, ou seja, não trata do momento em que o nadador procura, 

dentro da modalidade, a especialização competitiva. 

Com os resultados obtidos junto à federação de natação paulista e aos clubes 

pesquisados na grande São Paulo, evidenciou-se que a natação está voltada para as 

competições e, obviamente, para o treinamento e os resultados nas competições do estado e do 

país. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, manteve em seu calendário 

para o ano de 2005, provas nas categorias mirim (oito - nove anos) e petiz (dez - onze anos) 

nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte e Nordeste. Este fato faz com que os jovens sejam 

induzidos a se especializar precocemente.  

 

2.7 Talento esportivo  

 

Nos tempos modernos, o esporte assumiu uma dimensão representativa do Estado e 

tornou-se uma força política mundial. Utilizando-se dessa prerrogativa, os países passaram a 

se preocupar em formar jovens capazes de representá-los nas modalidades esportivas, visando 
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os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais de modalidades. Atualmente no Brasil o tema 

talento esportivo assumiu uma conotação importante pelo governo federal.  

HEBBELINCK (1989), citando KANER e FISHER (1979)5, afirma que crianças 

dotadas de talentos são fontes valiosas da sociedade e é crescente a consciência disso, a partir 

do momento em que elas necessitem de atendimento educacional e psicológico especiais. 

Nesse sentido entende-se que é necessária atenção especial para que o jovem talento continue 

a se desenvolver de forma a poder dar vazão às possibilidades individuais e aos potencias 

identificados. 

Nas diferentes áreas do conhecimento humano podem-se observar pessoas que 

dominam com facilidade conteúdos no campo cognitivo, artístico ou motor. Estudos 

realizados por CSIKSZENTMIHALYI, RATHUNDE e WHALEN (1997) consideram pessoas 

talentosas aquelas com características ou atributos individuais, valorizados pela cultura do 

povo em um determinado momento da história.  

MARQUES (1993) cita que um sujeito que se destaca em um evento local, pode 

ser considerado como um talento; no entanto, ao ser comparado com pessoas em outros níveis, 

estadual, nacional ou internacional, o mesmo pode não ser reconhecido como talentoso. Essa 

questão gera discussão sobre o tema do talento esportivo. No entanto, pode-se considerar que 

o referido sujeito seja um expoente acima da média entre os demais da população local. 

A seleção do talento esportivo é o grande desafio do esporte moderno. É também 

apontado como uma das principais áreas interdisciplinares a ser estudada no esporte 

(BURWITZ, MOORE & WILKINSON, 1994). O interesse de técnicos e pesquisadores com 

relação ao tema cresce a cada dia (HEBBELINCK, 1989). 

Pesquisas sobre talentos esportivos no Brasil, são poucas e são realizadas com o 

objetivo de estabelecer padrões de referência para a seleção de talentos esportivos, sendo 

espontânea, empírica e subjetiva, a seleção, com alguns acertos, porém com muito mais erros, 

ainda longe de critérios científicos suficientes (OLIVEIRA, CAMPOS & RAMOS, 1989). 

Segundo BÖHME (1994) talento é: “o indivíduo que possui aptidão específica, 

acima da média em determinado aspecto de domínio, considerado possível de ser detectado e 

                                                 
5 J.E., KANE, R.J FISHER,.. Giftendness in Sport (a desk study for the sports council). Mimeografhed 
manuscript, U.K., 1979. 
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desenvolvido com interdependência na hereditariedade, aptidão motora, cognitiva e afetiva e 

condições sociais e ambientais favoráveis”. Já para MARQUES (2002) talento é: “o indivíduo 

que apresenta fatores endógenos especiais, o qual sob a influência de condições exógenas 

ótimas, deixa prever a possibilidade de alto desempenho esportivo”. 

JOCH (2005) apresenta os componentes estático e o dinâmico do conceito de 

talento esportivo. O componente estático engloba quatro aspectos: a disposição, a prontidão, o 

ambiente social e os resultados esportivos. O componente dinâmico corresponde ao processo 

de desenvolvimento de talentos de crianças e jovens, com exigências sempre novas, 

diferenciados pelo interesse e pelos motivos que os estimulam. O autor afirma que o talento 

esportivo somente se revela com as precondições possíveis de serem desenvolvidas do 

treinamento efetivo e a longo prazo e sob condições ambientais favoráveis. Sendo assim 

considera a seleção de talento esportivo como parte importante do processo de TLP, que se 

mantém em constante avaliação quanto ao desempenho dentro da modalidade, uma vez que a 

seleção é requisito para passagem de nível entre as etapas ou fases do processo de TLP. 

A seleção de TE é parte integrante do tópico principal deste estudo, TLP, sabendo-

se que a seleção do talento e o desenvolvimento do nadador dentro do processo de TLP 

caminham juntos, podendo ocorrer as avaliações de desempenho e seleções do talento 

esportivo em diferentes fases do desenvolvimento (BOMPA, 2000; BULGAKOVA, 2000; 

FILIN, 1996; JOCH, 2005, MARTIN et al., 1999; MAKARENKO, 2001; PLATONOV, 1994, 

2005; RAPOSO, 2002).  

A ciência do esporte não deixou de estudar o talento esportivo e buscar meios de 

encontrar uma solução que possa atender às necessidades dos especialistas. Cada uma das 

modalidades tem a sua estrutura para o esporte. Há que se investir na descoberta de sujeitos 

com habilidades e capacidades superiores às dos tidos como normais, dentre os envolvidos no 

esporte. Em alguns casos os atletas são selecionados precocemente, considerando-se que seja 

necessário o início da especialização ainda na infância, nas modalidades: natação, ginástica 

artística, patinação artística, ginástica rítmica, entre outros (FILIN & VOLKOV, 1998). A 

questão é ressaltada, reforçando-se a idéia de que, quanto mais cedo for iniciada a 

especialização em algumas modalidades esportivas, ainda mais precocemente se realiza a 

seleção de talentos, aumentando assim os riscos de erros no processo de seleção dos jovens 

para na prática especializada (MARQUES, 2002).  
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MATSUDO et al. (1987) defendem a idéia de que sejam criados padrões de 

referências a partir dos atletas campeões da prova ou dos escolhidos para as equipes nacionais, 

a fim de selecionar jovens talentos nas modalidades a partir dos fatores biotipológicos, 

motores, funcionais, psicológicos e sociais.  

No entanto, RUSHTON (2003) declarou que os técnicos parecem estar descrentes 

das predições futuras sobre os atletas com algum potencial esportivo. O autor considera o 

técnico como o fator mais importante na identificação e desenvolvimento de talentos graças a 

propriedade, visão e experiência desenvolvida ao longo de sua profissão. Para isso o sistema 

deve ser flexível e orientado por técnicos ou professores qualificados em educação física. 

Na prática é demonstrado que a estabilidade psíquica e a capacidade de se 

mobilizar nas situações difíceis das competições importantes dependem dos dons genéticos e 

dificilmente se aperfeiçoam. O jovem atleta deve ser conduzido para um processo de 

promoção do talento e receber auxílio para conhecer em quais provas possui, com total 

segurança, maior predisposição para atingir o desempenho máximo, de acordo com suas 

características de respostas fisiológicas e psicológicas no contexto competitivo (PLATONOV 

& FESSENKO, 1994). 

FILIN (1996) destacou a importância do processo pedagógico e sugere que 

crianças sejam submetidas ao treinamento, com base em orientação pedagógica, sociológica, 

psicológica e médico-biológica. Seu valor pode ser considerado elevado para conduzir e 

avaliar o desenvolvimento do nadador e do esporte. O procedimento médico-biológico avalia 

as qualidades morfofuncionais, os níveis de desenvolvimento físico, o estado do organismo e o 

estado de saúde do jovem. O procedimento psicológico determina o estado psíquico do jovem 

atleta e as influências na solução dos objetivos individuais e de outros agentes externos, tais 

como o clube. Avalia também a perseverança do atleta nos seus objetivos perante a equipe. No 

procedimento sociológico buscam-se os fatores que ligam as crianças à prática do esporte, 

seus interesses e a motivação que os levam aos resultados. 

Fatores como a prática deliberada, o apoio familiar e o apoio estrutural dos setores 

competentes podem ser considerados os principais responsáveis pelo sucesso esportivo de 

atletas jovens (POPPLEON & SALMONI, 1991). Devem-se levar em conta as diferenças 
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individuais entre os atletas jovens, já que devem ser resguardados os direitos de integridade 

física, moral e intelectual dos mesmos. 

PLATONOV e FESSENKO (1994) revelaram que, no caso da modalidade de 

natação, de cada sessenta mil crianças observadas em piscinas, com o objetivo de seleção de 

talento esportivo, somente uma pode ser encontrada em nível internacional. 

De acordo com FILIN & VOLKOV (1998), a complexidade de localizar um 

talento esportivo é reduzida a ponto de: “as chances de encontrar um jovem de estatura 

elevada para a prática de esportes na população é em torno de 1/100. Para encontrar uma 

pessoa com as mesmas características e com capacidade de velocidade elevada (por exemplo) 

é de 1/10.000, pois essas características se relacionam negativamente entre si. Se desejar que 

essa mesma pessoa, a ser encontrada, possua alto nível de desempenho da coordenação ou 

resistência, a possibilidade diminui para 1/ 1.000.000” O mesmo exemplo também é citado 

por PLATONOV e FESSENKO (1994). 

O talento pode ou não ser revelado. Para que ocorra tal revelação, o sujeito, 

depende das oportunidades, tem de experimentar a atividade para a qual reúne condições 

favoráveis. Se o indivíduo vive em um ambiente onde suas potencialidades para a natação não 

são valorizadas por sua cultura e sociedade, que não possibilita o acesso a ambientes aquáticos 

(práticas específicas), a possibilidade do mesmo ser revelado como nadador torna-se remota, 

apesar de possuir geneticamente condições pessoais favoráveis para ser um talento.  

As capacidades individuais para a seleção de talento esportivo são avaliadas com 

base nas observaçãos das crianças e adolescentes. São poucos os critérios para avaliação de 

aptidões esportivas específicas. Os “exames isolados dos índices morfológicos, funcionais, 

pedagógicos e psicológicos são insuficientes para definir a seleção. São recomendados 

estudos voltados para as capacidades genéticas como fator indispensável para o alto nível 

esportivo” (FILIN, 1996). 

A eficácia na detecção de talento esportivo relaciona-se com a valorização do 

principal índice de desempenho dos desportistas que apresentam níveis de preparação e 

habilidades esportivas diferenciadas. Os níveis de desenvolvimento da aptidão das 

capacidades motoras, força, velocidade, os diferentes tipos de resistência, a flexibilidade, a 

coordenação, as possibilidades dos sistemas de energia, a preparação da técnica esportiva, a 
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economia de trabalho, a capacidade de tolerar cargas e a capacidade de recuperação devem 

estar sob observação constante. Na fase final de seleção do talento aumenta a importância dos 

índices que demonstram qualidade humana, psíquicas, além das capacidades físicas. 

Com base em relatos de BLOOMFIELD, ACKLAND & ELLIOT (1995); 

BLOOMFIELD, BLANKSBY & ACKLAND (1990); RÉGNIER, SALMELA & RUSSEL 

(1993), atletas selecionados para o aperfeiçoamento esportivo notou-se a necessidade de uma 

especialização completa na modalidade eleita, que no caso  da  natação são as distâncias 

curtas, de meio fundo e de fundo, exigindo uma preparação anterior para as dinâmicas das 

cargas. Esses são os principais fatores citados entre os autores: o estado de treinamento e a 

atividade competitiva que podem exercer uma influência decisiva no nível das marcas de um 

nadador.  

O planejamento do treinamento esportivo na natação foi realizado de forma 

especial na antiga União Soviética, e a seleção de talentos era tratada com cuidado para que 

fosse efetiva a busca de jovens com potencial físico e psíquico superior capazes de alcançar as 

marcas esportivas até atingirem níveis desejáveis (PLATONOV & FESSENKO, 1994).    

Assim, não se pode afirmar, pela simples observação direta durante a execução de 

um nado habilidoso entre jovens avaliados, qual deles atingirá altos níveis de competitividade 

no futuro próximo ou distante. Análises de ordem fisiológica, psicológica, sociológica e 

técnica, além de uma interação mais especial com os hábitos de vida do nadador, poderão dar 

maiores subsídios que ajudem o avaliador a opinar sobre as condições favoráveis para o 

sucesso do atleta, mesmo assim sem nenhuma certeza. 

Fica claro que o desenvolvimento do talento esportivo não é algo inerente apenas 

aos fatores estruturais condicionais, cognitivos, sociais, motivacionais e somáticos, mas 

também é inseparável do desenvolvimento da personalidade (JOCH, 2005). 

Não são recomendadas as iniciativas de seleção através de método empírico, como, 

por exemplo, as peneiradas ou a técnica do “olhômetro”, ou mesmo por testes aplicados num 

corte transversal em determinado tempo ao longo da vida do atleta, para que se possa concluir 

que a seleção do jovem talento esportivo seja efetiva, dadas as inúmeras interferências no 

sistema durante o período de preparação do atleta. O risco de ocorrência de erro no 
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diagnóstico é elevado e faz com que os candidatos não selecionados sejam desestimulados 

pela frustração e abandonem a prática esportiva. 

Sempre haverá a possibilidade de ser interrompida a projeção de um atleta em 

desenvolvimento por razões de ordem social, de saúde, das condições físicas, das condições 

financeiras ou mesmo pelo desinteresse do atleta em continuar sua carreira esportiva. 

Em geral, as pesquisas que se referem à problemática do talento esportivo são 

abordadas de forma unidisciplinar. Estudam-se os aspectos antropométricos , constitucionais e 

os da aptidão física. O talento esportivo deve ser pesquisado sob um ponto de vista 

interdisciplinar, no qual sejam considerados os aspectos biológicos e psicossociais 

(BURWITZ, MOORE & WILKINSON, 1994).  

Pesquisas realizadas no âmbito internacional sobre as características físicas dos 

nadadores velocistas, indicam que são pessoas dotadas de características morfológicas pouco 

freqüentes e aptidões física e psíquica altamente desenvolvidas, assim como habilidades 

técnicas e táticas (PLATONOV & FESSENKO, 1994; POPPLETON & SALMONI, 1986).  

Para MAIA (1996), são muitas as variáveis que devem ser consideradas até se 

chegar à conclusão de um atleta ser considerado talento. Por isso torna-se quase impossível 

controlar todas as variáveis que influenciam no diagnóstico de um talento em uma 

determinada modalidade. Os estudos realizados com pares de gêmeos homozigóticos e 

dizigóticos são os mais respeitados na literatura. Esse método tende a ser mais aceito pelo fato 

de que a variável genética poderá ser mais bem controlada. 

Os possíveis fatores que influenciam no desempenho atlético, dos fatores 

psicológicos, cognitivos e sociais são de difícil avaliação e acompanhamento por parte dos 

pesquisadores, pela subjetividade. Os fatores concretos como os morfológicos e motores 

podem ser estudados mais facilmente, observando-se as formas com que são trabalhados, 

assim como os objetivos e a ética dos técnicos. Isso justifica a ocorrência, na área, de um 

número maior de pesquisas com metodologia transversal e quantitativa em detrimento das 

pesquisas qualitativas de delineamento longitudinal. 

No XIV Congresso Nacional de Treinadores de Natação em Zaragoza – Espanha, 

DOMÍNGUEZ e ROSA (1994) apresentaram estudo intitulado “La natacíón de promessas 

dentro del programa 2000”. Estudaram nadadores a partir de nove anos de idade por meio de 
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uma série de baterias de testes e medidas nas quais coletaram dados antropométricos, de 

condicionamento físico geral e específico, de análise e avaliação da técnica sob duas vertentes, 

de análises técnicas quantitativas e qualitativas. Os autores apresentaram os resultados, porém 

sem a discussão e conclusão dos mesmos. Contudo, o instrumento e a metodologia aplicados 

mostram as diferenças entre as idades e possibilitam observar fatores que são discriminantes 

diante de uma análise qualitativa . 

Durante sete anos, foram realizados estudos no instituto de Colônia (Alemanha), 

com a preparação de atletas classificados como talentos esportivos em várias modalidades 

esportivas, incluindo-se a natação. Discutiram-se as experiências de muitos anos com atletas 

jovens sobre o desempenho técnico, o desempenho motor e o desempenho técnico-específico 

da modalidade. Concluiu-se que estes fatores são de fundamental importância para a seleção 

de talento esportivo e aumentam as chances de os atletas serem bem sucedidos. No estudo 

longitudinal realizado, foram muitas as dificuldades encontradas; entre estas, a evasão dos 

sujeitos. Mesmo na Alemanha, essa área de conhecimento ainda é considerada uma pré-

ciência, pois ainda não evoluiu satisfatoriamente como convém (JOCH, 2005).  

BÖHME (1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002) pesquisou a problemática da 

seleção de talentos esportivos, sob o ponto de vista teórico e conceitual. Suas publicações 

fundamentaram os trabalhos de pesquisa, nos últimos anos, no Laboratório de Desempenho 

Esportivo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

(LADESP/USP) no Grupo de Estudos e Pesquisa em Esporte e Treinamento Infanto-Juvenil 

(GEPETIJ). Estes  são referenciais importantes para o desenvolvimento da área do TLP e do 

talento esportivo em nosso  país.  

POPPLETON e SALMONI (1991) pesquisaram três grupos de jovens meninas 

divididos em: jovens atletas nadadoras, atletas de outros esportes e jovens não atletas. Foi 

aplicada uma bateria composta por testes psicológico, social e físico; os dados foram 

analisados através de análise discriminante. Concluiu-se que os fatores social e psicológico 

foram os de maior influência no sucesso de predição sobre as possibilidades dos atletas nos 

aspectos físicos avaliados. Somente a flexibilidade de ombros e tornozelos do grupo das 

nadadoras mostrou-se superior e significativa, em relação aos demais grupos. O apoio dado 

pelos pais à pratica da modalidade foi expressivo para a prática da natação. 
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Considera-se que a seleção de talento esportivo mediante aplicação dos testes não 

deva ser entendida como forma única de seleção e que outras análises precisam ser realizadas. 

Os problemas da seleção de talentos apontam para algo mais do que uma simples 

identificação. As transformações das potencialidades em respostas produtivas (desempenho) 

requerem análise dos múltiplos fatores envolvidos no processo (BURWITZ, MOORE & 

WILKINSON, 1994; GRANELL, 1997; HEBBELINCK, 1989; MAIA, 1996; MATSUDO, 

1996). 

PLATONOV e FESSENKO (1994) utilizaram testes pedagógicos que permitem 

avaliar o nível dos desempenhos motores dos jovens, principalmente as que podem dar 

indícios de determinação dos dons inatos. Dá-se importância aos aspectos da constituição 

corporal dos jovens com prioridade aos mais altos com grande índice de massa corporal e com 

a musculatura bem definida, de punhos e tornozelos finos e com mãos e pés grandes. A 

flexibilidade corporal é fundamental para a seleção do atleta de natação, principalmente os que 

possuem grande grau de flexibilidade nos tornozelos. 

Nos trabalhos de pesquisa de detecção, seleção e promoção de talentos na natação, 

normalmente são realizadas medidas antropométricas, avaliações fisiológicas, psicológicas e 

sociológicas. Testes específicos de domínio técnico-específico para o meio aquático são pouco 

utilizados (DOMÍNGUEZ & ROSA, 1994; MAKARENKO, 2001; POPPLETON & 

SALMONI, 1986; PLATONOV & FESSENKO, 1994; RAPOSO, 2002).  

 

2.8  Propostas de treinamento a longo prazo para a natação 

 

A partir da década de setenta, teve início a preocupação de preparar as categorias 

menores para alcançar o mais alto nível de desempenho, “o treinamento voltado para o alto 

desempenho é basicamente um processo pensando a longo prazo” (MARTIN, CARL & 

LEHNERTZ, 1991a). Pode-se verificar a existência de modelos distintos de TLP na literatura 

disponível. Em geral, são apresentados como uma política de desenvolvimento por governos 

federais ou mesmo por órgãos diretores como as confederações das modalidades esportivas. 

As propostas encontradas apresentam as diretrizes para o processo de orientação da formação 

básica e da formação especializada com vistas ao desempenho esportivo máximo e à 
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preparação especial de desempenho máximo. Entre os modelos de TLP, não foi encontrado 

nenhum modelo de programa de nadadores brasileiros. 

A necessidade de haver um modelo de TLP específico para modalidades distintas e 

de características específicas, como para a da natação, deve-se ao fato de se exigir idade 

precoce para o ingresso do jovem na prática competitiva. 

A natação competitiva brasileira, representada pela CBDA, contempla competições 

oficiais nacionais em piscinas de cinqüenta metros, a partir da categoria mirim (oito e nove 

anos) e petiz (dez e onze anos), e em competições regionais brasileiras. Em se tratando da 

condição de formação de jovens nadadores, pode-se afirmar que é, no mínimo, complicada a 

posição ética do técnico para trabalhar com essas categorias, uma vez que passam a ser 

exigidos, os resultados, pelos clubes nos quais trabalham, assim como pelos pais, os quais em 

muitos casos ignoram a condição de desenvolvimento biológico de seus filhos nadadores, em 

relação aos problemas que essas exigências poderão acarretar mais tarde para a saúde física e 

mental desses jovens (BULGAKOVA, 2000; JOCH, 2005; MARQUES, 1991, 1993; 

MARTIN et al., 1999, PLATONOV, 1994, 2005).  

A partir da década de noventa, o treinamento infanto-juvenil da natação brasileira 

vem recebendo contribuições literárias da ciência do esporte de países europeus 

(BULGAKOVA, 2000; FILIN, 1996; FILIN & VOLKOV, 1998, JOCH, 2005; 

MAKARENKO, 2001; PLATONOV, 2005; RAPOSO, 2002. 

ZABOJ (1977) apresentou um programa de TLP na modalidade de natação, para 

ser desenvolvido como modelo escolar no país. (QUADRO 1) 
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QUADRO 1 – Estrutura de treinamento a longo prazo (TLP) da natação da Checoslovaquia  

(ZABOJ, 1977) 

 

 

Grupo 
infantil pré-
competitivo 

Categoria Grupos de 
treinamento 

Idade (anos) Número de 
sessões 
senanais 

Volume em 
Km/sessão 

-- GrupoBásico 4/5 2 vezes  Indeterminado 

-- Grupo Inclusivo 6/8 3 vezes  

 

Indeterminado 

Grupo de 
aperfeiçoamento 

7/8 

 

Grupo em 
idade escolar 

Categoria III Grupo de treino 
multilateral e 
coletivo 

 

9/10 e 11 

6 vezes com 
1 sessão/dia 

1,5 – 2 e 3 
respectivos 

Categoria II Grupo de treino  
especial e 
coletivo 

 

12/13 e 14  

6 vezes com 
2 sessões/dia 

 

3 a 4,5 

Grupo de 
adolescentes 

 

Categoria I Grupo de treino 
especial e 
individual 

 

15 a 17 

6 vezes com 
2 ou 3 
sessões/dia 

 

5 a 6 

Grupo de 
adultos 

Categoria 
Máxima 

Grupo de treino 
de máxima 
dificuldade e 
especial 

 

18 mais 

6 vezes com 
3 sessões/dia 

 

6 ou mais 

 

Para tanto, descreveu as fases de desenvolvimento levando em conta as etapas de 

desenvolvimento e as idades em níveis escolares do sistema local. Descrevem-se os grupos de 

acordo com o programa da seguinte forma:  

Grupo infantil pré-competitivo (de quatro a oito anos): Essa categoria é dividida 

em três grupos de aprendizagem denominados: básico, inclusivo e de aperfeiçoamento. 

Subdivididos em: grupo básico, idade de quatro e cinco anos, pratica-se duas sessões 

semanais, e, trinta a quarenta sessões por curso; grupo inclusivo, idade de seis a oito anos, 

pratica-se três sessões semanais, durante todo o ano; grupo de aperfeiçoamento, idade de sete e 

oito anos, pratica-se três sessões semanais durante todo o ano.  
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Dentro desses grupos, são determinados os níveis técnicos e de seleção por aptidão, 

talento e interesse pela prática da natação. Os praticantes são dirigidos por profissionais 

experientes. 

Grupo de alunos em idade escolar (de nove a quatorze anos): O grupo de alunos 

de nove, dez e onze anos, é denominado de categoria III, são determinadas para essas idades 

quatro, cinco e seis sessões, respectivamente. As distâncias treinadas atingem de 1,5 - 2 e 2,5 

quilômetros. O treinamento é multilateral e coletivo.  

 Entretanto os exercícios prescritos para os alunos de doze, treze e quatorze anos 

que formam a categoria II, as sessões são realizadas em dois períodos (dobra) no mesmo dia, 

com distâncias de três a quatro quilômetros e meio. O treinamento é especial e coletivo. 

 O desempenho constitui-se a base para a inclusão dos jovens nos diferentes 

grupos. 

Grupo de adolescentes (de quinze a dezessete anos): O grupo caracterizado por de 

treinamento nas idades descritas forma a categoria I. Estes realizam duas ou três sessões 

(dobras) no mesmo dia, com distâncias compreendidas entre cinco e seis quilômetros. O 

treinamento é especial e individual.  

Nesta categoria só devem permanecer os que obtiverem os níveis exigidos. 

Grupo de adultos (de dezoito anos e mais): O grupo com essas idades constitui a 

categoria máxima. São nadadores adultos do treinamento de máxima dificuldade e especial, os 

quais realizam sessões de seis quilômetros ou mais e treinam três sessões diárias. 

Nesta categoria somente estarão participando os melhores do país. (QUADRO 1) 

Pode-se observar que a seleção dos talentos nos grupos etários se faz com critérios. 

Porém, não é possível conhecê-los nos seus pormenores, mas é possível perceber que as 

divisões dos grupos de treinamento foram feitas com critérios de desenvolvimento nas idades. 

Citam-se como requisitos a aptidão, o talento e o interesse, que constituem os três fatores 

determinantes o físico, a habilidade específica, e o interesse do nadador.  

Não foi possível encontrar informações a respeito dos resultados obtidos a partir do 

modelo apresentado, contudo, acredita-se que seja um modelo completo que determina os 

grupos de treinamento distintamente para cada idade e nível de desempenho esportivo. 
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PLATONOV e FESSENKO (1994) caracterizam a natação moderna nas principais 

competições mais importantes do mundo, como de altíssimo nível, os Jogos Olímpicos e os 

campeonatos mundiais. Consideram que nadadores que possuem disposições inatas que lhes 

permitem serem incluídos em programas de treinamento com magníficas condições materiais 

e técnicas para alcançar resultados de nível internacional na natação. Sendo assim pode-se 

deduzir que são muitos os indivíduos com potencial para serem submetidos a treinamento, 

basta, portanto, dedicar-se a encontrar a forma de ser bem-sucedido, e o tipo de nado e a 

prova, condizentes com os talentos, um fator imprescindível é a questão relacionada ao desejo, 

e ao prazer de estar praticando a modalidade apropriada. No entanto, sabe-se que a natação 

não é tão prazerosa quanto as modalidades coletivas nas quais existem maiores condições de 

relacionamento. A natação como a maioria dos esportes individuais é uma modalidade 

solitária e, para tanto, o nadador deve sentir prazer em usufruir esses momentos. 

No planejamento do TLP, o problema da seleção do talento ocorre de maneira 

especialmente interessante. Considera-se que a seleção não aconteça de forma separada da 

orientação prática diária, é coincidente, tornando-se um processo ininterrupto que envolve 

toda a carreira inicial do nadador. (QUADRO 2) 

QUADRO 2 - Etapas da seleção e sua relação com as etapas da carreira esportiva  

(PLATONOV & FESSENKO, 1994) 

Etapas da seleção Objetivos da seleção Etapas da carreira esportiva 

1 – Inicial Encontrar crianças capazes de 
praticar uma determinada 
modalidade esportiva 

De preparação inicial 

2 – Prévia 

 

Destacar os esportistas que podem 
iniciar o aperfeiçoamento 
esportivo. 

Prévia de preparação de base 

 

3 - Intermediária 

 

Destacar os esportistas que podem 
aperfeiçoar-se para uma disciplina 
esportiva concreta 

De preparação de base especial 

 

4 – Final 

 

Selecionar os esportistas que 
podem alcançar os resultados e o 
nível internacional. 

Preparação da elite esportiva 
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PLATONOV e FESSENKO (1994) dividem em quatro as etapas de preparação 

durante o TLP: 

PRIMEIRA ETAPA (De seleção inicial) - É importante para essa etapa de seleção que os 

indivíduos tenham ausência de graves alterações de saúde, correspondência do tipo de 

constituição com os requisitos da modalidade esportiva e correspondência do nível de 

desenvolvimento físico de capacidades motoras condizentes com os requisitos da modalidade 

esportiva. Este é o primeiro curso de aprendizagem somado aos elementos de ginástica, 

acrobacias e jogos. Admite-se que cerca de 80% dos jovens iniciaram o programa, sendo 

eliminados aqueles que apresentaram problemas de saúde e nível de desenvolvimento 

insuficiente. Ao final desta etapa devem ser selecionados não mais que 10 ou 12 % das 

crianças observadas na prática da natação. 

SEGUNDA ETAPA (De seleção prévia) - O aperfeiçoamento esportivo eficaz não admite 

doenças que impeçam a assimilação do treinamento, a estrutura e potencialidades do sistema 

muscular, correspondentes ao potencial energético e das capacidades motoras com os 

requisitos da natação, a subordinação aos sistemas funcionais e aos mecanismos de trocas de 

adaptação diante da influência do treinamento sistematizado. O trabalho nesta etapa é intenso 

devendo no final ser admitido somente de quinze a vinte por cento do total que iniciaram a 

Etapa Inicial. 

TERCEIRA ETAPA (De seleção intermediária) – Deve haver disposição psicológica e 

funcional para tolerar grandes cargas de treinamento e de competição, capacidade de controlar 

o equilíbrio dinâmico do meio interno do organismo, sob grandes cargas de treinamento e 

competição, e reservas para uma posterior adaptação dos sistemas e mecanismos funcionais, 

aumento das capacidades motoras, aperfeiçoamento dos principais elementos da técnica, e 

disposição psicológica que determinam o êxito da disciplina concreta na natação de 

competição, e ausência de alterações importantes na saúde. Devem ser admitidos na etapa 

seguinte, somente de quinze a vinte por cento dos nadadores que iniciaram a etapa 

intermediaria. 

QUARTA ETAPA (De seleção final) – Deve haver preparação psicológica e funcional capaz de 

suportar as cargas extremas de treinamento e competição sob condições variáveis, como: o 

clima (quente ou frio), os fusos horários, a altitude e a pressão psicológica nas competições, a 



 41 

capacidade de manifestar os índices mais altos de eficiência técnica e tática, de preparação 

física e psicológica nas duras condições de competência que caracterizam as competições 

importantes. Requerem-se também capacidade para alcançar as melhores marcas da temporada 

nas principais competições, a capacidade para variar amplamente os distintos componentes da 

preparação nas condições da atividade competitiva e para alcançar os melhores resultados e é 

importante observar ausência de graves alterações de saúde, as que não permitam treinar e 

competir em nível máximo. 

 Ao final desta etapa (final) estarão destacados os nadadores capazes de assimilar o 

programa de aperfeiçoamento esportivo e de preparação para atingir os resultados de alto nível 

e de nível internacional. Permanecem entre 10 e 12 % dos nadadores que foram admitidos na 

etapa de preparação anterior (intermediaria). 

 De acordo com PLATONOV e FESSENKO (1994), se assumidos os valores 

máximos de permanência de nadadores entre etapas propostas, para cada mil nadadores 

iniciantes somente um nadador poderá atingir o alto nível de rendimento na natação. Na antiga 

República Democrática Alemã (RDA), citam os autores, em cada oito mil nadadores somente 

três atingiam o alto nível e somente um poderia obter êxito nas finais dos Jogos Olímpicos ou 

campeonatos mundiais.  

 No Brasil, tal aplicação é inviável, já que os programas desenvolvidos não têm 

estruturas de atendimento e tampouco número de participantes para tomar parte em programas 

semelhantes e, portanto, não é possível seguir modelos como o apresentado por PLATONOV 

e FESSENKO (1994) em países não-socialistas. 

O modelo soviético apresentado por PLATONOV e FESSENKO (1994), apesar de 

identificar a seqüência da estrutura de TLP, é uma proposta. Altamente seletiva, que 

impossibilita a recondução dos nadadores que não se apresentaram em condições de seleção 

no momento dos cortes ao fim dos períodos de preparação entre cada etapa, uma vez que são 

conhecidas as diferenças que ocorrem dentro do processo de crescimento e desenvolvimento 

biológico, em especial da maturação biológica. Não fica claro o que ocorre com os demais 

nadadores que não foram selecionados e que são a maioria absoluta dos praticantes da 

modalidade. Os autores também não esclarecem as formas de condução do treinamento nas 
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diferentes idades de base, tornando difícil a análise do processo de treinamento infanto-juvenil 

que é processado nesta proposta.  

 Tal proposição pode ter sucesso em países socialistas e com um contingente de 

nadadores numeroso. A mesma conduta torna-se inviável para a realidade brasileira já que 

não é possível somar tantos nadadores na estrutura de um só clube. 

WILK (1990), técnico e professor da Universidade de Colônia, apresentou uma 

proposta alemã, na qual o desenvolvimento da carreira de um nadador campeão ultrapassa os 

dez anos de atividade. No QUADRO 3 são apresentadas todas as etapa de desenvolvimento, 

sua abrangência em anos, a idade cronológica para ambos os sexos e a amplitude e intensidade 

do treinamento.  

 

QUADRO 3 - Estrutura de desenvolvimento de uma carreira de campeão de natação 

(WILK,1990) 

Etapas em 

Anos 

Objetivo do 
desempenho 

por etapas 

Idade cronologica. 

inicial 

Freqüência, e duração e 
volume de cada sessão do 

treinamento 

Masc. Fem.  

1 – 1,5 ETAPA I 

(Aquisição básica) 

7,5 7 4–5 sessões sem. 

30 - 40 min/indeterminado 

2 – 2,5 ETAPA II 

(Treinamento das 
bases fundamentais e 
de competição) 

9 8,5 6 sessões sem. 

90 min/3 km 

2 – 4 ETAPA III 

(Treinamento de 
competição. Sistema 
anual) 

11,5 10,5 10 sessões sem. 

 90- 120 min/5 km 

Sem 
tempo 

ETAPA IV 

(Ingresso ao nível 
internacional) 

 

15 

 

13 

2 sessões dia/3-4 horas/dia 

10 a 15 km + ginástica 

 

Na primeira etapa (Etapa I), a duração é de um a um ano e meio. Ela visa à 

aquisição das bases fundamentais das técnicas do movimento com crianças em idades de sete 
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anos e meio para meninos e sete anos para meninas. A freqüência é de quatro a cinco sessões 

semanais com duração de trinta a quarenta minutos cada. 

Na segunda etapa (Etapa II), a duração é de dois a dois anos e meio. Nela realiza-se 

o treinamento das bases e situações de competições pré-esportivas. Os meninos encontram-se 

na idade de nove anos e as meninas, com oito anos e meio. Há seis sessões semanais com 

duração de noventa minutos cada, equivalente a três mil metros de distância nadada em seu 

total. 

Na terceira etapa (Etapa III), a duração é de dois a quatro anos e o treinamento é 

voltado para competições com estrutura anual, com vistas ao desenvolvimento sistemático 

para a competição. A idade dos meninos nadadores é de onze anos e meio e das nadadoras, de 

dez anos e meio. As sessões semanais são em número de dez, com duração de noventa a cento 

e vinte minutos cada, equivalente a cinco mil metros de nado no total. 

A quarta etapa (Etapa IV) não tem duração para término, ou seja, vai até o fim da 

carreira do nadador. Inicia-se a partir do ingresso no nível de desempenho internacional. A 

idade é de quinze anos para os rapazes e treze anos para as moças. Os treinos são de duas 

sessões por dia com duração de três a quatro horas diárias, com um percurso de  dez a quinze 

mil metros no total e a inclusão de ginástica de força e flexibilidade.  

 O modelo apresentado por WILK (1990), apesar de não determinar a seleção de 

nadadores talentosos, se assemelha muito ao que ocorre na prática no Brasil, uma vez que 

apresenta uma estrutura continuada de treinamento para as categorias de competição. 

Ainda com relação à proposta de WILK (1990), acreditamos que seja precoce o 

envolvimento dos atletas em treinamento de elevada qualidade, para as idades correspondentes 

às etapas II – 8,5 /9 anos e III – 10,5/11,5 anos. Nestas idades os nadadores podem ainda 

encontrarem-se em fase de desenvolvimento maturacional e tal prática pode antecipar o 

processo de treinamento de alto nível de desempenho esportivo internacional. O mesmo 

ocorrendo com as idades correspondentes à etapa IV – 13 anos para as meninas e quinze anos 

para os meninos, pois nesta idade, os jovens provavelmente encontram-se em fase de 

desenvolvimento maturacional, e a prática competitiva de alto nível (internacional) pode 

antecipar o processo de desempenho esportivo, o que poderá limitar sua evolução em 

resultados futuros. 
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MAKARENKO (2001) apresentou um modelo de TLP, no qual o desenvolvimento 

da preparação do nadador se estende por vários anos e apresenta quatro fases distintas: 

(QUADRO 4) 

QUADRO 4 - Modelo de Treinamento a Longo Prazo - TLP  (MAKARENKO, 2001). 

Etapa Idade 

1 – Etapa Inicial Entre oito e 11 anos/meninos e 

meninas 

2 – Etapa Esportiva Básica Entre 10 e 15 anos/meninos e meninas 

3 – Etapa de Preparação Específica (alta 

capacidade competitiva) 

Entre 15 e 18 anos/moços e entre 14 e 

16 anos/moças 

4 – Etapa de Preparação do Alto Nível (em fase 

de constante aperfeiçoamento, estabilização) 

Entre 17 e 18 anos/moços e entre 15 e 

16 anos/moças 

 

Todo o processo tem base nos parâmetros escolares, onde em torno de cinco 

milhões de crianças passam pelo primeiro nível (etapa inicial). 

Etapa Inicial: divide-se em dois níveis. Na primeira etapa, os alunos aprendem a 

nadar simplesmente; no nível dois, ocorre o desenvolvimento multilateral e específico para 

desenvolver as habilidades específicas e esportivas competitivas. A duração desta etapa é de 

um a dois anos. A idade dos praticantes, de oito a onze anos. 

Os objetivos nesta etapa são: a) Assimilar o hábito de nadar, cumprir as normas da 

natação; b) desenvolver as bases técnicas da natação, despertar e consolidar o interesse pela 

prática da modalidade, desenvolvimento físico multilateral com saúde e desenvolvimento dos 

hábitos higiênicos; c) realizar a seleção esportiva das crianças que se destacarem no processo 

em condições de iniciar a etapa posterior. 

Etapa Esportiva Básica: nesta etapa aperfeiçoam-se os quatro nados e se passa 

para o treinamento de alto nível. Ocorre também a aquisição de disciplina e o fortalecimento 

do organismo em geral: ossos, músculos, ou seja, o fortalecimento orgânico, para uma base 
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profunda e especializada. A duração desta etapa é de quatro anos. A idade dos praticantes, de 

dez a quinze anos. 

Os parâmetros de cargas apresentados para essa etapa é de duração aproximada de 

doze horas semanais com 50% de trabalho em terra e 50% de trabalho em água, no primeiro 

ano. Até o quarto ano da etapa esta relação será de 35% em terra e 65% em água. A 

quilometragem nadada no primeiro ano é de, aproximadamente, trezentos a trezentos e 

cinqüenta quilômetros, com cargas crescentes ao longo dos anos seguintes, chegando-se a 

nadar em torno de um mil a um mil e quinhentos quilômetros por ano. 

Os objetivos desta etapa são: a) preparação básica multilateral, b) preparação dos 

jovens que tenham melhores condições de, no futuro, passar por uma especialização mais 

profunda. 

Etapa de preparação específica: nesta etapa ocorre o desenvolvimento da elevada 

capacidade competitiva. Sua duração é de três anos e a idade dos praticantes é de quinze a 

dezoito anos para os rapazes e de quatorze a dezesseis anos para as moças.   

Os parâmetros das cargas vão de doze horas semanais, nos primeiros anos, até 

vinte e sete a trinta horas semanais, e os treinamentos se fazem em 30% em terra e 70% em 

água. Essas equivalências mantêm-se ao longo dos anos. Porém, as distâncias nadadas são 

variáveis: no primeiro ano somam um mil e seiscentos quilômetros, no segundo ano um mil e 

novecentos quilômetros e no terceiro ano chegam a nadar dois mil duzentos e vinte 

quilômetros. 

O objetivo desta etapa é preparar o nadador para o treinamento com cargas 

máximas e para as exigências características da natação de alto nível. 

Etapa de preparação do alto nível competitivo: nesta etapa, os rapazes têm idade 

entre dezessete e dezoito anos e as moças, entre quinze e dezesseis anos e já possuem nível 

para compor a seleção nacional. Os objetivos da etapa são: atingir a estabilidade da 

manutenção dos resultados em nível internacional nas provas especializadas e manter o 

planejamento que capacite o nadador a realizar suas melhores marcas nas principais 

competições. 

Os meios e parâmetros das cargas são estabelecidos pela seleção nacional e a 

estrutura é mantida com contratos de patrocinadores.  
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Após estudar essas estruturas de desenvolvimento do atleta em muitos anos, pode-

se observar que os países do leste e do centro europeu são os que mais se preocupam em 

estruturar uma proposta unificada de metodologia definida para seus atletas. Talvez isso venha 

a explicar o sucesso que vem sendo obtido há muitos anos na natação de alto nível 

competitivo. 

Os objetivos nesta etapa são: a) atingir a estabilidade dos resultados em nível 

internacional; e b) manter o planejamento de forma que capacite o nadador a obter suas 

melhores marcas nas principais competições anuais.  

RAPOSO (2002) concorda com a proposta de TLP para nadadores, pois esta é uma 

grande unidade do sistema esportivo e que a carreira do nadador se organiza na prática, 

dividindo-se em períodos, considerados longos, desde que inicia suas atividades planejadas até 

o momento em que atinge o alto nível de desempenho. 

Para tanto, o autor considera que é necessário respeitar o nível de maturação 

seguindo as leis e normas do treinamento e suas particularidades. (QUADRO 5) 

QUADRO 5 - Organização da carreira do nadador em muitos anos. (RAPOSO, 2002) 

ETAPAS IDADES 

    (anos) 

DURAÇÃO 

    (anos) 

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS 
IMPORTANTES 

Formação de 
Base 

5 e 6 
7 e 8 

2 a 3  - 1ª. Fase de 
adaptação ao 
meio líquido 
- 2ª. Fase de 
aperfeiçoa mento 
das técnicas 

- Respiração, Flutuação, 
Submersão, Propulsão. 
- Nadar, Saltar, Girar dentro 
da Água. 

Treino de 
Base 

8 a 10 4 a 6  -1ª Etapa 
Preparatória 
-2ª. Etapa de 
construção ou 
desenvolvimento 

Adaptações funcionais do 
organismo. 
Crescimento/desenvolviment

o 
motor 

Especialização 13 a 15  
 
14 a 17 

3 a 4 1ª. Fase de 
especialização 
inicial 
2ª. Fase de alta 
especialização  

Especialização básica 
 
Especialização elevada 

Alto 
Rendimento 

16/18Fem. 

17/18Masc. 

6 a 8  Desempenho de 
alto rendimento 

Rendimento máximo 

RAPOSO, (2002) apresenta seu modelo de TLP em quatro etapas: 
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Etapa de formação de base: Nesta primeira etapa o autor assume que o nadador 

deve ingressar no processo de aquisição básica de desenvolvimento aquático, visando o 

desenvolvimento da natação esportiva, com idades compreendidas entre 5 e 6 anos, esta fase 

tem a duração de dois a três anos, até que o atleta esteja em condições de seguir para a etapa 

seguinte.  

Dentro dessa etapa de desenvolvimento básico os objetivos a serem trabalhados são 

divididos em duas fases, a primeira é a fase de adaptação ao meio ambiente (líquido). A 

segunda fase é a do desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas dos nados oficiais para a 

prática da natação esportiva (crawl, costas, peito e borboleta). 

Etapa do treino de base: na segunda etapa, o nadador deverá ingressar nos 

treinamento de base entre oito e dez anos de idade. Segundo o autor, esta é a melhor idade 

para que os atletas ingressem no treinamento sistematizado visando o desenvolvimento do 

organismo, preparando-o para suportar volumes maiores de treinamento futuro. Essa etapa tem 

duração em torno de quatro a seis anos, sempre respeitando o desenvolvimento maturacional 

para dirigir os treinamentos para os nadadores. 

Etapa da especialização: nesta etapa ocorre a especialização do nadador dentro das 

provas. Eles serão preparados para as competições importantes, tal etapa dura em torno de três 

a quatro anos. É dividida em duas fases, sendo a primeira a fase de especialização inicial, onde 

ocorre a especialização básica ou geral do nadador, compreendida entre os treze e quinze anos 

de idade. A segunda fase é de alta especialização, onde são exigidos do atleta: elevada 

capacidade técnica, tática e de desempenho físico; a idade compreendida nessa fase é de 

quatorze a dezessete anos.  

Etapa do alto rendimento: essa é a fase em que tudo se realiza à caminho para o 

sucesso, sua duração aproximada é de seis a oito anos ou mais, dependendo de quanto dure a 

carreira competitiva do atleta. O autor divide em diferentes idades para ambos os sexos: 

feminino com idade compreendida entre dezesseis e dezoito anos e, masculino com idade 

compreendida entre dezessete e dezoito anos. Quanto às questões técnicas das provas, é nessa 

etapa que ocorrem os melhores resultados de competição na carreira do nadador, sendo que 

sua etapa de rendimento máximo.  
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SORRIAUX e PAR (2003) apresentaram uma proposta de desenvolvimento de 

atletas de natação, da Federação Francesa de Natação, com seis fases ao longo do 

desenvolvimento do nadador, compreendida dos oito aos dezoito anos. A proposta apresenta, 

por idades, os controles das cargas em quantidade de horas e quilômetros (semanal e anual), 

assim como o número de sessões de treinos por semana. Os autores recomendam ainda as 

porcentagens de treinamento com os objetivos metabólicos (aeróbio e anaeróbio), preparação 

técnica e coordenativa nas fases do desenvolvimento por idade. (QUADRO 6) 

QUADRO 6 - Estágios de desenvolvimento na natação da  Federação Francesa de Natação 

(SORRIAUX & PAR, 2003) 

Estágio de 

desenvolvimento 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Masc. (anos) 

Fem. (anos) 

8 a 11 a. 

8 a 10 a. 

11,5 a 13 a. 

10 a 11,5 a. 

13 a 14,5 a. 

11,5 a 13 a. 

14,5 a 16 a. 

13 a 15,5 a. 

16 a 17 a. 

14,5 a 16 a. 

18 anos + 

16 anos + 

Sessões/sem. 2 - 4 3 - 5 6 - 8 8 - 10 9 - 11 10 ou + 

Vol. Km/dia 1,5 a 2,5 2,5 a 4 3,5 a 4,5  

      Variável conforme planejamento Duração 45 min a 

1h 15 

min 

1h 15 min a 

1h 45 min 

1h 30 min a 

 2 h 

Km/anual Indeterm. 300 a 500 700 a 900 1200 a 1600 1600 a 2400 2000 a 

2400 

velocistas 

Número 

competições /ano 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 

 

15 

 

No modelo francês apresentado por SORRIAUX e PAR (2003), estão abordados 

com destaque os seis estágios de desenvolvimento com divisão por idades para ambos os 

sexos.  

Nos estágios de desenvolvimento são visualizados os dados como segue: 
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Estágio I – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre oito e onze 

anos para o sexo masculino, e oito e dez anos, para o feminino. O número de sessões semanais 

entre duas a quatro sessões e a distância diária percorrida é de um quilômetro e quinhentos 

metros a dois quilômetros e quinhentos metros, com duração de quarenta e cinco minutos a 

uma hora e quinze minutos, neste estágio participam de seis competições anuais. 

Estágio II – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre onze anos e 

seis meses a treze anos para o sexo masculino, e dez a onze anos e seis meses  para o 

feminino. O número de sessões semanais entre três a cinco sessões e a distância diária 

percorrida é de dois quilômetros e quinhentos metros a quatro quilômetros, com duração de 

uma horas e trinta minutos a uma hora e quarenta e cinco minutos, neste estágio os atletas 

participam de oito competições anuais. 

Estágio III – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre treze anos e 

quatorze anos e seis meses e para o sexo masculino, e onze anos e seis meses a treze anos para 

o feminino. O número de sessões semanais entre seis a oito sessões e a distância diária 

percorrida é de três quilômetros e quinhentos metros a quatro quilômetros e quinhentos 

metros, com duração de uma hora e trinta minutos a duas horas, neste estágio os atletas 

participam de dez competições anuais. 

Estágio IV – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre quatorze anos 

e seis meses a dezesseis anos para o sexo masculino, e treze a quinze anos e seis meses para o 

feminino. O número de sessões semanais corresponde entre oito a dez sessões e a distância 

diária percorrida, assim como a duração, é variável conforme o planejamento, neste estágio os 

atletas participam de doze competições anuais. 

Estágio V – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre dezesseis anos 

e dezessete anos para o sexo masculino, e quatorze anos e seis meses a dezesseis anos para o 

feminino. O número de sessões semanais corresponde entre nove e onze sessões e a distância 

percorrida diariamente, assim como a duração, é variável conforme o planejamento, neste 

estágio os atletas participam de quinze competições anuais. 

Estágio VI – Neste estágio verifica-se as idades compreendidas entre dezoito anos 

e mais para o sexo masculino e dezesseis anos e mais para o feminino. O número de sessões 

semanais corresponde a dez  e mais sessões e a distância percorrida diariamente, assim como a 
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duração, é variável conforme o planejamento, neste estágio os atletas participam de quinze 

competições anuais. 

No aspecto técnico, ficou ressaltado que entre um estágio e outro, as distribuições 

das cargas são equilibradas e crescentes conforme a idade cronológica do atleta. A partir do 

estágio quatro ocorre um aumento nos números de treinos semanais e no volume de 

treinamento anual. Sentiu-se a necessidade de dar referência ao desenvolvimento maturacional 

dentro do modelo apresentado por SORRIAUX e PAR (2003). 

O modelo de TLP apresentado pelos franceses é um modelo que pode ser adotado 

pelos técnicos brasileiros, uma vez que aparentemente o desenvolvimento da natação entre os 

países é semelhante, no que tange às categorias das divisões distribuídas entre as idades 

cronológicas, porém, não são claros os parâmetros seqüenciais adotados no Brasil. 

STEELE, TROUP, BARZDUKAS e KAVOURAS (1991) apresentaram um 

modelo de formação de nadadores nos Estados Unidos que segue orientação diferenciada em 

relação às demais propostas encontradas até então, e vistas nesta pesquisa. Trata-se do sistema 

piramidal de desenvolvimento da natação, desenvolvido em encontros ou clínicas em 

acampamentos, em geral no verão.  São denominados “age-group”. Este modelo é indicado 

para os agrupamentos de acordo com a idade dos nadadores que participam dos programas nos 

acampamentos.  

Para tanto, são definidos grupos de treinamento em diferentes entidades 

particulares, interessadas nos programas de desenvolvimentos da prática da natação, em 

escolas de nível médio, acampamentos específicos por níveis de domínio técnico e clubes que 

desenvolvem programas especiais de desenvolvimento da natação, de acordo com os 

interesses dos pais e nadadores. 

Nesses programas são realizadas avaliações diagnósticas levando-se em conta as 

idades para determinar os níveis de habilidades específicas e avaliar as condições físicas, 

psicológicas, biomecânicas e a capacidade de treinamento dos indivíduos participantes. 

Valoriza-se a evolução individual do desempenho técnico, respeitando-se a individualidade 

dos jovens.  
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O enfoque neste modelo “Age-Group” é o autodesenvolvimento e não a 

competitividade, que normalmente é encontrada nas demais culturas esportivas. Os 

acampamentos ou clínicas são classificados segundo a orientação nacional:  

1- Acampamentos de aprendizagem das técnicas de natação;  

2- Acampamentos de espírito competitivo;  

3- Clínicas modelo ouro de braçada;  

4- Acampamentos de competição;  

5- Acampamentos de grupo de idade das equipes nacionais;  

6- Acampamentos seletos: águia - ouro - prata – bronze;  

7- Acampamento de desenvolvimento de habilidades;  

8- Clube de treinamento e testes em altitude;  

9- Acampamento da equipe de júnior nacional;  

10- Eventos olímpicos de classificação dos acampamentos;  

11- Acampamento da seleção nacional;  

12- Acampamento de treinamento da equipe olímpica; 

Sendo assim, não existe uma forma unificada de formação dos grupos a não ser por 

idade e desenvolvimento das habilidades.  

Como simples exemplo, cita-se o modelo descrito pela Tsunami Aquatics USA 

Swim Team6 

Na estrutura de “age-group” serão apresentados os níveis do programa: a) Grupo 

de iniciação - os alunos realizam a prática durante cerca de quarenta e cinco minutos por 

sessão. Os nadadores aprendem a sentir a água e aprendem as braçadas e as viradas. Isso é 

importante para os aprendizes se divertirem na água enquanto aprendem como controlar seus 

corpos em ambiente diferente. A coordenação dentro da água é muito diferente da 

coordenação na terra. Assim que os atletas do grupo de aprendizes estiverem prontos vão para 

o outro nível de desenvolvimento. 

                                                 
Fonte:6 www.tsunamiaquatics.org/team.asp 



 52 

Grupo I - os nadadores do grupo I nadam uma hora e quinze minutos e trabalham a 

técnica da braçada, aperfeiçoamento e velocidade. Nesse grupo os nadadores aprendem sobre 

a natação competitiva. Aprendem sobre os intervalos curtos, rodízios de raias, provas e 

trabalho em equipe. O objetivo do técnico é aperfeiçoar as viradas e aprender a apoiar-se na 

água durante as braçadas. A recreação é importante ainda para esse grupo. Assim que estão 

prontos dentro desses objetivos, os nadadores passam para o grupo seguinte. 

Grupo II - os nadadores estarão prontos para o grupo II com idade  de onze e doze 

anos, (correspondente à categoria petiz 2 e infantil 1, na nossa estrutura). Tal desenvolvimento 

dependerá de fatores como a técnica de nado e o desempenho e dedicação do nadador. Nesse 

nível, os nadadores estão mais seriamente empenhados nos objetivos definidos. Iniciam 

treinamento com intervalos, e trabalham resistência, força e velocidade. Eles nadam uma hora 

e trinta minutos com mais metragem e treinam um pouco mais forte. 

 Grupo III - Pré-sênior e sênior - Este grupo trabalha em intensidade alta por duas 

horas - a metragem nadada é muito maior – trabalha também a resistência e a força enquanto 

mantém a mecânica da técnica. O treinamento da capacidade de base ainda é fortemente 

enfatizado. Estes nadadores devem estar concentrados nesse treinamento enquanto nadam. 

Aprendem estratégias para controlar a velocidade de nado. Aprendem também como nadar 

rápido e com inteligência. 

Considerando-se os modelos apresentados nos nados e provas na natação, estes 

mostram que são muitos os caminhos que podem levar o nadador a um único objetivo: 

“atingir o desempenho máximo dentro do programa de Treinamento a Longo Prazo, segundo 

suas capacidades”. 

As fases do TLP para a natação, segundo os autores da área, estão descritos 

sumariamente no QUADRO 7. 
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QUADRO 7 – Fases e denominação dos modelos de TLP na natação (ordem cronológica).  
 
Idade (anos) 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ZABOJ (1977) 
(Tcheco) 

Escola 
maternal 

Geral 
básica 

Categ. III Categ. II Categ. I Categoria Máxima 

WILK (1990) 
(Alemão) 
 

 
 

-- 

I 
Etapa 
aquis. 
básica 

 

II  
Etapa 
bases 

Funda- 
mentais. 

III 
Etapa - trein. 
Competição 

IV 
Etapa (Nível internacional) 

STEELE ET 
AL. (1991) age-
group 
(Americano) 

Grupo I Grupo  
II 

Grupo Pré-sênior e sênior 

PLATONOV e 
FESSENKO 
(1994) 
(Russo) 

Não há referência de idade para o atleta  iniciar no sistema de promoção e 
seleção de talentos. É dividido em 4 etapas: de seleção inicial, de seleção 

prévia, de seleção intermediária e de seleção final. 

MAKARENKO 
(2001) 
(Russo) 

 
-- 

Etapa Inicial Etapa Básica Etapa prep. 
específica 

Etapa de prep. 
Alto nível 

RAPOSO 
(2002) 
(Portugues) 

-- Formação 
de base 

Treino de base Especialização Treino de alto rendimento 

SORRIAUX e 
PAR (2003) 
(Francês) 

-- Estágio 
I 

Estágio 
II 

Est. 
III 

Est. 
IV 

Est. 
V 

Estágio  
VI 

 
Segundo os modelos apresentados nessa pesquisa, estão apresentadas suas 

particularidades em comparação: 

a) PLATONOV e FESSENKO (1994) desconsideram a idade cronológica e 

trabalham com os objetivos no processo de seleção do talento onde ocorre os 

cortes dos atletas conforme apresentado no texto. 

b) MAKARENKO (2001) e SORRIAUX e PAR (2003) iniciam na idade de oito 

anos e a etapa inicial e o estágio I terminam na mesma idade. SORRIAUX e 

PAR (2003) subdividem em seis estágios, enquanto que o de MAKARENKO 

(2001)  se divide em quatro etapas. 

c) ZABOJ (1977) e MAKARENKO (2001) têm muitas semelhanças nas divisões 

em idade cronológica a partir dos oito e nove anos.  
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d) WILK (1990) e RAPOSO (2002) possuem semelhanças quanto às divisões das 

suas estruturas de modelo, porém, não são tão coincidentes na idade 

cronológica. 

e) STEELE, et al. (1991) é o modelo apresentado pelo sistema “age-group” – 

adotados nos Estados Unidos e na Austrália, na realidade só apresenta a idade 

para dar início aos trabalhos técnicos definidos para os estilos de nados que é aos 

11 e 12 anos, a partir desse critério de iniciação especializada na técnica. O que 

será definido são as oportunidades de desenvolvimento individual do nadador, 

conforme suas potencialidades e vontade de ser um nadador de elite 

f) Em consideração, os modelos de ZABOJ (1977), WILK (1990) MAKARENKO 

(2001), RAPOSO (2002) e SORRIAUX e PAR (2003) tem semelhanças nas 

divisões dos objetivos a serem atingidos, cada qual com suas particularidades. 

No entanto, nas divisões são tratadas as etapas seqüenciadas com objetivo de 

conduzir o nadador ao alto nível competitivo. 

 

2.9            Considerações gerais 

 

O TLP com crianças e jovens não pode ser visto somente como processo de 

treinamento sistemático para o cumprimento de condições preparatórias para o sistema 

seguinte do esporte de alto nível e do treinamento de alto desempenho. Isso é um ponto de 

vista pragmático da ciência do esporte e pode legitimar o treinamento infanto-juvenil somente 

pela perspectiva do esporte de alto nível. Com esta visão, a problemática da legitimação não 

pode ser resolvida. Ela levanta imediatamente questões pedagógicas sobre a conformidade 

infantil, sobre a adequação de exigências do esporte de alto nível, sobre pessoas em 

desenvolvimento, portanto, sobre crianças e jovens (MARTIN et al., 1999). 

RUSHTON (2003) acredita que os técnicos compõem os testes em etapas de 

preparação distintas no processo de treinamento para definir a evolução do desempenho e que 

isso seja o suficiente para eles estabelecerem os principais parâmetros para o futuro 

desempenho; acredita, ainda, que estes sejam conscientes da necessidade de respeitar o 

crescimento e desenvolvimento dos jovens atletas. 
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Em uma palestra de atualização para técnicos de natação, realizada pela Federação 

Aquática Paranaense, em 2005, apresentada por um professor, que embora pertencesse a um 

dos clubes pesquisados, não participou da amostra, o referido professor citou uma organização 

de treino de forma estruturada nos sistemas de energia e controles do treinamento das equipes 

de base. Contudo, quando questionado sobre o modelo citado (e utilizado), o professor 

afirmou nunca haver pensado no modelo como uma proposta de TLP, o que nos leva a 

reconhecer a necessidade de se elaborar, de forma clara, propostas de TLP para a natação 

brasileira. A utilização de uma estrutura de TLP é uma tendência a ser seguida pelos clubes 

que almejam permanecer em evidência, no quadro dos resultados competitivos nacionais. 

Nesse sentido na presente pesquisa, pretendeu-se conhecer a conduta dos técnicos 

de natação brasileiros, diante da problemática da formação do nadador infanto-juvenil pela 

perspectiva do TLP.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, com delineamento transversal, na 

qual relacionou-se os fatos ligados ao fenômeno do treinamento infanto-juvenil, pela 

perspectiva do TLP, quanto à freqüência e o  desenvolvimento do processo de formação de 

nadadores e dos resultados decorrentes do mesmo. 

Buscou-se relacionar estes fatos ligados à natureza do problema estudado e 

descrever a freqüência com que estes ocorrem nas situações cotidianas do trabalho do técnico 

de natação, com vistas aos problemas do treinamento nas categorias de base. 

Esta pesquisa limita-se a estudar o treinamento infanto-juvenil na formação 

esportiva nos clubes de referência da natação brasileira, empenhados na promoção do talento 

esportivo, nas categorias de base, ou seja, a mirim I e II, a petiz I e II, a infantil I e II, a juvenil 

I e II, a júnior I e II, com idades de oito e nove anos, 10 e 11 anos, 12 e 13 anos, 14 e 15 anos, 

16 e 17 anos, respectivamente. 

A população pesquisada foi constituída pelos técnicos de natação dos clubes 

brasileiros que participam dos campeonatos nacionais de natação nas categorias de base e de 

nadadores de elite de nível internacional. 
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A amostra foi constituída por nove técnicos dos clubes classificados nos 

campeonatos brasileiros que figuram entre os 10 melhores do “ranking” da Confederação 

Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, até o mês de julho de 2005, conforme publicação 

em boletim oficial na internet7. 

 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

 

Para realização da pesquisa procedeu-se à elaboração de um roteiro de entrevista 

com questões estruturadas que foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo - EEFE/USP.  

Este instrumento de coleta de dados foi construído, considerando os blocos 

temáticos que versaram sobre a estrutura de treinamento dos nadadores em fase de formação, 

segundo a perspectiva do TLP, assim como suas relações com a promoção do talento 

esportivo. (ANEXO I) 

 Esta divisão é relativa às idéias centrais que constituíram os temas e categorias 

que são apresentados nos resultados e que permitiu apontar indicadores que fundamentaram a 

interpretação final. Tal elaboração fundamentou-se na metodologia de análise de conteúdo 

que recomenda: ...“em certos casos, uma preparação das mensagens em unidades 

lingüísticas normalizadas (enunciados, proposições)”... (BARDIN, 1977, p.106) 

Ainda, segundo BARDIN (1977) “as respostas sobre as questões abertas ou as 

entrevistas (não diretivas ou mais estruturadas) individuais ou de grupo, são frequentemente 

analisados tendo o tema por base”.  

Assim, o roteiro de entrevistas foi composto por em cinco Temas: 

Tema A - A organização da estrutura do treinamento de natação no clube; 

Tema B - O treinamento infanto-juvenil – TLP; 

Tema C - A quantificação do treinamento nas categorias de base; 

Tema D - Os aspectos importantes para o TLP na natação; 

Tema E - As declarações espontâneas dos sujeitos. 

 

 

                                                 
7 Fonte:  www.cbda.org.br  - acessado em julho/2005 
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3.2            Estudo Piloto 

 

O roteiro teve seu conteúdo analisado por quatro professores doutores na área do 

treinamento esportivo e após as considerações feitas sobre as questões contidas no 

instrumento, este foi adequado e submetido a realização de um estudo piloto.  

Este estudo foi realizado com três técnicos, que se dispuseram a testar a 

aplicabilidade e os efeitos do roteiro de entrevista, bem como os demais equipamentos de 

coleta dos dados em situação real de entrevista, com o objetivo de conhecer o comportamento 

dos sujeitos entrevistados diante da câmera e do gravador e as possíveis interferências e/ou 

ocorrências no momento das entrevistas. Todos executam a função de técnico de equipes 

vinculadas aos clubes situados nas cidades circunvizinhas à cidade de São Paulo, a saber: 

Sorocaba, São Caetano do Sul e Campinas.  

Com esse procedimento, foi possível detectar as falhas no documento do roteiro, 

as quais foram sanadas à medida que surgiam durante a realização das entrevistas, definindo-

se assim o instrumento de coleta. Foi possível ainda, reproduzir as situações dentro da 

realidade desejada para a coleta, e o entrevistador pôde adquirir experiência a respeito do 

processo de entrevista adotado, a partir das condições ambientais preparadas para deixar o 

entrevistado mais à vontade e com total privacidade.  

Os resultados do estudo piloto foram tratados e analisados com base na 

metodologia de análise de conteúdo das falas dos sujeitos, descrita por BARDIN (1977). 

Verificou-se que a aplicabilidade da técnica esteve condizente com as necessidades da 

pesquisa, tendo apresentado o produto desejado como resultado do estudo-piloto para ser 

aplicado. A seguir procedeu-se à realização da presente pesquisa. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Para a realização das entrevistas, os técnicos foram previamente contatados, via 

telefone, e marcados os dias, local e horários. Em função das distâncias entre as localidades, 

dois critérios foram estipulados para a coleta. Assim, os técnicos das cidades de Santos, 

Ribeirão Preto e São Paulo foram entrevistados na sede de seus clubes, enquanto que os 
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técnicos das cidades de Vitória, no estado do Espírito Santo, Belo Horizonte, no Estado de 

Minas Gerais e Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, foram entrevistados na cidade 

de Santos, no período em que se promoveu o Troféu Brasil de Natação José Finkel de 2005, 

em que foi preparada uma sala para esta finalidade.  

Antes de dar início às entrevistas, os sujeitos foram informados dos objetivos da 

pesquisa e da necessidade da gravação das mesmas. Após o aceite dos entrevistados, 

solicitou-se a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, atendendo as 

exigências do Comitê de Ética da Pesquisa da EEFE-USP. (ANEXO – II) 

Vale ressaltar que apenas um dos entrevistados solicitou que sua imagem não 

fosse gravada, por razões do patrocínio, pois não havia solicitado autorização para participar 

da entrevista. 

Nas entrevistas foram utilizados os seguintes equipamentos: um gravador de voz 

digital MD (marca Sony) e uma câmera filmadora digital (marca JVC-300). O gravador ficou 

posicionado sobre uma mesa com distância suficiente para captar o som da fala do sujeito. A 

filmadora foi fixada no tripé e posicionada de forma que focasse o entrevistado de frente. 

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

As gravações de áudio foram transferidas para o computador e gravadas em CDs 

para serem ouvidas e transcritas integralmente e, posteriormente, analisadas. As imagens 

foram utilizadas somente para rever, através do vídeo ao televisor, os entrevistados e suas 

reações no momento das entrevistas, quando necessário, por ocasião da análise. Isso facilitou 

o processo de interpretação dos conteúdos registrados. 

Os sujeitos foram nomeados por letra e números na seqüência em que as 

entrevistas foram realizadas. Desta forma os entrevistados foram designados por S1, S2 e 

assim sucessivamente. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram tratados através do método de análise de conteúdo proposto por 

BARDIN (1977), que propõe a organização da análise dos dados coletados em três fases 
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seqüenciais denominadas por: a) pré–análise; b) exploração do material e c) tratamento dos 

resultados. 

Na primeira fase ou pré-análise, ocorreu a leitura exaustiva das entrevistas 

transcritas, denominadas pela autora como “leitura flutuante”, o que permitiu um contato 

mais próximo com o material. Nesse momento, foram percebidas as falas mais representativas 

referentes ao problema estudado, ou seja, a finalidade geral, a que se propôs cada uma das 

cinco partes da entrevista. É importante ressaltar que, ao serem estabelecidas cada uma das 

partes, os TEMAS foram criados, e os discursos dos sujeitos se organizaram ao redor destes. 

Consequentemente as CATEGORIAS agruparam-se em torno de cada pergunta 

correspondente a estas partes. 

Os textos foram transcritos deixando-se intactos os enunciados, proposição por 

proposição, até uma transformação lingüística que consistiu na retirada dos vícios de 

linguagem de modo que não interferissem no sentido original. Partiu-se do princípio de que 

determinada palavra ou frase, com um mesmo sentido, deveria possuir mais importância para 

o entrevistado, quanto mais se repetia. Então estas partes (palavra ou frase) foram destacadas 

no texto para que, deste modo, fossem mais bem visualizadas. O indicador foi a freqüência 

por palavra ou frase, de maneira relativa ou absoluta, correspondente aos outros sujeitos. Este 

passo possibilitou a posterior construção de quadros representativos dos resultados. 

Assim, optou-se por realizar operações de recorte do texto em unidades de 

significado comparáveis em sub-categorias, assim como a análise e discussão das falas dos 

sujeitos em separado, quando a referência ao contexto foi considerada mais adequada e 

importante para a análise.  

Na segunda fase ou exploração do material, procedeu-se à administração das 

regras escolhidas na etapa anterior. Esta é a fase de análise propriamente dita, como é 

descrita: “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos”. 

(BARDIN, 1977, p.101) 

O objetivo foi atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão de 

modo a ser possível esclarecê-lo acerca de suas características. Estas foram realizadas por 

recorte, posteriormente por agregação e, por fim, foram enumeradas por freqüência de 

aparição e em percentuais de ocorrências, conforme a técnica da metodologia de BARDIN 

(1977), a saber: 
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 Recorte das unidades de significado – Constitui-se em realizar unidades de registro e 

de contexto, que são as unidades de significação correspondentes a um segmento de conteúdo com 

significado, com vistas à categorização e à contagem freqüêncial. (BARDIN, 1977, p. 109)  

 Agregação das unidades de significado - Foram escolhidas as subcategorias 

conforme os núcleos de sentido que compuseram a comunicação dos técnicos e que 

significaram alguma coisa para o objetivo analítico de cada pergunta correspondente às 

categorias, dentro de cada tema.  

Enumeração - Escolheu-se uma regra de contagem, ou seja, o modo de enumeração de 

acordo com a ausência, a presença e a freqüência, em porcentagem, das unidades de sentido. Para 

alguns tipos de mensagem ou objetivo de análise, a ausência tornou-se importante, manifestando os 

bloqueios, recalcamentos ou alguma vontade escondida. Já a freqüência revelou a regularidade 

quantitativa do que se considerou como significativo. Tais dados registraram os aspectos 

quantitativos do treinamento nas diferentes categorias competitivas, a exemplo de medidas 

corporais, idade, tempo, distâncias e freqüências de dias e sessões de treinos. A partir dessa 

premissa foi utilizada a estatística básica de análise dos dados quantitativos.  

Na terceira e última fase, o tratamento dos resultados foi feito através da análise 

do tema central da pesquisa, treinamento infanto-juvenil na formação esportiva do nadador 

com base na aplicação de modelo de TLP, de acordo com a literatura consultada e pela análise 

dos discursos dos sujeitos entrevistados em cada tema. 

Assim, após a organização das idéias, dentro dos temas pré-escolhidos, conforme 

as categorias e de acordo com as sub-categorias emergentes da análise do conteúdo das falas 

dos sujeitos, e também da construção dos quadros demonstrativos, foi possível interpretar e 

discutir o assunto teoricamente com base nos relatos assim organizados. 

Os resultados foram interpretados e analisados de acordo com os sistemas de 

relações que os estruturaram, procurando abstrair-se dos elementos que os compuseram, 

desmembrando-se as idéias, verificando as correspondências com a literatura e as 

dissociações. Assim estabeleceu-se as relações entre o plano prático e o teórico. 

As idéias centrais que nortearam a construção de cada uma das perguntas, dentro 

de cada parte, constituíram respectivamente as categorias e os temas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Percorridos os caminhos já mencionados, os dados coletados foram interpretados, 

analisados e discutidos, com base no suporte teórico e com base na experiência pessoal e 

profissional, apresentados conforme a seqüência do instrumento de coleta dos dados. Em 

princípio delimitou-se os cinco TEMAS e suas CATEGORIAS, que seguem expostos 

respectivamente às partes da entrevistas, a saber: (QUADRO 8) 

 

QUADRO 8 – Apresentação dos TEMAS apresentados no resultado da pesquisa 

Temas Definição 

TEMA A  Organização da estrutura do treinamento de natação no clube 

TEMA B O treinamento infanto-juvenil – TLP 

TEMA C Quantificação do treinamento nas categorias de base 

TEMA D Aspectos importantes para o TLP na natação 

TEMA E Declarações espontâneas dos sujeitos 

 

Quanto à formação profissional dos técnicos entrevistados, todos são graduados 

em Licenciatura em Educação Física ou em curso correspondente, que é o caso de um dos 

técnicos, estrangeiro. 

 A média de idade dos sujeitos é de 41,9 anos. A idade mínima é de 31 anos e a 

máxima de 54 anos. 

 

4.1 TEMA A - Organização da estrutura do treinamento de natação no clube. 

 

Alguns pontos são relevantes para a identificação dos fatores da organização 

estrutural do treinamento de natação, incluindo-se a estrutura e a formação do nadador, assim 

como a duração das partes das estruturas de treinamento na natação, nos nove clubes 

pesquisados. (QUADRO 9) 
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QUADRO 9 – Categorias do TEMA A 

TEMA A – Organização da estrutura do treinamento de natação no clube 

Categorias 

A1 - Modelos de organização adotados nos clubes 

A2  - Estrutura de formação do nadador 

A3 -  Duração das partes das estruturas de treinamento. 

 

Todos os clubes (100%) apresentaram estruturas semelhantes quanto à 

organização das equipes de trabalho, pois utilizam a estrutura convencional de iniciação 

esportiva na natação, partindo do trabalho de aprendizagem, aperfeiçoamento e treinamento, 

desde as categorias de base mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior. As equipes de 

treinamento são separadas de acordo com as categorias, horários e espaços de piscina 

disponíveis. 

O S1 separa a equipe principal, que é formada por atletas seniores; admitem-se 

também atletas juniores e até juvenis, se estes tiverem nível de campeonato brasileiro e 

internacional. Relata que técnicos das categorias de base acompanham os técnicos das 

categorias superiores, auxiliando-os e informando-os sobre o trabalho seqüencial dos atletas 

que estes receberão no ano seguinte (idéia de TLP). 

O S2 organiza seus grupos de trabalho dividindo-os em dois: um dedica-se à 

aprendizagem, que ele limita entre o início da aprendizagem e o início da categoria petiz (12 

anos) – é a fase de formação, o outro dedica-se ao processo de treinamento propriamente dito. 

Isso ocorre porque são valorizadas, em seu estado, as competições da categoria infantil, que 

são fortes.  

O S3 relatou que no trabalho com as categorias de base, o número de alunos 

participantes é reduzido. O maior objetivo é a captação de atletas talentos revelados pelas 

escolas de natação e por outros clubes menores da região, atraídos por bolsa de estudo na 

universidade. Os atletas são federados e levados a competir oficialmente somente após terem 

condições de disputar os índices do campeonato estadual e nacional, nas categorias. A equipe 

visa exclusivamente desempenho competitivo de alto nível. O técnico assume que a 

importação de nadadores já formados é uma condição determinante para alimentar o processo 

de engajamento de novos nadadores na equipe e, sendo assim, considera que a estrutura 



 63 

apresentada “é uma pirâmide invertida”. Possui piscina somente para o desenvolvimento do 

trabalho de treinamento, a qual é sempre dividida com outras atividades da universidade. 

Possui dois treinadores sendo um principal e o outro auxiliar. 

O S4 considerou que “possui uma estrutura invejável para o treinamento de alto 

nível”, com sala de ginástica (musculação) e com várias piscinas de tamanhos diferentes e 

aquecidas, pelo fato do clima ser frio durante alguns meses ano. A estrutura do clube é 

completa para a formação e preparação de atletas com vistas à formação de equipe 

competitiva em todas as categorias. 

O S5 declarou que no seu clube a parte de formação inicial do processo é 

terceirizada e visa lucros financeiros em detrimento do desenvolvimento técnico. Quanto ao 

treinamento das categorias competitivas, este segue um outro tipo de orientação com vistas ao 

desempenho esportivo de alto nível. Sendo assim, o clube possui uma equipe de três técnicos 

que atendem desde a categoria mirim até a equipe principal (categoria sênior), sendo um para 

a categoria mirim e petiz, um para a categoria infantil e equipe intermediária e o terceiro para 

a equipe principal.  

Os atletas são engajados nas equipes mediante convênios do clube com equipes 

menores e por convite feito aos atletas de destaque no estado. “Das equipes de baixo (o 

sujeito refere-se às categorias de base) são selecionados de 16 a 20 atletas para participarem 

da equipe principal a cada nova temporada”, porém, 70% dos membros da equipe treinam há 

cinco anos consecutivos, fato que mostra falta de renovação. Os nadadores são patrocinados 

apenas pela prefeitura, não recebendo salários como atletas. 

A estrutura administrativa do clube vem sendo dirigida por uma pessoa 

considerada pelo técnico como “amadora”, e o departamento de natação não possui 

coordenação; o trabalho fica, portanto, a cargo de cada técnico. Apesar disso, o clube tem-se 

mantido, até o momento, em posição de destaque dentro do “ranking” nacional brasileiro. 

O S6 refere que dentro da estrutura existente, a equipe é considerada atualizada 

para a natação moderna do Brasil e até a internacional. Os trabalhos são realizados por dois 

técnicos principais que se revezam, quando um deles está participando da seleção nacional. É 

uma estrutura consagrada com resultados em nível nacional, sul–americano e mundial até com 

medalha olímpica. 

O foco está na equipe principal, conforme ressalta “é a equipe que tem a figura de 

mais expressão do clube”. Quanto à metodologia aplicada no treinamento, informa que inicia 
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a partir do pré-mirim com oito anos e vai até a equipe principal, informando que esse processo 

tem acontecido ao longo de muitos anos; o trabalho é de longo prazo. 

Na parte administrativa, o clube trabalha com a metodologia de ISO 9001, com o 

conhecimento dos profissionais da área. 

O S7 relatou que trabalha com uma equipe de formação, na escola de natação do 

clube, dedicando-se à aprendizagem e aperfeiçoamento. Essa equipe é integrada com a equipe 

de base pelo fato de haver uma turma de pré-treino, é nessa turma que os nadadores se 

destacam. Após essa fase de aprendizagem, os atletas são praticamente isolados em grupos e 

começam a ter noção de como dever ser um treinamento para definir se a criança tem 

realmente aptidão.  

O parque aquático é composto por duas piscinas, uma semi-olímpica e outra 

olímpica, aquecidas e descobertas, com arquibancada para duas mil e quinhentas pessoas e 

mais uma piscina aquecida e coberta de vinte e cinco metros. 

Todos os atletas são federados e têm a obrigação de participar das competições, 

inicialmente dos torneios regionais, onde conseguem índices para os campeonatos paulistas e 

para os brasileiros. Cada técnico tem autonomia de compor a sua equipe. 

O S8 declarou que o clube possui uma estrutura física com uma piscina de 50 

metros aquecida e coberta e um espaço onde se realizam o treinamento fora da água.  

A estrutura é basicamente a escola de aprendizagem, que não está ligada ao 

departamento de natação competitiva, nem está sob a supervisão do técnico principal. O clube 

possui equipe de pré-mirim (até sete anos), mirim (oito e nove anos) e equipes A e B. A 

equipe A, inicia o treinamento e passa a conhecer a terminologia referente ao treinamento, a 

fazer a leitura do tempo no relógio gigante e a controlar as séries de exercícios; enquanto a 

equipe B distingue-se por iniciar o processo de treinamento propriamente dito, com enfoque 

no desenvolvimento da capacidade aeróbia. Seguem-se os trabalhos de treinamento com as 

categorias petiz, infantil e juvenil, com vistas às competições federadas. 

O clube possui ainda a equipe principal, que é formada por atletas da categoria 

júnior e sênior e é dividida em três grupos, com técnicos separados por especialidades: 1- 

nadadores de peito e medley; 2- nadadores de meio fundo e fundo; 3- nadadores de crawl, 

costa, borboleta e velocidade até duzentos metros. 

O S9 disse que o departamento de natação está dividido em duas áreas, uma é 

formativa, com subdivisão de competição e o setor de aperfeiçoamento técnico - SAT, que 
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envolve os nadadores que não querem participar do treinamento competitivo. A outra área é a 

competitiva, que envolve todas as categorias.  

Os nadadores do setor competitivo são oriundos das escolas de aprendizagem da 

natação; os atletas são federados somente a partir da categoria petiz. As vagas são limitadas e 

eles dependem de uma avaliação para que possam ser convidados a participar das equipes de 

treinamento e competição. A principal característica relatada é a representatividade nacional e 

internacional. 

A estrutura administrativa do departamento de natação do clube trabalha com a 

metodologia ISO 9002. Os atletas não são remunerados de forma direta, mas recebem bolsas 

de estudo até o nível de pré-vestibular, em virtude de convênios do clube com algumas 

escolas particulares específicas. Os atletas não pagam taxas mensais de natação, nem as 

competições, hotéis, viagens e quaisquer outras despesas são cobradas somente quanto à sua 

participação e representação do clube. 

No QUADRO 10 pode-se visualizar resumidamente os modelos de organização 

nos clubes, conforme os recortes de significados mencionados pelos entrevistados e que 

permitiram compor a seguinte categoria: 

 

4.1.1 Categoria A 1 - Modelos de organização adotados nos clubes 

 

Dentro dos modelos de organização apresentados pelos sujeitos, com referência 

aos clubes que representam, foram percebidos as sub-categorias que representam aquilo que é 

valorizado por cada um dos sujeitos e a forma que são trabalhadas. (QUADRO 10) 
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QUADRO 10 – Modelos de organização adotados nos clubes 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

- Aprendizagem  
- Aperfeiçoamento 
- Treinamento das 
categorias de base 
-Treinamento da equipe principal 

 

Estrutura 
convencional 

 

S1 a S9 

 

9 

 

100 

- Os técnicos consideram boa a 
estrutura para o treinamento de 
alto nível 

Estrutura física S4, S6, S7, 
S8 e S9 

5 56 

- Seleção de talentos revelados 
pelas escolas de natação e por 
outros clubes menores 

Importação de atletas  

S3 e S5 

 

2 

 

22 

- Equipe principal, figura de 
mais expressão do clube 

Representação S6 e S8 2 22 

- Os nadadores não recebem 
salários 

Salário atleta S5 e S9 2 22 

- Metodologia de ISO 9001 e 
ISO 9002 

Administração 
moderna 

S6 e S9 2 22 

- Formação inicial do processo é 
terceirizado 

Lucros financeiros S5 1 11 

- Patrocínio da equipe pela 
prefeitura  

Patrocínios S5 1 11 

- Formação de equipes 
competitivas em todas categorias 

Equipes competitivas S4 1 11 

- Resultados em nível brasileiro, 
sul – americano, mundial até 
medalhista olímpico 

Estrutura consagrada  

S6 

 

1 

 

11 

- Fase de formação até 12 anos Especialização 
precoce 

S2 1 11 

- Técnicos da base que 
acompanham os técnicos das 
categorias superiores 

Acompanhamento 
técnico 

 

S1 

 

1 

 

11 

- Cada técnico tem autonomia de 
compor a sua equipe 

Autonomia técnica S7 1 11 

- Divisão por grupos, com 
técnicos específicos 

Especialização técnica S8 1 11 

Continua 
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QUADRO 10 – Modelos de organização adotados nos clubes (Cont.) 

 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

- Áreas formativa 
- Área competitiva 
- Setor de aperfeiçoamento 
técnico.  

 

Divisão de áreas 

 

S9 

 

1 

 

11 

- Alunos e atletas não pagam 
taxas de natação  

Gratuidade da 
prática 

S9 1 11 

 

Os entrevistados citaram igualmente as estruturas organizacionais que seguem as 

diretrizes de competição da CBDA e se organizam da mesma forma, desde a categoria mirim 

até a sênior. 

Dois dos nove clubes pesquisados (S6 e S9) apresentaram em suas estruturas de 

trabalho, a metodologia ISO, o que demonstra a qualidade dos serviços prestados. Este é um 

sinal positivo que mostra a concepção administrativa moderna destes clubes.  

As estruturas dos clubes atendem às necessidades de cada um deles, apresentada 

na realidade em suas particularidades; assim, cada qual tem funcionamento conforme os 

padrões do nível socioeconômico e cultural de seus associados.  

 

4.1.2 Categoria A 2 - Estrutura de formação do nadador 

 

No quadro onze, podem-se visualizar resumidamente as várias estruturas de 

formação do nadador, conforme os recortes de significados mencionados pelos entrevistados. 

(QUADRO 11) 
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QUADRO 11 – Resumo das estruturas de formação do nadador  
 

Recortes de significado Sub -categorias Sujeitos Freqüência % 

- Divisão por categoria 
competitiva 

 Categoria por idade S1 a S9 9 100 

- Trabalho de longo prazo 
 

TLP S2, S4, S5, S8  4 44 

- Formar nadadores em nível 
olímpico 
 

Formação de 
nadadores 

S4, S5, S7 e S9 4 44 

- Treinamento mais forte a partir 
do infantil (12 e 13 anos) 

Especialização do 
nadador 

S4 e S7 2 22 

- Desenvolvimento técnico Desenvolvimento  S2  1 11 

 - Levados a competir para obter 
tempo de classificação Exigência técnica S3 1 11 

- Manter-se entre os três 
primeiros clubes brasileiros 

Representação 

competitiva 

S4 1 11 

- Clube com restrições Falta de estrutura S5 1 11 

- Trabalhos diferenciados de 
acordo com a idade e gênero 

Diferenciação entre 
categorias e sexo 

S6 1 11 

- Contestação nos aspectos 
filosóficos 

Auto crítica S9 1 11 

- Separação por níveis de 
desempenho. 

Nivelamento técnico S9 1 11 

- Atendimento aos interesses da 
família. 

Atendimento familiar S9 1 11 

- Evasão e abandono da prática Abandono S9 1 11 

A parte da pesquisa referente à formação dos nadadores brasileiros de destaque e 

ao modo como são estruturadas as divisões do trabalho, durante um período de vários anos, 

teve como objetivo identificar as fases ou etapas do treinamento. Em todos os clubes, 

utilizam-se divisões de trabalho por categorias competitivas, segundo preconiza a CBDA, que 

segue uma diretriz determinada pela idade cronológica dos nadadores que irão completar mais 

um ano de vida no ano vigente.  

 Os técnicos, no que se refere ao processo de formação dos nadadores dentro das 

estruturas dos clubes, afirmaram o que se destaca a seguir:  

O S1 relatou que as divisões se processam desde a escolinha, na qual os nadadores 

aprendem e aperfeiçoam os quatros nados e seguem para as categorias de base (mirins - oito e 
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nove anos, petiz – dez e onze anos, infantil – doze e treze anos e juvenis – quatorze e quinze 

anos). A seleção é feita progressivamente a partir da categoria petiz, a qual se denominou 

“peneira”.  

O S2 apresentou uma filosofia de trabalho que tem o “treinamento como o foco 

principal”. O técnico comenta que tem como objetivo o desenvolvimento a longo prazo, no 

qual o volume dos treinos na categoria mirim serve como base de adaptação para a categoria 

infantil, que é a categoria seguinte dentro da hierarquia e cujos objetivos também são de 

desenvolvimento técnico mais do que propriamente de volume e intensidade de carga.  

O S3 trabalha com o modelo convencional de categorias da CBDA, mas com 

restrições. Apesar de possuir um tímido trabalho de aperfeiçoamento (em torno de 60 

nadadores), as etapas de formação não fazem parte dos objetivos do técnico e da equipe 

principal, pois o meio mais comum de alimentação dessa equipe é a importação de atletas de 

outras equipes, atraídas por bolsas de estudo na universidade à qual pertence. Segundo foi 

relatado por este técnico, os atletas permanecem mais à vontade dentro das categorias de base, 

e, quando esses grupos, que são formados eventualmente, estiverem preparados para disputar, 

com condições mínimas, são levados a competir quando tiverem tempo de prova equivalente 

à metade dos exigidos para as competições de ponta. 

O S4 considerou que o seu clube é formador e mantém um grupo de atletas de alto 

nível de desempenho nacional e internacional, cujo objetivo final é formar nadadores em nível 

olímpico; por esse motivo considera que se trata de um trabalho de longo prazo. O clube 

mantém equipes em todas as categorias, mas somente aos 15 anos, na categoria juvenil, os 

jovens se empenham em trabalhos individualizados sem a ambição de se classificar por 

equipe nos campeonatos brasileiros e não dispostos a valorizar o individual. No entanto, o 

clube tem o objetivo de se manter entre os três primeiros clubes brasileiros desde as categorias 

de base até a categoria infantil. 

O S5 declarou que trabalha num clube com restrições, por que a base não segue a 

orientação do técnico principal e a equipe é alimentada mediante a “importação” de atletas de 

equipes menores não-federadas, assim como de escolinhas de natação da sua cidade e região, 

ou até mesmo do seu estado. 

Nesse aspecto, declarou que é importante o nadador ingressar na sua equipe de 

treinamento após ter passado por um processo de formação com desenvolvimento gradativo e 

muito bem trabalhado.  
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O S6 relatou que segue todas as características de um trabalho estruturado a longo 

prazo, com equipe de trabalho constituída e dirigida para proporcionar ao nadador o sucesso, 

através das etapas de formação, dentro das categorias,  e o alto nível de competição nacional e 

internacional. Os trabalhos são diferenciados dentro das estruturas definidas pela idade 

(categorias) e gênero, priorizando-se as diferenças de treinamento em relação ao sexo 

feminino, que considera “diferente” para o treinamento. 

O S7 deixou em evidência que nas categorias de base o objetivo “é basicamente 

de formação do atleta dentro da natação”, sem visar à competição. Também tem como 

objetivo desenvolver o gosto pela prática da natação fazendo com que os atletas se sintam 

bem dentro do treino, já que não lhes serão exigidos exercícios que possam levá-los ao 

estresse e ao abandono. O treinamento mais forte inicia-se a partir do infantil (doze e treze 

anos) e juvenil (quatorze e quinze anos), porém o infantil ainda continua com um conteúdo 

voltado para o treinamento de base aeróbia. A partir daí, o técnico tem como objetivo os 

campeonatos paulistas, para os quais  considera que “no juvenil o nível é muito forte”. 

Acredita que com isso, os nadadores se conscientizam de que “precisam melhorar ainda mais 

a técnica e assimilar volume e velocidade”. 

O S8 declarou, resgatando suas lembranças de nadador olímpico brasileiro: “eu 

até lembro do surgimento do próprio Gustavo Borges, ele surgiu assim de um trabalho 

competente que foi feito com ele, mas não foi planejado”. Esclarece que o que se pratica 

dentro da estrutura do clube no qual trabalha é “a divisão em faixas etárias dos grupos” e um 

“trabalho que seja feito para o próximo degrau da escala”. Com isso, sugere que há 

continuidade dentro do sistema que coordena. Afirma também que existe a necessidade de 

que os técnicos que compõem as equipes de trabalho das categorias menores estejam 

comprometidos com a transferência desses atletas, em condições ideais, para o técnico da 

categoria seguinte, ou seja, pensando sempre no trabalho de equipe e na formação de uma 

equipe campeã. 

Contudo, quando questionado sobre seu planejamento e os registros do sistema de 

planejamento escrito, relatou que tudo é feito em reuniões nas quais tudo se limita a conversas 

e discussões. Declara que tudo isso fica registrado em ata, no máximo, em uma página, mas 

seu desejo “é ter isso tudo muito bem definido na teoria escrita documentada, isso é 

necessário”. No momento, sente falta de documentos que possa passar aos pais, médicos e nutricionistas. 
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O S9 declarou que o clube atende a todas as categorias, com ênfase na formação 

dos nadadores de base e que “segue uma metodologia própria de estruturação do trabalho 

com uma seqüência contestada nos aspectos filosóficos, que determinam as direções e 

funcionamento da estrutura”. Mantém uma conduta rígida quanto aos horários determinados 

para a realização do treinamento e aos conteúdos dos exercícios permitidos, ”uma vez por 

semana ela (a professora) ensina a fazer um aquecimento articulado”. 

O S9 iniciou suas explanações com a afirmação de que “identifica pelo olho 

clínico” os nadadores habilidosos. Em cada categoria, procura separar os nadadores, segundo 

os horários, de acordo com os níveis de desempenho e ensina conteúdos específicos nos 

trabalhos realizados fora da água, segundo a faixa etária de cada categoria. 

Quanto aos objetivos, O S9 deixou claro que no desempenho no infantil, o “alvo 

deles é o paulista ou é o sudeste”. A organização do atendimento está voltada para os 

interesses da família. Disse que procura conciliar seus horários com os horários de trabalho 

dos pais, com o horário de escola dos nadadores, com cursos extras de que os nadadores 

participam, assim como com outros compromissos das famílias, visando, com isso, 

proporcionar as condições necessárias para que possam treinar. Para tanto, organiza grupos 

com horários inflexíveis, não admitindo atrasos e usa o discurso de que, até a idade infantil, se 

o nadador ficar mais de duas horas envolvido na atividade, ele poderá desestimular-se e 

perder o gosto pela prática do esporte. Quanto à distribuição do treinamento fora da água 

entre os nadadores das categorias de base, informou que os nadadores da categoria mirim e 

petiz treinam uma vez por semana para aprender exercícios específicos de aquecimento.  

Os nadadores da categoria infantil trabalham durante meia hora o aspecto físico, 

com exercícios específicos de alongamento e fortalecimento muscular fora da água. Tais 

exercícios são realizados antes do treinamento na água. O técnico afirma: “não quero que eles 

sejam hipertrofiados”. Estes nadadores infantis treinam fora da água três vezes por semana e 

nadam seis vezes por semana.  

A categoria juvenil o S9 treina por uma hora a parte física, realizando exercícios 

com sobrecarga (musculação). Quanto a isso o técnico citou algo relacionado à “idade 

técnica”, e explicou, “é a condição de estar nadando bem”. Nessa categoria, os nadadores 

treinam na água, de oito a nove vezes na semana, e são separados por grupos de velocistas, 

fundistas e com dobras nos treinos diários. De acordo com as condições oferecidas pela 

estrutura do clube, ou seja, a oferta de horários de treinamento e também a disponibilidade e 
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uso da piscina, o técnico utiliza de um recurso, que ele mesmo reconhece não ser o mais 

indicado, mas “a gente dobra treino na segunda sessão de treino das quatorze às quinze 

horas, a gente dobra treino, vai descansar, às quatro horas ele começa a parte física 

(musculação, extensores de borracha), as cinco horas cai na água novamente pra fazer mais 

duas horas”.  

Relatou o S9, que o grupo juvenil treina junto com o júnior e o sênior, com treinos 

diferenciados e de acordo com a individualidade de cada uma dessas categorias. Isso ocorre 

pelo fato de haver evasão dos nadadores juniores para outros clubes ou o abandono da prática 

da natação por motivos de estudo e trabalho. Então estes atletas são submetidos a um 

treinamento especifico para júnior e sênior. Outra razão que alegou para essa conduta no 

treino foi a ocorrência de baixas nas equipes, pela falta de apoio financeiro ou patrocínio. Em 

razão desses fatos pode-se deduzir que o clube possui um número reduzido de atletas nessas categorias. 

No QUADRO 12 estão apresentados os objetivos de formação dos nadadores: 

 

QUADRO 12 – Objetivos de formação dos nadadores 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

Índice (campeonatos paulistas), 
(campeonatos nacionais) 

Índices S7, S3 e S9 3 33 

Aprender a competir Aprendizado S1 e S2 2 22 

Classificação (entre os oito 
melhores do estado), (entre os 
oito primeiros do país) 

Classificação S3, S7 e S8 1 22 

Serem medalhistas no sudeste Medalhas S9 1 11 

Formar campeões brasileiros em 
todas as categorias 

Formação de 
nadadores 

S4 1 11 

4.1.3 Categoria A3 - Duração das etapas de treinamento na organização do clube 

 

Quando indagados sobre a duração das partes das estruturas de treinamento, todos 

os técnicos afirmaram que seguem o modelo de organização do treinamento por categorias de 

acordo com a idade cronológica, definida pelo órgão máximo da natação brasileira, a 
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Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA. Sendo assim, as divisões das 

categorias são em média de dois anos, com exceção da categoria de juniores que tem três anos 

de duração, sendo o primeiro ano para o júnior 1 e o segundo para o júnior 2.  

Quanto às divisões de trabalho, os sujeitos foram unânimes em dizer que os clubes 

seguem o sistema de formação tradicional adotado pela CBDA, que é o sistema de 

competição por categorias (mirim 1 e 2, petiz 1 e 2, infantil 1 e 2, juvenil 1 e 2, júnior 1 e 2 e 

sênior). Desta maneira, os técnicos direcionam a formação do atleta e os clubes determinam 

os objetivos a serem atingidos dentro de suas estruturas. 

Com relação à divisão do trabalho realizado nos clubes, ela acompanha as 

divisões do funcionamento nos trabalhos realizados nos níveis de aprendizagem de natação. 

Nos nados técnicos utilizados na natação competitiva, os nados são dirigidos seqüencialmente 

(crawl, costas, peito e borboleta) para o aperfeiçoamento. O pré-treinamento e o treinamento 

são voltados para as competições, no intuito de formar o nadador integralmente mediante o 

que há de diferente entre as provas e suas características. 

A partir dessa premissa, as equipes de base são constituídas pelas categorias 

mirim (oito a nove anos), petiz (dez e onze anos), e infantil (doze e treze anos). No entanto, a 

categoria infantil permanece na perspectiva de trabalhos generalizados e de desenvolvimento 

aeróbio, que é necessário para a base biológica do futuro treinamento e são exigências 

funcionais nas categorias superiores (S7). Pode-se inferir ainda, que a categoria infantil esteja 

participando das disputas acirradas dentro de seus estados e, até mesmo, nos campeonatos 

nacionais e que os clubes valorizam os resultados desta categoria (S2, S7 e S9 - 33%).  

Nesse sentido, as categorias juvenil (quatorze e quinze anos), júnior 1 (dezesseis 

anos) e júnior 2 (dezessete e dezoito anos), assim como a categoria sênior (dezenove anos e 

mais), têm como objetivo os índices e classificações em campeonatos estaduais e nacionais, 

buscando as primeiras classificações e, principalmente, atingir índices internacionais. 
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4.1.4 Discussão do Tema A – Organização da estrutura do treinamento de natação 

do clube. 

 

A divisão em categorias de base e a estrutura competitiva são iguais em todos os 

clubes pesquisados, uma vez que essas são as formas de apresentação das estruturas de 

trabalho competitivo propostas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – 

CBDA. Não foi detectado outro sistema de trabalho das equipes, por que essas necessitam 

estar organizadas em concordância com as competições de que irão participar. Contudo, esse 

modelo de organização traz em si a responsabilidade de representação da categoria e os 

objetivos que cada uma tem com os índices e resultados. 

Um modelo que talvez pudesse ser experimentado seria o trabalho com os grupos 

etários a fim de que cada nadador atingisse os objetivos que viessem a definir, determinados 

por níveis de desempenho, em que a ocorrência de índices atingidos das competições 

passassem a ser uma mera coincidência, sem a obrigação de resultados nas competições, mas 

com trabalhos direcionados às metas. 

A categoria estrutura física foi apontada por 56% dos técnicos, como condição 

necessária para a realização das sessões de treinamento. A diversidade de clima nas diferentes 

regiões do país, exige instalações diferenciadas e adequadas de piscinas para que a água 

permaneça em temperatura favorável para a prática esportiva. A necessidade de instalações 

adequadas e em condições ideais é questão essencial para a prática da natação, sem a qual 

torna-se inviável a realização de aulas e sessões de treinamento. 

 A categoria treinamento a longo prazo – TLP, assim como a formação de 

nadadores aparecem citados por 44% (S2, S4, S5 e S8) dos sujeitos, que se empenham na 

realização dessa tarefa, apesar de não haver em seus discursos evidências concretas, que 

possibilitem concluir que haja continuidade do treinamento ao longo dos anos. O TLP é tido 

como uma proposta para o desenvolvimento e formação de nadadores voltados para o 

processo de treinamento, dirigido para o alto nível de desempenho competitivo, que visa 

trabalhar o desenvolvimento físico, técnico e psíquico do nadador (BULGAKOVA, 2000; 

MARTIN et al., 1999; ZABOJ, 1977). Pouco se pôde verificar até o presente momento quanto 

à existência de modelos de TLP dentro do que se pode observar nas formas de apresentação 
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declaradas pelos sujeitos aqui entrevistados e representantes dos clubes brasileiros, definidos 

pela amostra. 

A especialização do nadador é uma categoria que foi mencionada em 22% das 

falas dos entrevistados, como, por exemplo, nas falas dos sujeitos; S4 declara que “o trabalho 

é individualizado na categoria juvenil – quinze anos”, e S7 que afirma que os “treinamentos 

mais fortes surgem a partir do infantil – doze anos”. Esses resultados são corroborados pelas 

citações de BULGAKOVA (2000), sobre a condição de desempenho favorecido pelo 

crescimento e desenvolvimento das capacidades físicas e sistemas funcionais, que são 

indicadas entre os onze e os dezoito anos para os meninos e, entre os nove e os dezesseis anos 

para as meninas, e são influenciados pelo crescimento, tanto em estatura, quanto no aumento 

da massa muscular (MOSKOTOVA, 1997; PLATONOV, 1994, 2005; PLATONOV & 

FESSENKO 1994; VALDIVIELSO, 1996a). 

A contratação de atletas é efetuada por 22% dos clubes a que pertencem os 

sujeitos entrevistados (S3 e S5), os quais declararam que suas equipes são compostas e 

renovadas por atletas que são revelados e selecionados por escolas e clubes de natação da 

cidade e região, já que as escolinhas mantidas pelos clubes pouco contribuem com talentos 

necessários para a composição da equipe. De acordo com as informações apresentadas por 

PLATONOV e FESSENKO (1994), referentes ao número necessário de nadadores iniciantes 

para possibilitar a seleção de um nadador de alto nível, de cada 8.000 nadadores somente três 

terão condições de estar entre os de alto nível e apenas um destes três terá chance de participar 

de uma disputa olímpica ou de um campeonato mundial. Tendo em vista esta afirmação, é 

quase impossível que uma geração de jovens nadadores reúna um contingente de interessados 

em participar de programas de treinamento sem a existência de uma política com a finalidade 

de selecionar talentos. 

 

4.2  TEMA B - Treinamento a Longo Prazo - TLP   

 

O treinamento infanto-juvenil, com enfoque no treinamento a longo prazo – TLP, 

abordou na segunda parte os métodos de treinamento, no qual se delimitaram as seguintes 

categorias: (QUADRO 13) 
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QUADRO 13 – Categorias do Tema  B 

TEMA B - Treinamento a Longo Prazo - TLP 

Categorias 

B 1 - Critérios para o treinamento das categorias de base  

B 2 - Critérios técnicos de seleção do nadador no treinamento 

B 3 - Treinamento técnico-tático de prova 

B 4 - Treinamento das capacidades motoras dentro da água 

B 5 - Treinamento da capacidade motora de resistência na água 

B 6 - Treinamento da capacidade motora força na água 

B 7 - Treinamento da capacidade motora velocidade na água 

B 8 - Treinamento da capacidade motora flexibilidade na água 

B 9 - Treinamento das capacidades motoras fora da água 

B 10 - Treinamento da capacidade resistência/força fora da água 

B 11 - Treinamento da capacidade velocidade fora da água 

B 12 - Treinamento da capacidade flexibilidade fora da água 

B 13 - Treinamento multilateral 

 

O TEMA B teve como objetivo conhecer as diferentes formas de treinamento 

adotados pelos sujeitos da pesquisa, para cada capacidade motora condicional. 

O TLP dos jovens nadadores, enquanto processo de formação e seleção ao longo 

de muitos anos, tem como objetivo desenvolver o potencial físico, técnico e psíquico dos 

jovens atletas que optam pela prática da natação e pela manutenção do desenvolvimento 

otimizado das capacidades motoras gerais e específicas aplicadas à natação, em sintonia com 

o crescimento e desenvolvimento biológico. 

No campo pedagógico o TLP pode ser dividido de modo que possibilite separar 

em fases ou etapas a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos nadadores 

(BULGAKOVA, 2000; JOCH, 2005; MARTIN et al, 1999; PLATONOV, 1994, 2005; 

RAPOSO, 2002; VALDIVIELSO, 1994; WILK, 1990; ZABOJ, 1977.  
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Dessa maneira, várias explicações foram apresentadas pelos técnicos, ora 

esquivando-se do assunto, ora dando alguns esclarecimentos, ora assumindo uma posição 

mais definida diante tema. No entanto, não foi encontrado nenhum modelo constituído de 

TLP. 

Tendo-se como ponto de partida o TLP, agruparam-se os relatos mais 

significativos e algumas falas que melhor manifestaram as idéias dos técnicos sobre esse 

assunto: 

O S1 relatou que cada técnico do clube onde trabalha, faz seu planejamento 

individualmente. 

O S2 afirmou que o planejamento é feito para um ano de trabalho. 

O S5 referiu que não há planejamento a longo prazo. Percebe-se, além disso, que o 

técnico tem uma visão equivocada sobre o que vem a ser o planejamento do treinamento a 

longo prazo, pois ele entende que o TLP é uma “solução de continuidade” , o que é incorreto, 

pois a teoria do TLP diz exatamente o contrário disso, já que ela permite uma continuidade no 

treinamento de formação do nadador sem haver rompimento na seqüência dos objetivos. 

O S6 diz que o treinamento é a longo prazo, mas na verdade ele se refere a um 

período de muitos anos de treinamento, o que não exige que sejam planejados a longo prazo, 

esse planejamento, na verdade, é a curto prazo, conforme JOCH (2005), MAKARENKO 

(2001), PLATONOV (1994, 2005); PLATONOV e FESSENKO, (1994); RAPOSO (2002) e 

VALDIVIELSO (1994) sem se ater ao sentido do trabalho continuado e seqüencial 

empregado pela teoria do TLP. O treinador complementa a sua fala dizendo: “Uma coisa é 

conseqüência de outra coisa (treinamento a curto e longo prazo)”. E finaliza dizendo que o 

técnico está incerto sobre quanto tempo o nadador estará treinando com ele, ou mesmo se 

conseguirá manter o próprio emprego, demonstrando assim alguma insegurança com relação à 

sua estabilidade profissional. 

O S7 relatou em seu depoimento, que as categorias de base: petiz, infantil e juvenil 

têm a responsabilidade de apresentar resultado nos campeonatos paulistas com o objetivo de 

adquirir índices para os campeonatos brasileiros. Verifica-se, desse modo, que o processo é a 

curto prazo.  
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O S8 declarou que predomina no seu caso o sistema de periodização tradicional de 

Matveev. Contudo, não há um planejamento a longo prazo. E, em geral, preconiza-se o 

sistema de planejamento anual, sabendo-se que esse autor defende igualmente os megaciclos 

do treinamento de muitos anos, os quais não se aplicam nesse caso (GOMES, 2002). 

O S9 relatou que realiza um trabalho a longo prazo. No entanto, não apresenta as 

características fundamentais de um planejamento de TLP, visto que o próprio técnico diz que: 

“infelizmente pela própria natureza social do nosso clube, do apoio do nosso clube, a gente 

não tem condição de levar...” ao se referir às categorias de júnior e sênior. Determina que os 

nadadores das categorias petiz, infantil e juvenil, “tem que ganhar..., tem que ser o mais 

rápido..., tem que ganhar ouro”, ficando evidente, com isso, o trabalho de curto prazo. 

Concluiu dizendo “a gente tem que entender, em minha opinião, ele está numa escola de 

competição, ele tem que ganhar”. O discurso do técnico foi vago, não respondeu 

objetivamente à questão e falou sobre o desempenho e o sucesso esportivo de seus atletas, 

quando o assunto era o TLP. 

Quanto aos modelos expostos na literatura, estes não foram citados pela maioria 

dos técnicos. Apenas os S6, S8, S9 (33%) citaram Platonov, Bulgakova e Valdivielso, mas 

disseram que não os seguiam como modelo ou referência. 

Buscou-se, então, conhecer quais foram os critérios de planejamento dos 

treinamentos mais citados pelos técnicos para os nadadores em formação nas categorias de 

base de seus clubes, de acordo com as categorias emergentes e citadas no QUADRO 14, que 

constituíram a categoria:  

 

4.2.1 Categoria B1 - Critérios para planejar o treinamento das categorias de base 

 

   QUADRO 14 – Critérios para planejar o treinamento das categorias de base  

Recortes de 
significado 

Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

- Anos de experiência Experiência do técnico S1, S2, S3, S4 e S5 5 56 
- sistemática que 

depende da 
individualidade. 

Trabalho 
individualizado 

 
S2, S3, S4 e S7 

 
4 

 
44 

- Trabalhos baseados 
nos índices internos 

Índices S1,S7 e S9 3 33 
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Pelas categorias observadas, e pelos critérios que fundamentam o planejamento do 

treinamento nas categorias de base das principais equipes de competição em natação do país, 

pode-se inferir sobre o processo de formação dos nadadores brasileiros. (QUADRO 12) 

A experiência do técnico principal do clube foi a sub-categoria mais citada entre 

esses profissionais (55%); os trabalhos individualizados somaram (44%) das citações, 

enquanto que a sub-categoria índices foi citada por (33%) dos técnicos.  

O TLP não foi foco de nenhuma das declarações feitas pelos técnicos 

entrevistados, como critério utilizado para realizar o planejamento do treinamento das 

categorias. Tal fato corrobora a conclusão de que não há entre os entrevistados uma filosofia e 

uma estrutura trabalhadas com olhos voltados ao treinamento de muitos anos, como preconiza 

o TLP, segundo os pressupostos de continuidade e especificidade a longo prazo nos  

treinamentos das categorias de base (BULGAKOVA, 2000).  

 

4.2.2 Categoria B2 - Critérios técnicos de seleção do nadador para o treinamento 

Nesta categoria estão alguns dos segmentos de conteúdo mencionados pelos 

técnicos que melhor expressam o significado das suas falas e representam as categorias mais 

freqüentes e mais significativas dos critérios técnicos de seleção do nadador para o 

treinamento em natação nos clubes em que trabalham: (QUADRO 15) 

 

QUADRO 15 – Critérios técnicos de seleção do nadador no treinamento 

Recorte de significado  Sub-Categorias Sujeitos Freqüência % 
 Índice para campeonato  
 

Índices  S1, S2, S5 e 
S7 

4 44 

Vagas pra atletas finalistas. Nível Técnico S5 e S6 2 22 
Atleta com resultado técnico e maduro  Resultado Técnico S2 1 11 

 

Os relatos dos técnicos referentes aos critérios técnicos de seleção do nadador 

para o treinamento carecem de significado específico. Foram idéias apresentadas na forma de 

reflexões sobre outros assuntos e, assim, foram vagas. O certo é que não identificaram a 

categoria de critérios técnicos de seleção para o treinamento, e não responderam a questão 

objetivamente.   
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Observou-se que os S1, S2, S5 e S7, (44 %) utilizam os próprios resultados de 

competições (em tempos) dos nadadores como critério para a seleção para promovê-los nos 

níveis, o que não deixa de ser um tipo de critério técnico, já que para obter índices estaduais 

ou nacionais, os nadadores necessitam passar por um processo de treinamento com vários 

fatores que utilizam critérios técnicos. 

A seleção dos nadadores não é realizada nos clubes dos S3, S4, S8 e S9, o que 

representa (44%) dos sujeitos pesquisados, isso pode ser explicado já que a natação é uma 

atividade de alta rotatividade, com baixo número de atletas, que permanecem na prática 

durante as fases iniciais e, dessa maneira, ocorre uma seleção espontânea entre os nadadores 

pelo fato do abandono da prática e, com isso, o número de nadadores que permanecem é 

reduzido. Enfim, todos os atletas que permanecem em treinamento, ao longo do tempo, se 

tornam aptos para alguma prova. Todos aqueles que gostam de praticar a natação terão 

condições de participar, já que existe escassez de atletas para se fazer seleção.  

São destacados alguns dos segmentos de conteúdo referidos pelos técnicos, que 

melhor expressaram o significado das suas falas e constituíram as categorias mais freqüentes e 

representativas das suas considerações quanto à seleção de nadadores, nos clubes em que 

trabalham: (QUADRO 16) 

 

QUADRO 16 – Considerações dos técnicos quanto à seleção nadadores 
 
Recorte de significado  Sub-Categorias Sujeitos Freqüência % 
“...não pode se dar o luxo de desprezar 
nenhum tipo de atleta que esteja 
interessado...”; 

 
Interesse do nadador 

 
S3 

 
1 

 
11 

“a porta de entrada maior pra equipe de 
natação é através das categorias de 
base; não acontece através de outras 
equipes”; 

 
Categorias de base 

 
S4 

 
1 

 
11 

“...a gente tem crianças com ótimo 
potencial, resultados significativos e 
crianças que não são tão fortes, mas até 
essa idade, não tem um critério que 
barre...” 

 
 
Potencial do nadador 

 
 

S4 

 
 
1 

 
 

11 

”ocorre a passagem dos níveis de idade 
entre as categorias e a seleção acontece 
de forma natural dos que permanecem 
nos grupos de trabalho...” 

 
Seleção natural 

 
S9 

 
1 

 
11 

 



 81 

Outras formas de trabalho foram verificadas, como no caso do S6, que direcionou 

seu trabalho de maneira que os técnicos das categorias menores acompanhem os seus 

nadadores por um determinado período nas categorias maiores, auxiliando aquele que será o 

novo técnico e, assim, ele passa a transmitir todas as informações técnicas necessárias para 

que ocorra uma perfeita adaptação dos atletas e técnico ao novo sistema de treinamento, que é 

mais exigente em nível físico e técnico.  

Pode-se observar ainda que os técnicos não possuem critérios definidos para seus  

treinamentos e permanecem condicionados às situações apresentadas pelo nadador, como se 

percebe, na fala do S9: “se a gente identifica um garoto que tem uma vontade grande...” ou 

ainda se ”... tem um nadador grande e flexível que gosta muito, a gente pode selecionar...”. 

Essa condição sob critérios só ocorre quando a demanda de nadadores não é muito baixa. As 

equipes necessitam de material humano em maior número para que possam realizar a seleção 

de talentos e ter em mãos os nadadores com potencial atlético elevado. 

 

4.2.3 Categoria B3 - Treinamento técnico-tático de prova 

 

Nesta categoria, foi possível verificar quais idades e categorias de competição nas 

quais o treinamento técnico-tático de prova é realizado. (QUADRO 17) 

QUADRO 17 - Categorias de competição e idades dos nadadores que realizam treinamento 
técnico-tático 

 
Recorte de 
significado 

Idade (anos) Sujeito Freqüência % 

Não responderam  -- S4, S6 e S9 3 33 

Juvenil 14 e 15 S1 e S2 2 22 

“O quanto antes 
melhor...” 

--- S7 1 11 

Petiz 2 – Infantil 1 11 e 12 S8 1 11 

Juvenil 2 16 S3 1 11 

Junior 17 S5 1 11 

 

O treinamento esportivo é um sistema de organização complexo, envolve etapas 

ou características que têm origem em diferentes áreas do conhecimento. Quanto ao aspecto 

técnico-tático, observa-se que o treinamento das provas individuais, no caso da natação, é 
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utilizado para realizá-las com maior eficiência, no intuito de alcançar melhores resultados. Tal 

treinamento não é necessário em idades menores, porque pode provocar desequilíbrios tanto 

físicos, pelo estresse da competição, como psicológicos, uma vez que nadadores em idades 

pré-púberes não possuem o desenvolvimento psicológico e cognitivo para absorver tais 

estímulos, o que pode causar distúrbios que atrapalham tanto o desenvolvimento psicológico 

quanto o social do sujeito e disso resultar o abandono da prática esportiva. 

Os técnicos nem sempre foram diretos e objetivos na resposta à questão sobre 

como e quando realizam o treinamento técnico-tático de prova nas categorias de base. Ao 

expressarem-se sobre o assunto, utilizaram palavras pouco relevantes, demonstrando algum 

receio em expor suas idéias. Por meio das respostas obtidas nas entrevistas, fica claro que 

desviam do assunto sem responder de forma objetiva ao que foi perguntado.  

Para o S1, o treinamento técnico-tático visa à participação em competições, não é 

realizado antes de o nadador atingir a categoria juvenil (quatorze - quinze anos), e é executado 

juntamente com o treinamento das séries. 

O S2 informou que executa o treinamento de ritmo de nado, porém isso não pode 

ser necessariamente considerado um treinamento técnico-tático de prova e sim uma 

preparação inicial para ensinar a nadar dentro de diferentes ritmos, que é trabalhado com as 

categorias petiz e infantil. O treinamento de ritmo de provas propriamente dito só é trabalhado 

a partir da categoria juvenil (quatorze e quinze anos). Os tipos de trabalhos realizados são 

aqueles que envolvem os componentes técnicos de contagem de braçadas durante um 

percurso definido, encaixe de viradas e saída, para determinar os ritmos de prova. 

O S3 afirmou que trabalha predominantemente com as categorias júnior e sênior e 

se referiu somente a essas categorias, apesar de ter em sua equipe atletas infantis e juvenis, 

embora em número muito pequeno. Declarou que um dos pontos que mais trabalha com seus 

atletas é a tática de prova, acreditando que as idades em que mais se deve trabalhar essa tática 

é a das categorias juvenis para cima, ou seja, quinze anos ou mais. 

O S4 expôs: “existe uma série de trabalhos onde o atleta vai conseguir medir a 

velocidade... com isso permite que o treinamento já passe a ser um treinamento tático porque 

ele vai se conhecer”. Conceitos relacionados ao desenvolvimento de ritmo de nado são 

conceitos que os técnicos empregam frequentemente com o objetivo de alcançar desempenho 

máximo dentro das categorias de base. São realizados treinamentos com jogos de velocidades 

alta, moderada e baixa, com vistas a alcançar um determinado tempo estabelecido pelo 
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técnico, como pode ser demonstrado através desta citação: “Este tempo pode ser alto ou 

baixo, assim o nadador vai se conhecendo”. Porém, o técnico deve ter cuidado com esse tipo 

de trabalho para que ele não se torne um trabalho de ritmo de prova e sim de nado, isso é 

importante para garantir um desenvolvimento positivo nos aspectos gerais do nadador. 

Ainda quanto a isso, o sujeito S5 expressa aquilo em que acredita : “no mirim, 

petiz e no infantil, não. Eu acho que esse treinamento tático tem sido feito especificamente na 

equipe principal de juniores e seniores” (dezesseis a dezoito anos ou mais). 

Também nesse caso, o S6 considerou que o nadador é incentivado por familiares 

(pais) e pela torcida, afirmando que o nadador “não tem que passar isso de pequenininho, 

sempre tem que se controlar isso, é fundamental, muitas vezes o treinador que não controla o 

alto rendimento, essa competição dos nadadores que poderiam ter um melhor resultado, por 

não saber controlar o esforço, isso tem que ver o dia a dia”. Porém, observa-se que não é 

realizado algo especial quanto ao treinamento. Isso fica a cargo das competições, mais 

naturalmente, como expressado pela seguinte fala: ”a natação tem que sempre ser 

progressiva e você tem que passar isso para os nadadores” e “...é necessário haver 

limitações que freiem o impulso dos técnicos carreiristas, por exemplo, interdite-se-lhes falar 

de ”natação negativa” para as categorias mirim, petiz e até mesmo, para a categoria 

infantil”. 

O S7 considera que, por se tratar de um esporte individual e o resultado depender 

unicamente do próprio nadador, o técnico necessita ensinar o aspecto técnico-tático da prova 

para que, o quanto antes, o nadador saiba dosar seus esforços em competições. 

O S8 esclareceu: “a partir do infantil a gente dá muita noção de trabalho 

negativo ou tenta fazer no treino”, e apresentando o tipo de treinamento que é realizado nas 

idades de onze e doze anos, no qual não existe nenhum tipo de controle da maturação 

biológica do nadador. A partir desse relato, pode-se inferir que os atletas estão sendo 

preparados em idades demasiadamente precoces (idade pré-púbere e púbere) para competirem 

com alto nível de exigências técnicas e táticas, pois realizam também treinamento com 

variações de velocidades, com controle de tempos parciais e com “feedback” dos tempos, 

sendo repetidas as mesmas distâncias para conferir se houve assimilação. Em geral, dividem 

os percursos a serem nadados em duas ou até em quatro partes e executam treinamento com 

passagens de tempos negativos, o que significa nadar a segunda metade da prova mais rápido 

que a primeira. 
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O S9 declarou que não considera o aspecto de “como nadar, um aspecto técnico... 

e sim tático, somente”. O técnico solicita que o nadador realize a prova e o atleta: “tem que 

nadar bonito e vai ter que ser o atleta mais bonito”. Trabalha velocidade, e a discrimina 

como velocidade um, dois e três, fazendo um paralelo com as marchas de um carro, para que 

o nadador entenda como deve realizar as provas em ritmos de nado e velocidade diferentes. 

De acordo com os resultados, verifica-se que o treinamento técnico-tático é 

realizado, não foi possível inferir se ocorre especialização precoce entre os sujeitos que 

citaram a categoria petiz 2 (onze anos) para mais. Os S4, S6 e S9 somaram 33% dos sujeitos 

que não responderam claramente quando entrevistados, desviando o assunto para outros 

objetivos que não condizem com o enunciado na questão. (QUADRO 17) 

BULGAKOVA (2000) entende que os jovens devem ser treinados no aspecto 

técnico-tático de provas em idades mais maduras, com idade de onze a doze anos, no caso das 

meninas, treze e quatorze anos no caso dos meninos, e cita o aperfeiçoamento da preparação 

do nadador, corroborando o que dizem os S1, S2, S3, S5 e S8 (56%).  

 

4.2.4 Categoria B4 - O treinamento das capacidades motoras dentro da água  

 

O treinamento em natação, por ser um esporte que exige condição física especial e 

pelo fato de ser praticada em ambiente aquático, tende a ser realizado dentro das piscinas, na 

modalidade específica. 

Segundo PLATONOV (2005), a estrutura do treinamento dos nadadores é a tarefa 

na qual “são utilizados meios e métodos orientados de acordo com os objetivos de 

preparação: física, técnica, tática, psíquica e especializada”. As estruturas de treinamento e 

metodologias aplicadas nos exercícios podem determinar os resultados do treinamento dos 

nadadores, assim como a dinâmica das cargas aplicadas e o processo de recuperação.  

Os técnicos foram perguntados sobre as capacidades motoras da força, velocidade, 

resistência e flexibilidade e o treinamento realizado dentro da água. As informações obtidas 

sobre os procedimentos utilizados nos clubes brasileiros, no treinamento dos nadadores em 

formação permitiram apresentar um mapeamento do que é realizado e de como são treinadas 

as capacidades motoras dentro da água, como relatadas a seguir: (QUADRO 18) 
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QUADRO 18 – Treinamento das capacidades motoras dentro da água. 

Recortes de significado Sub- categoria  Sujeito Freqüência % 

Predominância da 
capacidade de resistência 
nas categorias mirim, 
petiz e infantil 

 
 
Treinamento aeróbio 

 
 

S1, S2, S3, S6 e 
S8 

 
 
5 

 
 

56 

Treinamento de força 
potência na categoria 
juvenil 

 
Treinamento 
anaeróbio 

 
S1, S3 e S8 

 
3 

 
33 

Treinamentos através de 
brincadeiras e jogos nas 
idades menores 

 
Treinamento lúdico 

 
S5 e S6 

 
2 

 
22 

Desenvolvimento da 
técnica dos nados 

Treinamento da 
técnica 

S3 e S8 2 22 

Respeito aos aspectos 
fisiológicos  

Aspectos fisiológicos S4 1 11 

Respeito aos aspectos 
educativos 

Aspectos educativos S6 1 11 

Respeito à especificidade 
e individualidade do 
treinamento 

 
Especificidade e 
individualidade 

 
S4 

 
1 

 
11 

 

O S1 declarou que na categoria petiz, a predominância do trabalho é dada para a 

capacidade motora de resistência, não se realizando quase nenhum trabalho de força 

especifica com os nadadores da categoria infantil. Os trabalhos de resistência e potência são 

realizados com um grande volume de tiros em distâncias de doze metros e meio, o que, a 

partir do juvenil, é incrementado com o uso de equipamentos que auxiliam no aumento da 

resistência com as mãos (palmares), sendo utilizados também extensores elásticos presos nos 

palmares para aumentar o trabalho de força.   

O S2 não foi objetivo em seu relato; no entanto, foi possível entender em algumas 

de suas falas que os técnicos do clube realizam o treinamento de resistência 

predominantemente com os nadadores das categorias de base.  

O S3 relatou que orienta seus técnicos a utilizar recursos variados dentro da 

piscina para desenvolver a capacidade aeróbia e anaeróbia. Recomenda também que sejam 

trabalhadas as questões técnicas de aperfeiçoamento nas categorias. Dessa forma identificou-

se que os nadadores são trabalhados de forma aeróbia quando os técnicos visam à parte 

técnica do desenvolvimento nos movimentos técnicos dos nados. Nos trabalhos anaeróbios é 
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dada ênfase à resistência lática. As séries aláticas são treinadas já nas categorias menores (de 

infantil para cima), mesmo que seja em quantidades pequenas. 

O S4 é o técnico principal e é quem delega aos técnicos auxiliares das categorias 

menores a função de planejar os treinos. Orienta-os para que os nadadores, nas suas 

respectivas categorias, sejam trabalhados dentro da sua especificidade e individualidade e, 

também, que sejam respeitados os aspectos fisiológicos do treinamento de cada capacidade e 

dos objetivos utilizando “jogos” de velocidade (velocidades em ritmos alternados, lento, 

médio e rápido). 

O S5 declarou, “... a gente cobrou muito dessas categorias de baixo (categorias 

mirim e petiz) que se fizesse de uma forma lúdica”, referindo-se às capacidades físicas, 

dizendo que exigia que fosse trabalhada tanto a resistência quanto a força, ou a flexibilidade. 

Declarou ainda que, “até o momento em que isso se transforma num treinamento sério e que 

aí já tem que passar por dentro de outros parâmetros que, às vezes, o atleta não está disposto 

a fazer e é isso mais lá em cima”. “A intenção era fazer com que a criança gostasse daquilo 

de uma forma bem agradável”. Através desses comentários o técnico deixou claro que tudo 

aquilo que se refere ao treinamento das categorias de base diz respeito ao período em que ele 

coordenou toda a natação do clube e que, no momento atual, isso não mais ocorre, mas foi 

assim que ele formou a atual equipe de competição de natação, sendo o técnico da equipe 

principal, formada pelas categorias juvenil, júnior e sênior. Como já foi mencionado 

anteriormente, a parte referente à iniciação da natação no clube é terceirizada e operada com 

fins lucrativos, fato que dificulta a condução dos aspectos técnicos e de formação dos 

nadadores de competição. 

O S6 declarou, em relação aos planos plurianuais das categorias com percentuais 

correspondentes às capacidades motoras a serem desenvolvidas que, ”na natação de menores 

é importante a parte educativa, a parte de resistência e a parte de velocidade”, para que haja 

harmonia entre os atletas e se estimule a prática da natação com brincadeiras. Conforme 

esclarece em seus relatos “saltar que vai ajudar nas saídas depois mais tarde”, e “ensinar 

essa parte de fundamentos, tem que trabalhar! Claro, a resistência de um mirim não tem 

nada a ver com uma resistência de um petiz ou um infantil..” os significados das capacidades 

motoras para essas categorias competitivas devem ser adequados. 
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O S7 declarou: “no inicio de cada temporada, os atletas nadam com volume 

maior para melhorar o sistema aeróbio e também a velocidade e a potencia”; a flexibilidade 

entra na parte do trabalho de treinamento fora da água. 

O S8 disse que em seu treinamento é trabalhado “o desenvolvimento motor de 

uma maneira geral, o desenvolvimento da capacidade aeróbia a principio e o 

desenvolvimento da técnica de maneira correta. Na equipe infantil a gente já entra com o 

trabalho, mantém esse trabalho... a gente não perde o enfoque da técnica dos quatros nados 

da especialização dos nados. Só a partir do juvenil, no segundo ano que a gente começa a 

mudar um pouco isso”. Trabalha-se com a técnica do medley em distância de meio fundo, não 

insistindo só na velocidade, nem só  nas grandes distâncias. 

Declarou ainda que “trabalha a capacidade aeróbia, da capacidade 

multifuncional, de técnica de todo esse grupo. A partir do infantil a gente já entra com um 

trabalho anaeróbio. No juvenil já temos as séries anaeróbias...”. Afirmou também que: “do 

juvenil para cima, (júnior e sênior) faz um treinamento mais fisiológico. A partir do júnior 

com treinamento de carga, dependendo de como o nadador chega a nossa mão..., a gente 

procura ser o máximo específico”. 

O S9 afirmou que, na categoria mirim, exige que seus técnicos auxiliares 

acompanhem o percurso do nadador andando do lado de fora da piscina. Em qualquer 

categoria em que estiver treinando o aspecto técnico, ressalta que os nadadores treinam na 

primeira raia junto à borda da piscina. Acredita que o técnico não deve prescrever percursos 

maiores que cem metros para os mirins, quando o objetivo é desenvolver a técnica, 

explicando que “a partir da quarta piscina, digamos assim (cem metros), ele já começa a 

deteriorar a técnica”. Com essa expressão o técnico ressaltou que ocorre a perda da ação 

motora, nos padrões da técnica do nado determinado biomecanicamente. 

A categoria petiz envolve o trabalho de resistência aeróbia e anaeróbia, havendo 

um diferencial a considerar; como explica: “o petiz a gente pode..., eu até estou aberto a dar 

duas seções de V02 por semana, o que seria o V02, (pergunta o técnico) é (o anaeróbico de 

nível 3 - AN3) ou trabalhos equivalentes à freqüência cardíaca de cento oitenta batimentos 

por minuto, consumo máximo de oxigênio ou qualquer denominação que os outros técnicos 

deram! Ele pode dar dois V02 por semana. O infantil pode dar só um, ou seja, o petiz, ele 

pode dar mais trabalho de V02 do que o infantil. Isso é uma concepção minha, onde em 

minha opinião, eu entendo o trabalho de V02 como um trabalho de 10 vezes nadando 50 
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metros dentro da técnica, nadando bonito, respirando a cada três braçadas (três por um). 

Pernas fortes e bem finalizado o nado”.  O sujeito revelou também que é importante o mirim 

nadar mais, duas vezes por semana, com séries de V02, enquanto que nadadores de categoria 

infantil somente nadam uma vez na semana. O S9 declarou, ainda, que “o nadador mirim, 

tem capacidade aeróbia desenvolvida, o nadador do petiz também tem, o infantil também tem, 

o nadador juvenil, júnior todos têm, todos têm capacidade aeróbia desenvolvida”.  

Tais declarações, feitas pelo S9, não puderam ser verificadas em nenhuma das 

referências literárias pesquisadas. As explicações dadas sobre tais conceitos de treinamento 

das categorias justificam-se por aquilo que foi apresentado pelo técnico: “Só alguns atletas 

das categorias de baixo não conseguem nadar numa posição muito elevada, alto na água, 

nadam com desequilíbrio e isso faz com que eles, nadando com muita metragem com 

intensidade baixa, ele vai adquirir alguns vícios que nas idades maiores você não vai 

conseguir tirar, entendeu!!”. 

O S9, quando entrevistado, mostrou-se confuso e, além de mostrar sua 

metodologia diferenciada, pretendeu ainda dar ênfase na sua atuação como coordenador e 

“controlador” de todas as atividades realizadas dentro de sua coordenação junto às equipes, 

desde a categoria mirim até a categoria principal treinada por ele. Também demonstrou, em 

alguns momentos, que faltam maiores controles e conhecimento científico para os trabalhos 

realizados e coordenados por ele na categoria mirim, petiz e infantil. As respostas dadas 

foram prolixas. 

As estruturas das tarefas realizadas no treinamento são determinadas por vários 

fatores, os quais seguem as regras das oscilações das cargas; quanto a isso, PLATONOV 

(2005) ressalta que toda a estrutura ligada ao processo de preparação integral do nadador deve 

ater-se a determinantes tais como: regras, oscilações da atividade funcional do organismo nas 

atividades musculares, administração das cargas (estímulo motor), particularidades da seleção 

e a composição dos exercícios de treinamento, assim como a relação entre o trabalho e o 

descanso.  

Segundo MOSKOTOVA (2002), no treinamento a longo prazo – TLP, a idade 

biológica do nadador deverá ser considerada, assim como os ritmos individuais de maturação. 

Afirma ainda esse autor que “o período pubertário do desenvolvimento individual, é muito 

importante para a formação do potencial físico do jovem nadador”. Aponta também que:“as 

capacidades físicas se desenvolvem heterocronicamente, ou seja, diferenciando-se pelos 
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períodos etários de desenvolvimento acelerado e pela idade dos crescimentos máximos, capaz 

de influenciar o desenvolvimento seletivo da produtividade aeróbia, produtividade anaeróbia, 

flexibilidade, velocidade, força máxima e resistência de força”. 

 

4.2.5          Categoria B5 - Treinamento da capacidade motora resistência na água 

 

A natação como uma modalidade esportiva caracterizada como individual e 

cíclica, tem como fator determinante a capacidade motora resistência, predominante em 

relação às demais capacidades motoras. Na formação dos nadadores, ela é entendida como 

uma das principais capacidades a ser trabalhada na base de construção do atleta, pois ajudará 

o sistema neuromuscular a desenvolver a força pela coordenação intramuscular e 

intermuscular (BULGAKOVA, 2000; COSTILL, MAGLISCHO & RICHARDSON, 1992; 

PLATONOV, 2005; VALDIVIELSO, 1990).  

A capacidade motora resistência está relacionada com a capacidade do organismo 

para realizar, de maneira eficaz, o trabalho de intensidade alta e moderada, e exige a 

mobilização máxima da capacidade aeróbia. Este fator pode ser assumido como um dos 

objetivos do treinamento a longo prazo – TLP, uma vez que serve de base para o 

desenvolvimento progressivo das capacidades de força e velocidade, que são imprescindíveis 

para as realizações esportivas no desempenho competitivo futuro. O seu desenvolvimento é 

recomendado desde as categorias de base, podendo ser enfatizado o seu treinamento na pré-

puberdade e puberdade (BULGAKOVA, 2000). (QUADRO 19) 
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QUADRO 19 - Treinamento da capacidade motora resistência na água 

Recortes de 
significado 

Sub-categoria  Sujeito Freqüência % 

trabalham essa 
capacidade em todos 
os níveis de categorias 

Unanimidade no 
trabalho de 
resistência 

 
S1 ao  S9 

 
9 

 
100 

específico para o 
desenvolvimento da 
capacidade de 
resistência 

 
Desenvolvimento da 
resistência 

 
S1 

 
1 

 
11 

Utiliza nadadeiras para 
aumentar a resistência 
do organismo 

Equipamentos 
auxiliares 

 
S3 

 
1 

 
11 

realiza muito trabalho 
de “palmateio” 

Estímulos 
cinestésicos de apoio 
e sustentação do 
corpo 

 
S4 

 
1 

 
11 

trabalho é de força de 
resistência 

Resistência de força S4 1 11 

divisão da equipe em 
atletas velocistas, 
meio fundistas, 
estilistas e fundistas 

 
Especificidade de 
treino 

 
S5 

 
1 

 
11 

atleta vai nadar 
volume 

Nadar longas 
distâncias 

S7 1 11 

 

Quando indagados sobre o treinamento que realizam para desenvolver a 

capacidade de resistência, os técnicos afirmaram que trabalham essa capacidade em todos os 

níveis de categorias. 

Somente o S6 não respondeu objetivamente, dizendo apenas que o treinamento de 

resistência é realizado em todas as categorias de forma satisfatória, visto que o treinador das 

equipes de base é um técnico com quem já trabalhou, o qual é profissional competente e 

antigo na função e sabe como os jovens devem ser treinados. 

Os objetivos dos trabalhos realizados nas diferentes categorias e apresentados 

pelos técnicos entrevistados possibilitaram estabelecer relações, conforme exposto a seguir.  

O S1 declarou que no infantil o treinamento é específico para o desenvolvimento 

da capacidade de resistência nas diferentes formas convencionais. 

O S3, disse que todos os nadadores utilizam nadadeiras para pressionar um maior 

volume de água deslocada pelos pés, fazendo com que a força e a resistência trabalhada juntas 

aumentem a resistência do organismo e principalmente da musculatura propulsora localizada 
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dos membros inferiores. Segundo o técnico, tal exercício, com esse equipamento, auxilia 

também no aumento da flexibilidade das articulações dos tornozelos.  

O S4 declarou que o trabalho é de força de resistência, se for realizado em 

distâncias de vinte e cinco metros. O técnico afirmou ainda que realiza muito trabalho de 

“palmateio” (trabalho de apoio das mãos na água em movimentos circulares ou sinuosos, a 

fim de obter aumento da sensibilidade durante a sustentação do corpo e, também, a 

sensibilidade sinestésica dos nadadores tais como: tato (temperatura), pressão e viscosidade), 

apropriado para  trabalhar a resistência de força. “Ao contrário do que a maioria das pessoas 

acredita, a gente trabalha a velocidade e força desde as categorias de baixo”.  

O S5 declarou que realiza o “treinamento de resistência com séries aeróbias, 

crescentes, com a divisão da equipe em atletas velocistas, meio fundistas, estilistas e fundistas 

e com o aumento das cargas aeróbias ao longo dos anos. Especificamente a resistência, 

dentro da água”. 

O S7 afirmou que “no inicio da temporada, em cada temporada, o atleta vai 

nadar volume”. Esse volume, a que se refere o técnico, é entendido como a quantidade em 

grande distância e de intensidade baixa mantendo-se o pulso cardíaco aproximadamente em 

cento e cinqüenta, podendo chegar a cento e oitenta batimentos por minuto, no máximo. As 

informações do S7 estão de acordo com o preconizado por PLATONOV (2005) e 

MAKARENKO (2001).  

O S9 indicou o que trabalha em seu treinamento com a seguinte expressão: “no 

petiz já se envolve com o trabalho de resistência, assim como do juvenil pra cima”. 

Em geral, as séries são treinadas com cargas submáximas com pulsação cardíaca 

em torno de cento e vinte a cento e sessenta batimentos cardíacos por minuto, podendo, em 

casos mais específicos, chegar até cento e oitenta batimentos por minuto. O esforço é 

prolongado e utiliza-se um número de repetições elevadas ou percursos volumosos, de 

quatrocentos, oitocentos e mil metros, podendo ser trabalhadas também em distâncias 

superiores a estas (PLATONOV & FESSENKO, 1994; RAPOSO, 2002). 

 

4.2.6 Categoria B6 - Treinamento da capacidade motora força na água 

 

Com relação ao treinamento de força, realizada dentro da água, observou-se que 

as respostas foram variadas, tanto em relação ao reconhecimento do tipo de força a que os 
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técnicos se referiam, como em relação à sua insegurança em declarar que trabalham esta 

capacidade motora e em quais categorias. Isso pode indicar que os técnicos são cautelosos em 

dizer como desenvolvem em seus trabalhos, em relação à força, sentindo-se visivelmente 

inseguros ao se tratar das categorias de base. (QUADRO 20) 

 

QUADRO 20 - Treinamento da capacidade motora força na água 

Recortes de significado Sub-categoria  Sujeito Freqüência % 
Somente realizam 
treinamentos de força fora 
da água 

Falta de especificidade do 
treinamento 

S3, S6, S7, S8 e 
S9 

 
5 

 
56 

“...só usamos a parte 
anaeróbia do infantil pra 
cima, do infantil pra 
baixo a gente usa a 
qualidade de força 
aeróbia que é melhor...” 

 
Início dos treinamentos 
na categoria infantil 

 
 

S2 

 
 
1 

 
 

11 

“...nessas categorias de 
base a gente tem uma 
preocupação grande em 
relação à força” 

 
Preocupação com ao 
treinamento de força 

 
S4 

 
1 

 
11 

“...as crianças que 
integram as equipes 
mirim e petiz, têm défict 
de força natural” 

 
Deficiência de força nas 
categorias menores 

 
S4 

 
1 

 
11 

“Quando mais novo, de 
uma forma lúdica” 

Ludicidade no 
treinamento de força 

S5 1 11 

“...a categoria petiz 
realiza muito pouco...” 

Realiza em pequenas 
quantidades 

S1 1 11 

 

BULGAKOVA (2000), em suas considerações, especifica em que idade pessoas 

do sexo masculino e feminino desenvolvem essa capacidade, explicando que os exercícios de 

força devem ser aplicados no feminino, aproximadamente dois anos e meio antes que no 

masculino. Este procedimento se explica pela antecipação da maturação biológica do sexo 

feminino. Essas informações são provenientes de estudos realizados com os nadadores da 

população da antiga União Soviética.  

O S1 declarou que, para “a categoria petiz realiza muito pouco; a gente faz muito 

pouco... O infantil já é feito mais esse trabalho que eu te falei... O juvenil pra cima também, a 

gente já começa a fazer alguma coisa...” (incluem-se aqui a categoria júnior e sênior). 

O S2 relatou “só usamos a parte anaeróbia do infantil pra cima, do infantil pra 

baixo a gente usa a qualidade de força aeróbia que é melhor, a gente só usa mais calcado na 
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parte aeróbia da coisa”. O entrevistado se refere ao treinamento físico dos nadadores, que é 

mais centralizado nos trabalhos com base nos exercícios aeróbios. 

O S4 declarou que executa muito pouco o treinamento da capacidade motora da 

força nos trabalhos com os nadadores das categorias de base. “Eu acho que nessas categorias 

de base a gente tem uma preocupação grande em relação à força”. Declarou ainda “as 

crianças que integram as equipes mirim e petiz, têm défict de força natural” e que a equipe 

que ele coordena faz trabalhos diversificados, incluindo ginástica com o peso do próprio 

corpo. Porém, não deixou claro se treina a capacidade da força especificamente, dentro da 

água. 

O S5 definiu resumidamente a questão do treinamento de força: “Quando mais 

novo, de uma forma lúdica”. Explicou que considera os mais velhos como os mais fortes, e 

com esses trabalha força com palmar, extensor de borracha, com elástico preso à cintura 

pélvica, durante o nado normal e em velocidade, e também com outros equipamentos tais 

como palmares de tamanhos diferentes e nadadeiras. Concorda-se que o treinamento seja feito 

de forma lúdica com crianças de menor idade, porém não se deve ficar por muito tempo com 

trabalhos voltados para o recreativo, se o objetivo da equipe é a formação de nadadores. 

Os S3, S6, S7, S8 e S9, em nenhum momento declararam que realizam 

treinamento de força, dentro da água, especificamente. O S6 referiu-se: “treinamos visando à 

perfeição e temos feito um trabalho de força fora da água”. Os técnicos disseram que o 

trabalho de força é realizado somente fora da água. Isso leva a crer que, mesmo sendo 

realizados trabalhos que desenvolvem a capacidade motora força, como, por exemplo, 

treinamento de nado com palmares e nadadeiras (muito comuns nos treinos de equipes de 

natação), estes técnicos classificam como “resistência” de força e não especificamente como a 

força pura. Então, quando falam de treinamento da potência, sem dúvida alguma, estão se 

referindo ao componente capacidade motora da força.  

 O S6 declarou que “na categoria petiz 2, no feminino, já existe  diferenciação, 

porque há casos de meninas que trabalham com alguma força, enquanto que no masculino 

depende mais da individualidade do nadador, eu falo que o infantil é o divisor, o infantil é o 

divisor. Porque trabalhar? Depois de treze e quatorze anos é diferente, um já é mais 

desenvolvido que o outro”. Com essa fala deixa claro que há diferencias a partir da categoria 

infantil, principalmente em se tratando de meninas, e de treinamento fora da água, o que faz 
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crer que não se tem como objetivo os trabalhos específicos de desenvolvimento da força 

dentro da água. 

O S9 declarou que “na categoria júnior realiza trabalhos de velocidade, 

trabalhos de explosão, trabalhos de força e velocidade, uma coisa especifica de massa 

muscular”. Ressaltou que duas vezes por semana eles fazem trabalhos de preparação física, 

utilizando-se de um “circuito construtivo”, com saltos, bolas de medicinebol e ginástica em 

abdominais. “Uma ênfase que eu dou muito grande no trabalho de juvenil pra cima é o 

trabalho de abdominal”.  Deixou claro que não treina a capacidade dentro da água com o 

objetivo do desenvolvimento da força. 

Pouco se utiliza o treinamento puro de força para desenvolver esta capacidade 

motora dentro da água, por conseguinte, observa-se que tal capacidade é trabalhada em 

conjunto com outras capacidades motoras, a exemplo da resistência ou da velocidade. 

 

4.2.7           Categoria B7 - Treinamento da capacidade motora velocidade na água 

 

Com a prática da natação pelo sistema de TLP, dos oito até os doze anos, é pouco 

efetivo o desempenho da capacidade motora velocidade (aumento pequeno). BULGAKOVA 

(2000) considera que “o desenvolvimento da produtividade anaeróbia entre meninas e 

meninos (oito a dez anos e nove a onze anos, respectivamente) é pouco eficaz”, no que é 

corroborado por PLATONOV (1994), RAPOSO (2002), VADIVIELSO (1996a). (QUADRO 

21) 
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QUADRO 21 - Treinamento da capacidade motora velocidade na água 

Recortes de significado Sub-categoria  Sujeito Freqüência % 
“Velocidade normalmente a 
gente trabalha em todas as 
categorias” 

Treinamento em todas as 
categorias 

 
S1e S9 

 
2 

 
22 

“...a partir de tiros de 
velocidades bem menores nas 
categorias de baixo” 

Treinamento reduzido 
para as categorias 
menores 

 
S2 e S3 

 
2 

 
22 

“a gente tenta trabalhar com 
trabalhos de oito a dez 
segundos em velocidade e 
exercícios combinados de 
fora e dentro(da água)” 

 
 
Exercícios combinados 

 
 

S4 

 
 
1 

 
 

11 

“... o mirim, petiz faz todos 
os dias um estimulo de 
velocidade, com 
revezamentos“ 

 
Estímulos diários de 
velocidade para mirim e 
petiz  

 
S5 

 
1 

 
11 

“Da categoria infantil para 
cima é feito um trabalho mais 
sério com relação à 
velocidade, lançadas, 
velocidade prolongada, 
velocidade de resistência...” 

 
Variação nas formas de 
treinamento de velocidade 

 
 

S5 

 
 
1 

 
 

11 

 

Com relação ao treinamento da capacidade motora velocidade, na água, observou-

se que as respostas dos sujeitos entrevistados indicam certo desconforto quando se referem ao 

treinamento de categorias menores como a mirim e a petiz. Contudo, é certo que é realizado o 

treinamento da velocidade em quantidades variadas, de acordo com os interesses das equipes 

e em vista dos objetivos do treinamento, ou seja, os campeonatos regionais, estaduais e, até 

mesmo, nos nacionais. 

O S1 declarou “Velocidade normalmente a gente trabalha em todas as 

categorias; petiz, infantil, mirim e quase não faz nada de velocidade, mirim só é mais... O 

petiz, o infantil, o juvenil, júnior e sênior a gente faz um trabalho igual, nesse trabalho de 

potência, trabalho de velocidade a gente faz igual também, tiro de dez, doze e meio por 

virada” 

O S2 afirmou “nós só usamos a parte anaeróbia do infantil pra cima, do infantil 

pra baixo a gente usa a qualidade de força aeróbia que é melhor, a gente só usa mais 

calcado na parte aeróbia da coisa” (referindo-se ao treinamento). Como exemplo, disse que 

treina “a partir de tiros de velocidades bem menores nas categorias de baixo mesmo, com 
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percursos de vinte e cinco metros e, por exemplo..., de doze metros e meio ou quinze metros, 

faço série de resistência de velocidade com limite de vinte e cinco metros”. 

O S3 não respondeu à questão objetivamente, “a gente utiliza bastante os 

recursos, trabalha todas essas variáveis, lógico, dentro da piscina também..., utilizando 

equipamentos”. Informou que divide seu trabalho em exercícios aeróbios e anaeróbios, láticos 

e aláticos. “As séries e trabalhos aláticos são sempre realizados com velocidade extrema”. O 

técnico tratou somente dos nadadores que ele treina, que são os nadadores da equipe principal, 

correspondente às categorias de juvenil, júnior e sênior. Não se expressou de modo 

consistente ao responder sobre o treinamento da capacidade velocidade nas categorias de 

base, “a gente procura, em alguns momentos, colocar nas categorias mais novas, trabalho 

mais leve, diferente, eles acabam aproveitando um pouco mais”. 

O S4 disse como treina a capacidade velocidade nas categorias de base: “a gente 

tenta trabalhar com trabalhos de oito a dez segundos em velocidade e exercícios combinados 

de fora e dentro” e exemplifica, “ sai da água, salta, entra na água e faz um trabalho de 

pernadas, e saí da água, faz apoio, entra na água e faz um trabalho de braços, junto com isso 

trabalhos de velocidade alternados, controlando o tempo de duração do exercício 

específico”. Trabalhos desse tipo são recomendados por PLATONOV (2005). Segundo esse 

autor, tal forma de trabalho auxilia no desenvolvimento da capacidade motora velocidade, 

uma vez que auxilia no nível de força dos nadadores e também na coordenação intermuscular 

e intramuscular. 

O S5 declarou “são feitos trabalhos que vejo claramente lá, o mirim, petiz faz 

todos os dias um estimulo de velocidade, com revezamentos“.“Da categoria infantil para 

cima é feito um trabalho mais sério com relação à velocidade, lançadas, velocidade 

prolongada, velocidade de resistência... Enfim, assistida e aí já são outras cargas, outro tipo 

de trabalhos mais direcionados pra velocidade, pra sprinter”. 

O S8 disse que somente a partir do infantil realizam trabalhos anaeróbios. 

O S9 declarou “trabalho de júnior de velocidade um pouquinho mais, trabalho de 

explosão, trabalho de força e velocidade”. Quanto aos treinos com as categorias menores 

disse que são permitidos trabalhos de velocidade, sob sua coordenação, “desde que seja com 

muita técnica, tudo pode...”. 

Os S6 e S7 não responderam de forma consistente. 
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Poucas foram as respostas apresentadas com coerência sobre o treinamento que 

auxilie o desenvolvimento da capacidade motora velocidade, vista por RAPOSO (2002) como 

parte integrante das capacidades motoras específicas do treinamento de nadadores. Assim 

sendo ficou evidenciada a falta de fundamentação teórica e conhecimento sobre os tipos de 

treinamento a que podem ser realizados com controle das cargas do treinamento de velocidade 

em categorias menores, especificamente na categoria mirim, petiz e infantil. 

 

4.2.8 Categoria B8 - Treinamento da capacidade motora de flexibilidade na água 

 

Esta capacidade é pouco trabalhada com objetividade, quando os nadadores estão 

treinando dentro da água. Segundo ACHOUR JUNIOR (2005), os exercícios de alongamento 

na água, preferencialmente aquecida, além de possibilitar um maior número de exercícios 

específicos com os grupos musculares, podem ser feitos antes do treino específico para o 

desenvolvimento da flexibilidade, ou depois do treino com o objetivo de facilitar o 

relaxamento dos grupos musculares mais trabalhados. Esclarece ainda este autor, que este tipo 

de exercício pode ser realizado de modo estático ou o dinâmico, especialmente com atletas 

que sofrem de rigidez muscular. Seus benefícios são explicados pela redução da força da 

gravidade, pelo turbilhonamento das camadas de água e pelo aumento da musculatura com 

água aquecida. Contudo, nos treinos, pouco se orienta os nadadores para que realizem esses 

tipos de exercícios dentro da água. (QUADRO 22) 
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QUADRO 22 – Treinamento da capacidade motora flexibilidade na água 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 
Não realizam o 
treinamento da capacidade 
motora flexibilidade 
dentro da água. 

 
Ausência de treinamento 
da flexibilidade 

 
S1, S3, S7, 

S8 e S9 

 
5 

 
56 

A flexibilidade das 
articulações dos 
tornozelos. 

Flexibilidade dos 
Tornozelos 

 
S2 

 
1 

 
11 

Se existe algum 
treinamento da capacidade 
flexibilidade, esse é feito 
de forma geral e não 
específica. 

 
Treinamento geral da 
flexibilidade 

 
 

S4 

 
 
1 

 
 

11 

Trabalha alguns 
exercícios de alongamento 
durante a realização de 
exercícios educativos. 

 
Exercícios de 
alongamento 

 
S5 

 
1 

 
11 

Flexibilidade dentro da 
água é realizado, 
sobretudo, para a 
recuperação dos trabalhos 
intensos. 

 
 
Recuperação metabólica 

 
 

S6 

 
 
1 

 
 

11 

 

Foram observadas as seguintes citações diante da capacidade de flexibilidade 

treinada dentro da água: 

O S2 afirmou fazer o treinamento com trabalhos específicos, utilizando-se de pés-

de-pato indicados também para a flexibilidade das articulações dos tornozelos, além da força. 

Tais benefícios são obtidos de forma indireta, em virtude, ou seja, o que se busca diretamente 

é o aumento da resistência da água, e conseqüentemente, da força do nadador ao realizar os 

movimentos dos nados. 

O S5 declarou que faz o trabalho de flexibilidade com maior ênfase fora da água. 

Porém, considera que faz o trabalho dentro da água enquanto trabalha alguns exercícios de 

alongamento durante a realização de exercícios educativos que forçam o atleta no 

posicionamento do corpo e na amplitude das braçadas. Declarou: “eles fazem isso 

diariamente, estão fazendo, na realidade, um trabalho de flexibilidade sem saber”. 

O S6 declarou que o treinamento de flexibilidade dentro da água é realizado, 

sobretudo, para a recuperação dos trabalhos intensos. O técnico sempre orienta os nadadores 

para que os realizem. 
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Os S1, S3, S4, S7, S8 e S9 declararam que não realizam o treinamento da 

capacidade motora flexibilidade dentro da água, e o S4 apresentou que, se existe algum 

treinamento da capacidade flexibilidade, esse é feito de forma geral e não específica. 

Ficou evidente que é realizado treinamento da capacidade flexibilidade dentro da 

água. Tal prática ainda não é difundida suficientemente, com relação aos benefícios físicos 

que a água pode auxiliar como facilitador para que ocorra aumento dos níveis de flexibilidade 

do nadador.  

 

4.2.9 Categoria B9 - Treinamento das capacidades motoras fora da água  

 

No treinamento esportivo voltado para a natação, é prática geral que os nadadores 

executem treinamentos físicos das capacidades motoras básicas e específicas dentro da água. 

Focaliza-se a realização do esporte aquático em que o atleta está mergulhado no meio 

ambiente aquático e, também, a especificidade do treinamento e das realizações das ações 

motoras destinadas à modalidade específica que devem ser treinadas com ênfase dentro da 

água. Porém, é comum que se treine também fora da água (BULGAKOVA, 2000; 

COUNSILMAN, 1980a, 1980b; PLATONOV, 1994, 2005; PLATONOV & FESSENKO, 

1994; VALDIVIELSO, 1990, 1994, 1996a 1996b; MOSKOTOVA, 2001; RAPOSO, 2002), 

com vistas ao desenvolvimento integral do jovem nadador e que deve ser auxiliado no 

treinamento dessas capacidades que são tão importantes para alcançar melhores resultados 

competitivos. (QUADRO 23) 
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QUADRO 23 - Treinamento das capacidades motoras fora da água 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 
”... faz-se um trabalho 
diversificado de ginástica o 
com peso do próprio corpo 
pra melhorar a força”. 

 
Treinamento de 
força 

 
 

S4, S5, S7 e S8 

 
 
4 

 
 

44 

“Da categoria infantil 1 pra 
baixo até o petiz 1 é 
somente flexibilidade, 
fazemos um trabalho com 
extensores, ginástica, 
alongamento, trabalho de 
abdominais e trabalho 
aeróbico, de corrida”. 

 
 
Treinamento de 
flexibilidade e 
alternativos 

 
 
 

S7, S8 e  S9 

 
 
 
3 

 
 
 

33 

“No petiz,  a gente faz um 
trabalho geral, mais de 
coordenação, mais na 
educação”. 

Treinamento geral 
de coordenação 
motora 

 
S1 e S2 

 
2 

 
22 

“...trabalho muito na 
prevenção como 
borrachinha, fazemos 
corrida e trabalho de força 
pra estimular, tentamos 
suprir com o que temos 
ali”. 

 
 
Treinamento 
preventivo 

 
 
 

S6 e S9 

 
 
 
2 

 
 

22 

“esse tipo de trabalho a 
gente procura, em alguns 
momentos, colocar nas 
categorias mais novas”. 

 
Treinamento  
inclusivo com os 
mais novos 

 
S3 

 
1 

 
11 

“somente os maturados nós 
vamos usar o trabalho 
multifacetado, é um circuito 
de deslocamento...” 

 
Treinamento só 
para os maturados 

 
 

S2 

 
 
1 

 
 

11 

“Trabalho de coordenação, 
trabalho de flexibilidade, de 
força, de salto 
pliométrico”.  

 
Treinamento 
coordenativo  
 

 
S8 

 
1 

 
11 

“...associar uma teoria de 
treinamento de cargas 
concentradas de 
Verkoshanski com uma 
saída do bloco de partida, 
uma virada...”  

 
Treinamento de 
cargas 
concentradas de 
força 

 
 
 

S8 

 
 
 
1 

 
 
 

11 

“As categorias mirim, e 
petiz realizam exercícios 
ginásticos, na parte física 
como forma de 
aquecimento, o que eu 
chamo de... exercícios 
construtivos...”. 

 
 
Exercícios 
construtivos 

 
 
 

S9 

 
 
 
1 

 
 
 

11 
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 Com relação aos treinamentos das capacidades motoras fora da água, foram 

obtidas as seguintes respostas: 

O S1 declarou:“no petiz, como te falei, a gente faz um trabalho geral, mais de 

coordenação, mais na educação”. Declarou também que desde a categoria infantil inicia-se o 

treinamento a resistência e força. Faz-se treinamento com ginástica e utiliza-se circuitos de 

treinamento, para desenvolver as capacidades pretendidas. Recursos materiais tais como 

bolas, colchões, pesos, medicinebol, cordas elásticas, são utilizados para esse fim, isto é, para 

motivar e auxiliar nos trabalhos. 

O S2 declarou “do petiz pra baixo vamos trabalhar sempre tentando melhorar as 

variâncias motoras, parte psicomotora”. Declarou ainda que “somente os maturados nós 

vamos usar o trabalho multifacetado, é um circuito de deslocamento, trabalho bem dinâmico, 

que a gente considera até de formação corporal..., muita bola e trabalho de medicinebol, 

trabalho de sobrecarga com peso”. Declarou também que ”a gente tem um esquema de 

trabalho complementar, físico da musculação, tipo de circuito onde a gente inclui umas 

habilidades, aí, multilaterais, trabalhos com bola, com medicinebol, e até usando as quadras, 

bolas de basquete, arremesso, salto, é um trabalho bem diversificado, esse a gente procura 

em algum momento colocar nas categorias mais novas, trabalho mais leve, diferente, eles 

acabam aproveitando um pouco mais, é... é um trabalho que a gente intensifica ele na 

categoria é... mais velha e acoplado a um trabalho com peso da... da academia.  

O S3 declarou que realiza trabalhos complementares com seus nadadores, 

utilizando-se de treinamentos, nas quais de forma alternada inclui trabalhos físicos 

multilaterais com medicinebol, com bola nas quadras, basquete, arremessos, saltos, tornando 

o trabalho bem diversificado, “esse tipo de trabalho a gente procura, em alguns momentos, 

colocar nas categorias mais novas”. Nas categorias desde a de base até a infantil1 não coloca 

seus nadadores para treinar com musculação, mesmo admitindo saber que “dependendo de 

como são feitos esses trabalhos com pesos livres ou mesmo com aparelhos e tal... na 

musculação, pode ser benéfico em alguns casos”. O técnico disse que inicia esses trabalhos 

com muito cuidado com a categoria juvenil e continua nas categorias júnior e sênior. 

O S4 explica como ele desenvolve o treinamento físico fora da água: “nessas 

categorias de base, existe a preocupação em relação à capacidade força. Já foi 

diagnosticado que essas crianças que integram as equipes mirim e petiz têm um déficit de 

força natural. Não sei se devido à vida moderna, o que é, elas são fracas de abdominal, 
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membros inferiores e membros superiores. Então, faz-se um trabalho diversificado de 

ginástica o com peso do próprio corpo pra melhorar a força”. Afirma ainda que a resistência 

é trabalhada mais especificamente dentro da água. 

O S5 declarou: “trabalhamos a força com o grupo infantil 2 pra cima. Até o 

infantil 1 (onze anos) não se faz musculação no clube, aí trabalha com a utilização do peso 

do corpo e, até o infantil 1, eles utilizam trabalhos com extensores de borracha, trabalhos de 

abdominais que se inicia muito volumoso na base, muita gente não concorda, mas que 

preconizo. Já na equipe principal tem outras obrigações com treinamento fora d´água, são 

trabalhos com medicinebol”.  

O S6 declarou que, em seus trabalhos, utiliza-se de diversos recursos: “da bola, 

de exercício natural, como te falei trabalho muito na prevenção como borrachinha, tentamos 

fazer um trabalho para cada categoria com diferentes grossuras da borrachinha, fazemos 

corrida e trabalho de força pra estimular, tentamos suprir com o que temos ali”. 

O S7 declarou que utiliza-se de “trabalhos de força com musculação da categoria 

infantil 2 pra cima, do infantil 1 para baixo eles não fazem musculação”. Nas categorias 

infantil 2 e do juvenil1 e 2 entra a musculação e exercícios de flexibilidade com extensores, 

ou somente com alongamento, com ginástica e com trabalho aeróbio de corrida. “Da 

categoria infantil 1 pra baixo até o petiz 1 é somente flexibilidade, fazemos um trabalho com 

extensores, ginástica, alongamento, trabalho de abdominais e trabalho aeróbico, de 

corrida”. 

O S8 declarou: “a gente tem condicionamento físico..., a gente tem... ah... teste de 

agilidade fora da água, trabalho de coordenação, trabalho de flexibilidade, de força, de salto 

pliométrico. Mesmo no juvenil ainda a gente faz esse trabalho e a partir do júnior temos 

usado pouco a avaliação, tem trabalhado mais mesmo dentro da sala de musculação com o 

júnior e o sênior”. Disse ainda que, trabalhando com as categorias petiz e infantil, 

principalmente, tem dado mais ênfase aos trabalhos de flexibilidade, coordenação, agilidade e 

força, de maneira global, fora da água. “Além do que é trabalhado com a associação de 

movimento de exercícios fora da água, com o que eles fazem dentro da água, associar uma 

teoria de treinamento de cargas concentradas de Verkoshanski com uma saída do bloco de 

partida, uma virada, associar a um trabalho dorsal, abdominal com um trabalho de posição 

do corpo na água ou de nado submerso”. 
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O S9 declarou que com a categoria mirim, realiza exercícios ginásticos, na parte 

física como forma de aquecimento. Com a categoria petiz faz exercícios balísticos, de 

domínio do corpo e rotação de braços. Os nadadores utilizam o peso do próprio corpo para 

treinar como sobrecarga e treinam também a flexibilidade e exercícios que o técnico chamou 

de construtivos, “o que eu chamo de... exercícios construtivos... o nadador tem que rodar o 

braço para a direita e pular, o moleque tem que aprender a engatinhar, coordenação motora, 

mas eu tento, como falei, deixar poucas palavras. No infantil ele trabalha flexibilidade e 

exercício de ombro, de prevenção de lesão dos ombros, o garoto já começa a ter ganho de 

massa muscular e principalmente ganho de massa óssea”. 

O técnico disse que orienta os técnicos por ele coordenados a dirigirem 

completamente os trabalhos em terra, desde a categoria infantil, e solicita que realizem as 

seqüências de exercícios pré-determinadas por ele, as quais acredita serem necessárias. Pode-

se entender melhor o que ele diz pelo que segue: “... tem toda uma seqüência de exercícios 

pra fazer, força corporal, pode-se utilizar medicinebol, os balísticos têm de ser feitos cinco 

minutos antes, então lembra daquele primeiro exercício que a professora ensinou... que há 

cinco anos atrás lá, é a mesma seqüenciazinha, ele vai ter que aprender. - o que eu quero 

com isso? Que é uma coisa que os técnicos não têm, quando eu, eu tenho que trazer muito 

isso pra natação, porque é uma visão que eu tenho aqui. Se no mirim eu comecei a ensinar 

que tinha que aquecer, na hora que ele chegar a ser júnior, na hora que o treinador falar 

assim: - Moçada daqui a pouco vamos entrar na água e vamos aquecer! Mecanicamente, a 

memória motora dele vai fazer com que ele faça movimentos balísticos corretos, e não faça o 

que todo mundo faz, a puxada de cotovelo e ficar conversando, eu quero trazer a memória 

motora dele, ele não vai conseguir pular na água sem antes ter uns quinze minutos, ele não 

vai se sentir bem, porque durante cinco anos ele vinha fazendo aquilo lá. Então, por isso que 

eu coloquei aquilo no infantil, eles têm que ter cinco minutos e a gente deixa mais ou menos a 

mesma seqüência de aquecimento, começa rodando assim..., rodando assim... e rodando 

assim... Para que aquilo lá grave, na hora que ele fizer..., ele não vai fazer dois movimentos e 

vai trocar o exercício, porque todas as vezes ele fazia vinte movimentos, então, a memória 

motora dele, isso é um termo técnico, vai fazer com ele fique mais ou menos um tempo em 

torno de vinte movimentos e isso comprovando com todos os atletas que seguiram essa 

rotina, não tem jeito, eles ficam lá fazendo o exercício, vamos passar pra outro, é aí já, é isso 

aí que a gente quer trazer, a memória motora nessa seqüência de aquecimento, o que vai 
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prevenir lesão, que vai fazer, por isso que no infantil já começa a fazer exercício de garrote 

ou de extensor pra ombro e também pode ser ensinado, com a borracha de nado eu também 

ensino e peso livre, peso livre se o treinador quiser tacar medicinebol, pegar pranchinha, 

quiser dar escada, aqui a gente tem uma escada muito grande ou escada no, na 

arquibancada pode dar, o problema é quanto você vai dar, isso é o barbante que o professor 

...”. O sujeito S9 foi enfático no que se refere aos exercícios que acredita serem importantes, 

dominados pelos atletas de forma automatizada, contudo não expressou-se adequadamente em 

relação à pergunta realizada, apresentou-se confuso além de prolixo. 

 

4.2.10  Categoria B10 - Treinamento da capacidade motora resistência e força fora 

da água  

 

A capacidade da resistência é uma das capacidades mais trabalhadas quando os 

nadadores são treinados fora da água, segundo BULGAKOVA (2000); RAPOSO (2002); 

PLATONOV (2005); VALDIVIELSO (1996a, 1996b). São várias as divisões de resistência 

que, somadas com a capacidade motora força, se completam nos trabalhos utilizados com os 

equipamentos isocinéticos (mini-gym; puxadores de braços, importados, e outros isocinéticos 

do mercado), até mesmo com pesos ou extensores de látex ou borracha. A resistência 

trabalhada nesse caso é a chamada resistência de força ou a força de resistência. 

(PLATONOV, 2005)  

Com relação aos resultados obtidos sobre o treinamento de resistência fora da 

água, todos declararam que não realizam ou realizam poucos trabalhos fora da água com o 

objetivo de desenvolver a capacidade física de resistência, como pode ser observado pelas 

declarações: 

O S4 disse: “Muito pouco. Eu acho que nessas categorias de base a gente tem 

uma preocupação grande em relação à força, resistência seria mais específico dentro da 

água, eu acho”.  

O S1 classificou os exercícios de extensores de borracha, orientados por ele, como 

trabalho de resistência.  

Os demais sujeitos não citados, não realizam ou utilizam a técnica de treinamento 

de resistência muscular localizada com extensores elásticos, referindo-a como um trabalho de 

força e não de resistência. 
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Segundo PLATONOV (2005) o treinamento da capacidade força, em geral, é 

praticado fora da água, em lugar (fora dá água) onde não são realizadas as ações competitivas 

da natação. Esses exercícios podem ser classificados como: de força, de força máxima, de 

força de explosão e a de resistência de força.  

Considerando-se a característica do TLP na formação do jovem nadador, a 

capacidade motora força é trabalhada dentro da estrutura, como longitudinal e progressiva, 

quanto às adaptações orgânicas do nadador em fase de desenvolvimento. Anteriormente à fase 

sensível do desenvolvimento da força, na fase de maturação biológica do organismo, o 

nadador já recebe alguma carga de treinamento, heterocronicamente definida pelos efeitos dos 

exercícios realizados dentro e fora do meio ambiente aquático. O treinamento da capacidade 

motora força aplicado pedagogicamente nas fases iniciais da formação do nadador, além de 

alterar os efeitos biológicos em benefício da potencialização das reservas do organismo para o 

desempenho, educa o nadador para outros tipos de treinamento mais elaborados quando em 

idade indicada para o desempenho máximo da força. A fase da puberdade, caracterizada pelo 

crescimento das glândulas sexuais e aperfeiçoamento de todos os sistemas funcionais do 

organismo, também é caracterizada pelo crescimento da massa muscular corporal. (COSTILL, 

MAGLISCHO e RICHARDSON, 1992; BULGAKOVA, 2000; PLATONOV, 2005; 

VALDIVIELSO, 1990; 1994; 1996a; 1996b). 

O treinamento da capacidade motora força é um trabalho importante na 

preparação do nadador. Poucos são os técnicos que não se utilizam de recursos de exercícios 

específicos sem empregar sobrecarga (aparelhos de musculação ou pesos livres). Por outro 

lado, MAGLISCHO (1999) não aconselha sua utilização em nenhum momento da preparação. 

O treinamento de força de nadador deve realizar-se dentro da especificidade máxima no meio 

ambiente próprio. Em contrapartida, os demais autores do treinamento em natação 

aconselham enfaticamente treinamentos auxiliares da capacidade motora força até mesmo 

com equipamentos isocinéticos (BULGAKOVA, 2000; COUNSILMAN, 1980b; 

PLATONOV, 2005; RAPOSO, 2002).  

Existem prós, quando são avaliados resultados positivos do treinamento e contras 

pela possibilidade de ocorrerem lesões articulares provocadas por exercícios de repetições 

realizados em número e com cargas excessivas. Desta forma observa-se que é amplamente 

utilizado o treinamento de força fora da água. (QUADRO 24) 
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QUADRO 24 – Treinamento da capacidade motora força fora da água 

Recortes de 
significado 

Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

“O juvenil faz 
musculação”. 

Categoria juvenil S1, S3, S5, S7, 
S8e S9 

6 67 

“fora da água realizam 
trabalhos desde a 
categoria Infantil.  

 
Categoria infantil 

 
S1, S2, S5, S7e 

S9 

 
5 

 
56 

Utiliza de extensores de 
borracha..., realiza 
também saltos 
pliométricos... no 
trabalho de força dos 
membros inferiores 
(salto). 

 
 
Trabalhos alternativos 
(extensores de borracha 
e saltos pliométricos) 

 
 
 

S6, S7 e S9 

 
 
 
3 

 
 
 

33 

Com categorias 
menores, realiza os 
trabalhos com bolas e 
medicinebol.  

 
Treinamento de força 
com bola e medicinebol 

 
S3 e S6, 

 
2 

 
22 

“a gente faz um 
trabalho diversificado 
de ginástica com peso 
do próprio corpo pra 
medir força”.  

 
Treinamento de força 
com o peso do corpo 

 
 

S4 e S9 

 
 
2 

 
 

22 

Trabalhos de saltos,  
recebendo uma atenção 
especial na metodologia 
aplica, (em fase de teste 
e de implantação), a 
partir dos métodos de 
cargas concentradas 

 
 
Treinamento de saltos 
com cargas 
concentradas 

 
 
 

S8 

 
 
 
1 

 
 
 

11 

 

Na questão relacionada ao treinamento de força fora da água, os resultados foram 

os seguintes:  

O S1 declarou: “fora da água realizam trabalhos desde a categoria Infantil. A 

gente começa com um trabalho de resistência e força, com um trabalho de ginástica, faz um 

trabalho de circuito, um trabalho de elástico, não muito forte. O juvenil faz musculação de 

segunda, quarta e sexta, visando mais a resistência do que a força. E faz um trabalho de 

proteção do ombro, principalmente o infantil e o juvenil”. Por essas declarações, percebe-se 

que existe uma preocupação, por parte do técnico, quanto à preservação das estruturas 

articulares dos nadadores com o fim de fortalecê-las. 
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O S2 declarou que a partir da categoria infantil 2 (doze anos), já realiza 

treinamento visando o desenvolvimento da capacidade motora força como se pode ver: “vou 

te dar um exemplo de uma menina que eu tenho, de doze anos, nós vamos usar o 

multifacetado, é circuitozinho de deslocamento, trabalho bem dinâmico.., trabalho até que a 

gente considera de formação corporal, Fazendo um trabalho localizado, montar no circuito 

pra sustentar a essa envergadura toda em cima, é o trabalho clássico e dinâmico..., bola, 

trabalho de medicinebol, trabalho de sobrecarga de peso”. 

O S3 declarou que tem um esquema de trabalho complementar de treinamento 

físico mediante exercícios de musculação. Com categorias menores, realiza os trabalhos com 

bolas e medicinebol. “E então a partir do juvenil, com muito cuidado, eu começo com a 

categoria de júnior e sênior um treinamento com peso na academia” (musculação).  

O S4 declarou que no clube onde trabalha o treinamento é feito com as categorias 

de base da seguinte forma: “a gente faz um trabalho diversificado de ginástica com peso do 

próprio corpo pra medir força”. Além dessa declaração o técnico explicou, em outro 

momento,como trabalha, “a gente tenta trabalhar... trabalhos até oito, dez segundos de 

velocidade, exercícios combinados de trabalho fora e dentro da  água”, e exemplifica: “sai 

da água , salta, entra na água e faz um trabalho de pernada e sai da água  e  faz  apoios, 

entra na água  e faz  um trabalho de braços (palmar). Essa fala merece atenção porque 

mostra que esse técnico  foi o único que apresentou um trabalho combinado; em linhas gerais 

também trabalha a força do nadador. 

O S5 declarou: “A gente trabalha a força (musculação) com o grupo do infantil 2 

para cima, às segundas, quartas e sextas. Até o infantil 1 não se faz musculação no clube...”.  

A categoria infantil 1 (onze anos) só realiza exercícios de força com medicinebol, de forma 

dinâmica e com extensores de borracha. “Com o medicinebol, trabalho praticamente força de 

braço, passes laterais por cima da cabeça, impulsão”, declarou ainda que “... dá pra 

trabalhar uma determinada força específica aí. Apesar da falta de alguns materiais...”. 

O S6 declarou que nas categorias de base, trabalha com bolas e exercícios 

naturais, sempre na prevenção do atleta, que utiliza de extensores de borracha e realiza 

trabalhos de força para fortalecer os músculos. Realiza também saltos pliométricos no 

trabalho de força dos membros inferiores (salto). 

O S7 declarou que somente os nadadores das categorias infantil 2 e juvenil para 

cima é que os nadadores vão trabalhar com musculação. Contudo, diz que a categoria 
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infantil 1 realiza trabalhos de força com extensores, usando a borracha como a resistência 

para o exercício. 

O S8 disse que nas categorias mirim, petiz e infantil não é dada ênfase aos 

trabalhos de força. Esse tipo de treinamento é destinado aos nadadores da categoria juvenil 

para cima e é realizado na sala de musculação com trabalhos de saltos, trabalhos esses que, 

recebendo uma atenção especial na metodologia, aplica (em fase de teste e de implantação), a 

partir dos métodos de cargas concentradas segundo a teoria de treinamento de força de 

Verkoshanski. 

O S9 declarou que na categoria infantil, o nadador, além de treinar exercícios de 

ginástica com o peso de seu próprio corpo, realiza trabalhos com medicinebol, movimentos 

balísticos e extensor (garrote) e que esses exercícios têm toda uma seqüência a ser cumprida 

visando a “força corporal”. 

Em geral é preconizado o treinamento de força fora da água para os nadadores, 

considerando os nados e provas praticadas. Esta prática acontece desde as apresentações dos 

trabalhos de COUNSILMAN (1980b). 

 

4.2.11 Categoria B11 - Treinamento da capacidade velocidade fora da água 

 

A capacidade motora velocidade, quando treinada fora da água, desenvolve-se 

com trabalhos de coordenação neuromuscular que atuam como auxílio do desenvolvimento da 

capacidade de velocidade dos membros durante as ações dos nados coordenativos de 

formação e estimulação para os trabalhos de competição. 

Normalmente são trabalhados exercícios de agilidade, com deslocamentos 

corporais de forma geral, principalmente nos períodos de transição do planejamento da 

temporada anual, ou mesmo como uma forma de recreação em jogos pré-esportivos. Essas 

atividades são importantes para a formação do nadador durante o treinamento nas categorias 

de base. São pouco realizadas, embora necessárias no treinamento complementar dos 

nadadores das categorias de base.  

Capacidade motora velocidade e trabalhos realizados fora da água não foram 

mencionados por nenhum dos técnicos entrevistados. E em seus clubes não são realizados 

trabalhos voltados para esse objetivo fora da água. Somente em períodos de transição e com o 
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objetivo de recreação, eles realizam algumas brincadeiras com velocidades de curtas 

distâncias. 

 

4.2.12 Categoria B12 - O treinamento da capacidade flexibilidade fora da água 

 

A capacidade motora flexibilidade é muito solicitada dentro da modalidade de 

natação, porém é igualmente pouco explorada, pelos técnicos brasileiros, no treinamento 

sistematizado. Talvez por ser um trabalho complementar, que necessita de tempo suficiente 

para orientação direta durante o treinamento. Exige conhecimento para ser realizada de forma 

eficiente segundo cada objetivo traçado nas especificidades dos nadadores. Em geral os 

trabalhos da capacidade flexibilidade ficam em segundo plano dentro da preparação física das 

equipes. Neste caso, tais trabalhos são confiados aos profissionais das academias ou aos 

professores de ginástica dos clubes. Falta, portanto, supervisão dos técnicos principais na 

adequação dos objetivos traçados no planejamento anual. Em alguns, os próprios atletas 

realizam os exercícios de alongamento. (QUADRO 25) 

 

QUADRO 25 – O treinamento da capacidade flexibilidade fora da água 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 
A flexibilidade a gente faz 
de terça e quinta,  em 
circuito,  tempo de20 
minutos, segunda, quarta 
e sexta,10 minutos” 

 
Realiza diariamente 
com tempos variados 

 
 

S1, S2 e 
S3 

 
 
3 

 
 

33 

“A gente faz o trabalho 
de flexibilidade fora da 
água”.  

Realiza o treinamento 
fora da água 

 
S5, S8 e 

S9 

 
3 

 
33 

“.. eu acho que a gente 
trabalha só de maneira 
geral..., flexibilidade 
especificamente..., acho 
que não”. 

 
Realiza somente  
alongamento geral 

 
 

S4 e S7 

 
 
2 

 
 

22 

“de forma individual ou 
sempre orientada pelo 
professor, realizam 
treinamento da 
flexibilidade... atendendo 
à característica de cada 
estilo (nado)”. 

 
 
Trabalho individual 
para os estilos 

 
 
 

S6 

 
 
 
1 

 
 
 

11 
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Quanto à questão relacionada ao treinamento da capacidade motora flexibilidade 

fora da água, obteve-se os seguintes resultados: 

O S1 declarou: “... a gente faz esse trabalho que eu te falei no infantil, é... 

trabalho de perna, trabalho de circuito, terça e quinta a gente faz um trabalho de 

flexibilidade e alongamento de vinte minutos e segunda, quarta e sexta, a gente faz dez 

minutos também”. 

O S2 declarou que “durante o tempo todo é realizado o treinamento da 

capacidade flexibilidade, em todas as categorias, com séries específicas”, e declara ainda: 

“se entrar lá (sala de ginástica), você vai ver que tem flexibilidade pela sala inteira”. 

O S3 não respondeu com suficiente clareza a respeito de sua atuação ou dos 

técnicos nas categorias de base, até porque não é objetivo do clube ter essas categorias para 

fins de competição. A resposta não foi conclusiva. 

O S4 declarou: “O trabalho de alongamento, a gente trabalha diariamente antes 

do treino. Flexibilidade, especificamente, tentar atingir um ângulo superior ao que ele tem, 

eu acho que..., mais individualmente, nas categorias mais é..., nos mais velhos, né... porque 

eu acho que não..., até pelo número de crianças que a gente tem 30, 40 crianças no petiz, 30 

no infantil, mais 40 no mirim, não conseguiria fazer um trabalho de flexibilidade. E eu acho 

que deveria ser um trabalho individual pra não ocorrer um erro de forçar demais. Eu acho 

que a gente trabalha só, de maneira geral assim, flexibilidade, não específico”. 

O S5 declarou: “A gente faz o trabalho de flexibilidade fora da água. Eu acho até 

que faz na medida em que você trabalha alguns alongamentos, alguns educativos que forçam 

o atleta na amplitude de braçada. Então, eles fazem isso diariamente, e estão fazendo na 

realidade um trabalho de flexibilidade sem saber”. 

O S6 declarou que realiza o trabalho de flexibilidade: “de forma individual ou 

sempre orientada pelo professor, realizam treinamento da capacidade flexibilidade. Utilizam 

(os técnicos do clube) tabelas conhecidas de flexibilidade, atendendo à característica de cada 

estilo (nado), eu acredito que eu tenho quase quatorze anos aqui (no Brasil), eu vejo que tem 

melhorado muito o trabalho de flexibilidade e ainda falta muito, se comparado com o 

europeu, ainda é o caminho que falta percorrer, grande parte, eu vejo que no caso do nosso 

clube trabalha bastante, mas ainda falta, ainda falta porque, falta por entender ainda a razão 

pela qual precisa mais flexibilidade, muitas vezes você vê nadadores que nadam muito soltos, 

por exemplo, tornozelo solto, nada de peito com um movimento de flexão bem amplo. E aí 
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falta o que? Falta um trabalho específico de explorar, mas considero que tenha melhorado 

bastante, mas ainda o caminho é longo”. Com esse depoimento, o técnico deixou de 

esclarecer sobre o trabalho ocorrido no clube em que trabalha, dando ênfase às condições de 

progressão do treinamento no país. 

O S7 declarou somente que são realizados trabalhos de alongamento desde as 

categorias de base e que nas categorias “abaixo da categoria infantil 1, somente a 

flexibilidade” e a capacidade motora são treinadas fora da água no clube em que coordena as 

atividades.  

O S8 declarou: “... até agora e principalmente na categoria petiz e infantil já tem 

dado mais ênfase pra esse trabalho de flexibilidade”. 

O S9 declarou, em todos os momentos da entrevista, que a capacidade 

flexibilidade está presente desde a categoria mirim até a categoria de júnior e sênior na equipe 

principal. E é sempre trabalhada como forma de aquecimento desde as categorias de base até 

o infantil e como desenvolvimento da capacidade a partir do infantil.  

É necessário que os técnicos entendam melhor o processo de desenvolvimento e 

treinamento da capacidade motora flexibilidade e os benefícios que traz aos nadadores, a fim 

de poderem esclarecer como deve ser trabalhada desde as categorias de base.  

 

4.2.13 Categoria B13 - Treinamento multilateral  

 

O treinamento multilateral é uma variação de treinamento utilizado 

principalmente pelos atletas iniciantes, que possibilita ao jovem que experimente as inúmeras 

formas de realização de movimentos em várias ações, sejam elas esportivas ou não. 

Reconhece-se que a natação é uma modalidade que se realiza em meio aquático e, por isso, 

pode haver divergências quanto aos trabalhos de multilateralidade nas modalidades terrestres. 

Em se tratando de uma atividade variada, tanto para um nadador como para outro, dará uma 

variação dos padrões de movimentos realizados no seu cotidiano, ocorrendo em uma quebra 

do ritmo do trabalho, que é exaustivo e repetitivo. (QUADRO 26) 
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QUADRO 26 – Treinamento multilateral  

Recortes de significado Sub -categorias  Sujeitos Freqüência % 
“a gente tá começando a implantar 
e a gente usa de fundamento mesmo 
de palmateio” 

 
“Palmateio” 

 
S2, S4 e S9 

 
3 

 
33 

“... o que se faz é final de temporada 
ou início de temporada, um futebol 
ou um vôlei, mais assim, mais em 
nível de socialização, recreativo”. 

 
 

Recreação 

 
 

S7, S8 e S9 

 
 
3 

 
 

33 

“Nós começamos como piloto pro 
infantil, porque normalmente esse 
trabalho de multinatação que a 
gente faz é mais para 
coordenação...” 

 
 

“Multinatação” 

 
 

S1 e S9 

 
 
2 

 
 

22 

“É realizado, no caso de petiz, 
infantil é... as categorias menores 
vão visitar a sala de ginástica tem 
aquele trampolim também...” 

 
Ginástica acrobática 

 
S6 

 
1 

 
11 

... utilizo lá na base e eu “boto” a 
galera pra correr todo dia, faço 
algumas atividades até fora do 
espaço que a gente convive” 

 
Corridas 

 
S5 

 
1 

 
11 

 

Quanto ao treinamento multilateral, algumas vezes foi necessário explicar melhor 

aos técnicos esse conceito. Eles não se sentiam seguros para responder, talvez por não 

entender o que é o treinamento multilateral. 

Em vários casos verificou-se que foram mencionados trabalhos especiais 

realizados dentro da água e considerados inovadores, como por exemplo, o trabalho de 

natação denominado “multinatação” ou ainda “palmateio”, divulgado e realizado pelo 

professor e técnico de natação conhecido por Mano. Trata-se um trabalho de desenvolvimento 

cinestésico-motor da percepção do sentido tátil de pressão e viscosidade, possível de ser 

percebido no apoio necessário para gerar o deslocamento do corpo, principalmente nas ações 

das mãos e dos pés, assim como do tronco. 

O S1 declarou que, na equipe do clube que coordena, o treinamento foi iniciado 

pelo professor Mano: “Nós começamos como piloto pro infantil, porque normalmente esse 

trabalho de multinatação que a gente faz é mais para coordenação, junto dos nadadores da 

categoria infantil. Agora nós vamos fazer um trabalho em cima dos petizes e juvenis”. 

O S2 declarou: “a gente tá começando a implantar e a gente usa de fundamento 

mesmo de palmateio”, o que pode ser considerado como o mesmo treinamento sinestésico já 

apresentado anteriormente. Usa-se ainda, segundo o técnico entrevistado, “os fundamentos do 
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pólo, com as cabeças levantadas pra aquisição de habilidades aquáticas, todas as 

versatilidades de nado: lado, lateral, submerso... fora da água nós só estamos usando os 

circuitos”. 

O S3 declarou que realiza treinamento multilateral: “não só na base, como em 

cima tento manter, eu acho que... Olha... o fato de você montar um circuito bem criativo, com 

uma mobilidade vasta aí, eu acho que colocando o individuo pra trabalhar diversas maneiras 

e em diversas situações diferentes que ele não fique só preso ah... a gravidade ali da 

piscina...  eu acho que é importante pra ele estar se...” O técnico não conclui o seu 

pensamento e não foi possível observar se é realizado o treinamento multilateral dentro da 

estrutura de trabalho do clube ao qual pertence. 

O S4 declarou: “justamente o trabalho o mais diversificado possível e controle do 

corpo, nadando com uma perna só, nadando com um braço só, nadando cruzado, palmateio 

só com um braço, sustentação do corpo, eu acredito que trabalhe bastante a lateralidade. 

Entra num objetivo geral, mas assim, no objetivo específico, trabalhar a lateralidade eu 

acredito que não tenha”. Houve confusão por parte do sujeito com relação ao treinamento 

multilateral e a lateralidade. 

O S5 declarou: ”a gente faz... Acho isso interessante em qualquer estágio do 

treinamento... Na base você trabalhar com... Outras atividades tanto fora quanto dentro da 

água, a gente tentou fazer um determinado período e não... não obtive sucesso... Utilizo lá na 

base e eu “boto” a galera pra correr todo dia, faço algumas atividades até fora do espaço 

que a gente convive”. Falou ainda da importância de: “uma temporada trabalhar ginástica 

olímpica, outra temporada trabalhar boxe, na outra temporada trabalhar nado sincronizado, 

eu gostaria muito de ter isso no meu trabalho de base. Tenho a sensibilidade de que seria 

extremamente produtivo, em vários sentidos..., no sentido do corpo, no sentido de 

flexibilidade, no sentido do desvio de atenção de foco da natação naquele momento de nado 

prazeroso”. Porém, conclui seu pensamento com a seguinte declaração: “Não tem por falta 

de condições mínimas”.  

O S6 declarou: “É realizado, no caso de petiz, infantil é realizado pelo professor, 

mesmo pelo técnico, nesse ano... as categorias menores vão visitar a sala de ginástica tem 

aquele trampolim também e as meninas têm visitado pra aprender, porque se aprende 

muito”. Comenta também que: “em Cuba se fez um trabalho..., até desenvolvemos em cada 
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categoria, essa parte da ginástica natural, porque isso dá muita confiança, dá muita 

coordenação tanto na hora de domínio (corporal), na parte da saída e da virada”. 

O S7 declarou que não trabalha muito com isso e justifica-se da seguinte forma: 

“Nós aqui não trabalhamos muito com isso, por causa do tempo, eles estudam, ele perde 

trabalho de água, ele perde trabalho fora da água. O que se faz é final de temporada ou 

início de temporada, um futebol ou um vôlei, mais assim, mais em nível de socialização, 

recreativo”. 

O S8 explicou: “a gente procura fazer uma atividade mais recreativa, com 

contato com o treinador, com as outras crianças no grupo e basicamente uma vez por semana 

tem uma atividade diferente”. Mantém isso como motivação. 

O S9 relatou: “eles fazem o que a gente... Fazem muito trabalho palmateio, fazem 

algum trabalho de misturar estilo que é do Mano, que é o trabalho que é a multinatação do 

Mano... muito pouco, mesmo porque a gente tem muito pouco tempo em piscina”. Declarou 

também que há projetos de implantação da atividade e que “só fazem recreação e ginástica”. 

 MAKARENKO (2001) apresentou considerações quanto à evolução das crianças 

durante o período de desenvolvimento nas idades escolares, destacou que o período ótimo 

para o desenvolvimento do sistema motor é entre os três e quatro anos, juntamente com o 

aperfeiçoamento da fala e que depois dos oito anos existe outro período sensível para o 

desenvolvimento do sistema motor, correspondente às idades de 11 a 15 anos, porém não na 

mesma intensidade. Segundo o autor, “esses dados obrigam o treinador a ensinar novos 

movimentos de forma intensa nas etapas respectiva aplicando vários meios e métodos. A 

criança que promete ser, geneticamente, um talento esportivo, dependerá do acervo motor 

que recebeu nesses períodos sensíveis”. Dada a essas declarações leva-nos a crer que é 

fundamental trabalhar a multilateralidade no treinamento infanto-juvenil, uma vez que é um 

fator que faz diferença entre ser ou não um atleta bem sucedido. Os demais autores da natação 

pesquisados, não fazem menção a este fato.  
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4.2.14 Discussão do Tema B – Treinamento a longo prazo - TLP 

 

O tema proposto, planejamento do treinamento a longo prazo, levantou aspectos 

importantes que podem esclarecer quais são as bases que fundamentam o planejamento do 

treinamento infanto-juvenil de nadadores brasileiros.  

Na categoria obtida, a experiência dos técnicos é importante para 56% dos 

sujeitos entrevistados, os quais declararam que se trata de um critério utilizado no 

planejamento do treinamento das categorias de base na natação. A experiência do técnico 

figura como base de conhecimento prático para o planejamento, que pode ser tão importante 

quanto as informações literárias obtidas de estudos acadêmicos. 

O trabalho individualizado foi referido por 44% dos entrevistados. Em geral, os 

trabalhos individualizados são pouco aplicados nas equipes de base. Quando estes são 

realizados, são atribuídos aos atletas de destaque. Os demais nadadores nadam baseados nos 

treinos destes atletas destacados. No sentido real, o treinamento dos atletas em formação é 

caracterizado pelo trabalho (exercícios) do grupo, enquanto os destaques recebem atenção 

mais dirigida nas séries determinadas pelo técnico. Sendo assim, este treino acontece após 

anos de trabalho, e pode constituir fator importante o fato de o técnico ser um sujeito que 

reflete sobre a prática. 

A seleção de talentos, procedimento citado por 33% dos entrevistados, faz 

acreditar que os nadadores são selecionados pelo treinamento em curto prazo, pois somente 

por meio dele há condições de selecionar os nadadores que se destacam. É uma análise de 

corte vertical, que pode não dar bons resultados a longo prazo.  

O mesmo acontece com os critérios empregados na seleção de nadadores que 

serão conduzidos aos níveis superiores do treinamento. Categorias como índices de 

competição (44%), resultados técnicos (11%) e nível técnico (22%), quando dotadas de 

poucos recursos de controle, podem incorrer em erro pela mesma falta de controle das 

variáveis independentes.   

Dos entrevistados, 33% não se referiram a nenhum dos critérios citados, porém 

declararam não realizar nenhum tipo de seleção dentro do clube onde trabalham. O S3, a título 

de simples exemplo, disse que “não pode se dar a esse luxo”, referindo-se à seleção de 

possíveis talentos, e concluiu dizendo que o clube ainda se encontra em fase de captação de 

novos nadadores. Também o S9 disse que se trata de “uma seleção natural”. 
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Com relação ao treinamento técnico-tático para provas realizado pelos técnicos 

em diferentes idades, comenta-se que os resultados estão de acordo com os apresentados pela 

literatura no que se refere às idades indicadas para os treinos dos jovens e das jovens, 

levando-se em conta a individualidade biológica do crescimento e desenvolvimento 

maturacional do organismo. Dos resultados obtidos, verifica-se que 56% dos entrevistados 

mencionaram as categorias de juniores e seniores, 22%, as categorias petiz e infantil, e 22% 

disseram que quanto antes se iniciar o treinamento tático, melhor será para ajudar o jovem 

nadador a desenvolver-se e a obter resultados do desempenho técnico/tático. Uma parcela 

considerável dos técnicos entrevistados 33%, não respondeu claramente à questão.  

A maioria dos entrevistados (78%) concorda com o que consta na literatura, que 

esclarece que não se deve trabalhar com elementos de treino tático em idades muito baixas 

(pré-púberes), já que fatores de crescimento e desenvolvimento do organismo biológico e 

psicológico podem afetar o desenvolvimento normal desses nadadores. A especialização 

precoce, quando falta maturidade psíquica para suportar o estresse criado pelas exigências dos 

pais, das torcidas e também do técnico, atrapalha o desenvolvimento dos jovens nadadores, os 

quais ainda terão que passar por muitos anos até que se estabilizem e amadureçam para as 

exigências competitivas. 

Em se tratando do treinamento das capacidades motoras dentro da água, foi 

observado que a capacidade de resistência se destaca nos treinos realizados dentro da piscina, 

pois cem por cento dos entrevistados a realizam. O desenvolvimento do potencial atlético 

relacionado aos mecanismos aeróbios recebeu ênfase nos treinamentos. É coerente tal 

procedimento, visto que as categorias são consideradas de base, e o nadador encontra-se em 

fase de crescimento e de desenvolvimento das demais capacidades, que necessitam da 

resistência geral para serem desenvolvidas gradativamente ao longo dos períodos de 

adaptação do treinamento físico (BULGAKOVA, 2000; COSTILL, MAGLISCHO & 

RICHARDSON, 1996; COUNSILMAN, 1980b; MARTIN et al.,1999; PLATONOV, 2005; 

PLATONOV & FESSENKO, 1994; RAPOSO, 2002).    

As capacidades motoras da força e velocidade na natação foram relacionadas com 

menor ênfase pelos técnicos no treinamento das categorias de base que se encontram em 

período de formação esportiva, uma vez que essas capacidades necessitam de treinamento 

especializado para se desenvolverem. Estas são obtidas através de cargas de treinos 

específicos, em geral a  velocidade desenvolve-se com exercícios anaeróbios. Já aos 
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estímulos, que dependem do desenvolvimento aeróbio e auxiliam na manifestação das 

potencialidades individuais do nadador são trabalhados dentro da capacidade velocidade, com 

intensidades máximas e de curta duração são apresentados coerentemente conforme as 

citações dos técnicos, principalmente quando são citadas formas recreativas, através de jogos 

e brincadeiras de revezamentos. (BULGAKOVA, 2000; COSTILL MAGLISCHO & 

RICHARDSON., 1996; COUNSILMAN, 1980b; MARTIN et al.,1999; PLATONOV, 2005; 

PLATONOV & FESSENKO, 1994; RAPOSO, 2002).    

A capacidade motora flexibilidade é pouco explorada no ambiente aquático, pois 

os benefícios obtidos por esse tipo de treinamento são facilitados pela característica física 

(temperatura) da água, condição ideal para o relaxamento dos músculos e demais tecidos 

envolvidos no sistema neuromotor, os quais agem como inibidores do movimento com 

amplitudes elevadas. Da mesma forma entende ACHOUR JUNIOR (2005). À guisa de 

conclusão, é fato que se devem aproveitar as condições ideais durante o treinamento para 

destinar à capacidade flexibilidade treinos com exercícios de alongamentos específicos para 

os nadadores. 

O treinamento das capacidades motoras fora da água foi citado com maior 

evidência como meio de treinamento complementar das demais capacidades que não foram 

trabalhadas com ênfase no meio ambiente aquático. Muito se tem feito para desenvolver a 

capacidade força com treinamento fora da água, utilizando-se exercícios com sobrecarga. A  

musculação usualmente se pratica no meio da natação (BULGAKOVA, 2000; 

COUNSILMAN, 1980b; PLATOVOV & FESSENKO, 1994; SANDOVAL, 2002; 

VALDIVIELSO, 1990, 1996a). 

Foi citado por grande parte dos técnicos o treinamento da capacidade de força, 

quando se utilizam os equipamentos extensores de látex, como forma de desenvolvimento e 

treinamento da capacidade de força voltada para a especificidade da natação. Nesse 

treinamento é realizada a associação com a capacidade de resistência, denominada força de 

resistência, entendida como a capacidade de realizar o movimento com o máximo da força em 

quantidade elevada de repetições ou de tempo de execução da ação motora (BULGAKOVA, 

2000; PLATONOV, 2005; SANDOVAL, 2002; VALDIVIELSO, 1990, 1996b). 

O treinamento da capacidade flexibilidade fora da água, citado pela totalidade dos 

sujeitos entrevistados, é realizado desde as categorias mirim e petiz, uma vez que é importante 

treinar essa capacidade nessas idades (CONSILMAN, 1980a,1980b; MAGLISCHO, 1993). 
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Porém, os exercícios são realizados sem a devida atenção, pois falta o tempo necessário ao 

treinamento fora da água e há horários determinados para a utilização da piscina. Há pouca 

flexibilidade na permanência além do horário determinado pelas organizações do clube, o que 

dificulta os treinos com maior rigor. Então o treinamento fica sob a responsabilidade dos 

professores das academias, estejam elas dentro do clube ou dentro de academias particulares, 

e em horários diferentes dos do período do treino em água. Assim, o treino pode perder a 

especificidade da prática sem a supervisão direta do técnico.  

O treinamento multilateral dos nadadores em fase de formação é tido como uma 

forma de realizar a multidisciplinaridade nas diferentes modalidades esportivas e nas formas 

de trabalho motor com o objetivo de desenvolver ao máximo o “repertório motor”, realizado 

pelos jovens nadadores. Tal forma de treinamento é pouco utilizada pelos técnicos de base na 

natação, pelas mesmas razões apresentadas no item anterior, ou seja, a falta de tempo para 

treinamento fora da água.  

Entre os sujeitos entrevistados, destaca-se a realização dos trabalhos de sinestesia 

motora realizados com movimentos apoiados no meio líquido através das mãos, corpo e pés, 

com trajetórias sinuosas. Foram citadas as atividades de “multinatação” ou “exercícios de 

palmateios”, pelos S1, S2 e S9 (33%). Os S3 e S6 (22%) realizam de forma planejada as 

atividades com outras modalidades esportivas. Já os S5, S7, S8 e S9 (44%) realizam 

atividades diferenciadas com os objetivos de recreação e motivação, porém são esporádicos e 

não sistematizados. O S4 (11%) declarou que realiza dentro da água exercícios de lateralidade 

e coordenação combinando partes de nados e outros movimentos. 

Pode-se concluir que o treinamento multilateral na natação como treinamento 

complementar ainda é tímido, pois não se priorizam as capacidades coordenativas dos 

nadadores. Nesse caso, não existe preocupação com o desenvolvimento integral do nadador, 

porquanto volta-se completamente para o treinamento aquático com características 

fisiológicas e de técnica dos nados. Visa-se desempenho competitivo em curto prazo, sem 

respeitar as categorias de base e as condições biológicas dos nadadores. 
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4.3  TEMA C - Quantificação do treinamento nas categorias de base 

  

Para melhor entender o treinamento infanto-juvenil e como este é realizado dentro 

das estruturas dos clubes de formação de nadadores, quanto aos aspectos relacionados ao 

volume de treino a que estes estão sendo submetidos, buscou-se quantificar o número de 

sessões diárias e semanais, e a distância percorrida, aproximadamente, em cada uma dessas 

sessões. (QUADRO 27 ) 

Nos quadros vinte e sete e vinte e oito são apresentadas as quantificações do 

treinamento por categoria de base com relação ao número de treinos diários e semanal, e à 

distância percorrida por treino, em quilômetros. 

 

QUADRO 27 –  Quantificação das ações motoras no treinamento entre as categorias 
 
Sujeito Categorias Nº. de sessões diárias Nº. de sessões 

semanais 
Distância 
percorrida em 
Km/sessão 

 
 
 
 
S1 

mirim 1 sessão 3 a 5 sessões - 

petiz 1 sessão 3 a 5 sessões 3 Km 

 
infantil 

1 ou 2 sessões Dobras 
2x/sem. 

6 a 8 sessões 4 a 4.5 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões Dobras 
2x/sem. 

6 a 8 sessões 6 km 

júnior 1 ou 2 sessões Dobras 
2x/sem. 

6 a 8 sessões 6 Km ou mais 

 
 
 
S2 

mirim 1 sessão 3 a 5  sessões 3,5 Km 

petiz 1 sessão 4 a 5 sessões 4,5 Km 

infantil 1 ou 2 sessões Dobras 2 
x/sem. 

6 a 8 sessões 5 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões Dobras 3 
x/sem. 

6 a 9 sessões 6 a 7 Km 

 
 
 
 
S3 
 

mirim 1 sessão 3 sessões -- 

petiz 1 sessão 5 sessões -- 

infantil 1 sessão 6 sessões 4 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem. 

6 a 8 sessões 5 a 6 Km 

júnior 1 sessão 
Dobras só férias 

6 sessões 6 Km 

 
S4 

mirim 1 sessão 3 sessões - 

petiz 1 sessão 5 sessões - 

Continua 
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QUADRO 27 – Quantificação das ações motoras no treinamento entre as categorias (cont)  
 
Sujeito Categorias Nº. de sessões diárias Nº. de sessões 

semanais 
Distância 
percorrida em 
Km/sessão 

 
 
   S4 

infantil 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem. 

6 a 8 sessões 5 a 6 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 3x/sem. 

6 a 9 sessões 7 Km 

 
 
 

S5 

mirim 1 6 sessões 2 a 2,5 Km 

petiz 1 6 sessões 4 Km 

infantil 2 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem. 

6 a 8 sessões 5 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem. 

6 a 8 sessões 5 a 7 Km mais 
dobras 

 
 
 
 

S6 

mirim 1 sessão 5 sessões - 

petiz 1 sessão 5 a 6 sessões 3 Km 

infantil 1 sessão 6 sessões 5 Km 

juvenil 1 sessão 6 sessões 6 a 7 Km 

júnior 1 ou 2 sessões 
Dobras  3 a 5x/sem. 

6 a 15 sessões 7 a 8 Km 

 
 
 

S7 

mirim 1 sessão 5 sessões 3 Km 

petiz 1 sessão 5 sessões 4 Km 

infantil 1 sessão 6 sessões 5 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem. 

6 a 8 sessões 5 a 6 Km 

 
 
 
 

S8 

mirim 1 sessão 3 a 5 sessões 3 km 

petiz 1 sessão 5 a 6 sessões 4 a 4,5 Km 

infantil 1 sessão 5 a 6 sessões 4 a 5 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 2x/sem 

6 a 8 sessões 5 Km 

júnior 1 ou 2 sessões 
Dobras 2 a 4x/sem 

8 a 10 sessões 5 a 6 Km 

 
 
 
 

S9 

mirim 1 3 sessões 1,5 a 1,6 Km 

petiz 1 3 sessões 5 Km 

infantil 1 6 sessões 6 Km 

juvenil 1 ou 2 sessões 
Dobras 3 x/sem 

6 a 9 sessões 6 a 7 Km 

júnior 1 ou 2 sessões 
Dobras 03 x/sem 

6 a 9 sessões 6 a 7 Km 

 
 A seguir apresenta-se um resumo do número de sessões semanais e a distância 
nadada em quilômetros aproximado: (QUADRO 28) 
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QUADRO 28 – Número de sessões semanais e volume de treinamento (Km) 
 

 
Sujeito 

MIRIM PETIZ INFANTIL JUVENIL JUNIOR 

sessões 
semana 

KM sessões 
semana 

KM sessões 
semana 

KM sessões 
semana 

KM sessões 
semana 

KM 

S1 3 a 5 - 3 a 5 3 6 a 8 4/4,5 6 a 8 6 6 a 8 6 

S2 3 a 5 3,5 3 a 5 3,5 6 a 8 4,5 6 a 8 5 6 a 9 6/7 

S3 3 - 5 - 6 4 6 a 8 5/6 6 6 

S4 3 - 5 - 6 a 8 5/6 6 a 9 7 - - 

S5 6 2/2,5 6 4 6 a 8 5/7 6 a 8 5/7 - - 

S6 5 - 5 a 6 3 6 5 6 6/7 6 a 15 7/8 

S7 5 3 5 3 6 a 8 5/6 6 a 8 5/6 - - 

S8 3 a 5 3 5 a 6 3 5 a 6 4/5 6 a 8 5 8 a 10 5/6 

S9 3 1,5/1,6 3 5 6 6 6 a 9 6/7 6 a 9 6/7 

Média 4,11 2,65 4,78 3,50 6,50 5,03 7,00 5,89 7,92 6,33 

Desvio 
padrão 

0,99 0,70 0,89 0,71 0,58 0,71 0,41 0,66 1,46 0,62 

 

Buscou-se verificar algumas informações sobre os dados que podem quantificar as 

ações motoras do treinamento na água, a fim de se conhecer melhor quais são e em que 

quantidade são realizadas as sessões de treinamento pelas categorias de base. 

O S1 declarou que a categoria petiz realiza uma sessão diária e de três a cinco 

sessões semanais, e são nadados em média três quilômetros por sessão. 

A categoria infantil realiza “dobras” (treinamento em dois períodos no mesmo 

dia) dos treinos diários em dois dias da semana. Soma-se a isso até oito sessões de 

treinamento semanal. São nadados de quatro quilômetros a quatro quilômetros e quinhentos 

metros por sessão. Devem-se somar ainda a essa medida mais duas dobras de treinos 

semanais, que podem variar de acordo com os períodos de treinamento (preparatório, pré-

competitivo, competitivo e transitório) dentro da temporada, sempre realizados pela manhã.  

A categoria juvenil é treinada em média sete sessões semanais. Em cada sessão, 

nada-se a quantia de seis quilômetros e mais as duas dobras de treinos semanais. Começa-se a 

nadar em cada temporada com dois treinos às terças e quintas-feiras, sendo que o primeiro 

treino é sempre realizado pela manhã.  
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Dentro do que foi citado pode-se observar que existe uma evolução quanto à 

distância percorrida no treinamento pelas categorias. Inicia-se com três quilômetros e se 

atinge, na categoria juvenil, uma medida de seis quilômetros de distância nadados nas sessões 

diárias.  

O S2 declarou que na categoria mirim o nadador participa de três a cinco dias por 

semana, deixando para que a família de cada nadador decida de acordo com seu interesse , se 

quer freqüentar mais dias do que os três dias solicitados como o mínimo de presença. “...a 

gente tem atleta  que vem três dias da semana, Mas a gente não cobra do garoto os cinco 

dias”. 

A categoria petiz oficialmente treina cinco sessões por semana, porém só é 

cobrada a participação mínima de quatro sessões semanais.  

A categoria infantil deve treinar de seis a oito vezes e, dependendo da fase do 

treinamento, nessa categoria realizam-se duas dobras, dependendo da especialidade de prova 

do nadador. 

A categoria juvenil deve treinar de seis a nove vezes e, dependendo da fase do 

treinamento, nessa categoria realizam-se três dobras, dependendo da especialidade de prova 

do nadador. 

As quilometragens nadadas durante as sessões diárias de treinamento nas 

categorias obedecem a uma escala progressiva. A categoria mirim nada três quilômetros e 

quinhentos metros, a categoria petiz nada quatro quilômetros e quinhentos metros, a categoria 

infantil nada cinco quilômetros e a categoria juvenil nada entre seis a sete quilômetros por 

sessão.   

O S3 relatou que no treinamento realizado com a categoria mirim, os nadadores 

têm que freqüentar, pelo menos, três sessões por semana, enquanto que os petizes devem 

freqüentar cinco sessões de treinos por semana. “Os infantis não dobram praticamente nunca 

os treinos”, e são solicitadas seis sessões de treinamento semanais.  

O S3 citou, ainda, que “juvenis quando é nas férias de julho e janeiro, fevereiro 

enquanto não começam as aulas, deixo alguns mais avançados, eu deixo que eles venham na 

dobra é... duas vezes por semana”.  

“Na categoria júnior eu crio épocas específicas, porque a nossa realidade é um 

pouco diferente, é aquela coisa, o treino de madrugada é importante e tal, eu já não faço 

mais, mas eu crio um esquema com eles de dobra. Então, a dobra na verdade na minha 
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equipe principal pode parecer até meio... pô!! os caras nadam pra esse tipo de... de tempo e 

não dobram o tempo, uma seção só, então eu dei uma equilibrada no treino dessa maneira... 

Então o que acontece, nas férias escolares deles, eu consigo realmente ali fazer, tipo, um 

camping mesmo, eu faço dessa maneira, janeiro inteiro e começo de fevereiro até começarem 

as aulas, então um mês no começo do ano e depois um mês no meio do ano e aí assim eu 

tenho. dobras”. 

No entanto, não relatou-se a quilometragem nadada nas categorias mirim e petiz 

talvez  por não serem categorias prioritárias nas competições de seu clube. Toda ênfase é dada 

às categorias de juvenil e júnior da equipe principal.  A equipe é formada basicamente por 

universitários. No treinamento diário, as categorias nadam as seguintes quilometragens: 

quatro quilômetros por sessão as infantis; entre cinco a seis quilômetros os juvenis, e em 

média, seis quilômetros por sessão, os juniores.  

O S4 relatou que no treinamento das categorias, o mirim “têm que freqüentar, 

pelo menos, três vezes por semana”. Dos nadadores petizes, são cobradas cinco sessões de 

treino por semana. As quilometragens nadadas não foram citadas, porém o técnico declarou 

que nessa idade o importante é como realizam o treino, e não quanto eles nadam. 

 Observa-se ainda que os nadadores da categoria infantil realizam uma ou duas 

sessões diárias de treinamento, de acordo com os objetivos do treinamento dentro da 

temporada, e as dobras de treino diário acontecem duas vezes por semana dentro do horário, 

evitando-se a madrugada. 

 A categoria juvenil realiza uma ou duas sessões diárias de treinamento, de acordo 

com os objetivos do treinamento dentro da temporada, e as dobras de treino diário acontecem 

três vezes por semana nos horários, evitando-se a madrugada.  

Quanto à quilometragem percorrida no treinamento pelas categorias, o técnico 

disse que, nas categorias mirim e petiz, as quilometragens não citadas não são importantes, 

sendo mais enfatizados os aspectos técnicos de qualidade desses treinos. Já a categoria infantil 

nada entre cinco a seis quilômetros. A categoria juvenil nada, em média, sete quilômetros.  

O S5 declarou que a categoria mirim realiza uma sessão de treinamento por dia 

durante seis dias na semana, nadando entre dois quilômetros e dois quilômetros e quinhentos 

metros.  

A categoria petiz também realiza uma sessão de treinamento por dia durante seis 

dias na semana, nada quatro quilômetros por sessão.  
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A categoria infantil realiza uma sessão de treinamento diária ou duas, nas dobras, 

em dois dias, na semana, num total de entre seis a oito sessões. Nada em média cinco 

quilômetros por sessão, excluindo-se as dobras. 

A categoria juvenil realiza uma sessão de treinamento diária ou duas, nas dobras, 

em dois dias na semana, num total de seis a oito sessões. Nada entre cinco a sete quilômetros 

por sessão de treino, excluindo-se as dobras. 

O S6 apresentou seu modelo de treinamento e declarou que as categorias mirim, 

petiz e infantil, assim como a juvenil, não realizam dobras e que treinam somente uma sessão 

diária entre cinco a seis sessões semanais. A quilometragem da mirim não foi informada, 

contudo a categoria infantil nada três quilômetros por sessão de treino, a categoria infantil 

nada cinco quilômetros e a categoria juvenil nada entre seis e sete quilômetros por sessão. 

O S7 informou que as categorias mirim, petiz e infantil não dobram treinos; as 

dobras têm início a partir da categoria juvenil. As categorias mirim e petiz treinam uma sessão 

por dia, durante a semana de segunda a sexta, e a categoria infantil nada mais que cinco dias, 

incluindo um treino aos sábados de manhã. O técnico justifica a inclusão dos sábados pelo 

fato de haver a necessidade de adaptação às competições que, em geral, são realizadas nos 

fins de semana. A categoria mirim nada três quilômetros por sessão, a petiz, quatro 

quilômetros, a infantil nada cinco e a juvenil nada entre cinco e seis quilômetros por sessão. 

A categoria juvenil treina de seis a oito sessões semanais, com duas dobras na 

semana, e percorre de cinco a seis quilômetros por sessão, sem incluir as dobras. 

O S8 declarou que as categorias mirim, petiz e infantil não dobram treinos, e que 

as dobras passam a ser realizadas a partir da categoria juvenil. A categoria mirim treina de três 

a cinco sessões semanais, a categoria petiz de cinco a seis sessões semanais, enquanto que a 

categoria infantil realiza seis sessões semanais.  As quilometragens nadadas pelas categorias 

em sessões diárias são: três quilômetros a mirim; de quatro a quatro quilômetros quinhentos 

metros a petiz; e de quatro a cinco quilômetros a infantil. Enquanto que a categoria juvenil 

realiza de seis a oito sessões de treinamento semanais com duas dobras, e treina em torno de 

cinco quilômetros por sessão. A categoria júnior realiza de oito a dez sessões de treinamento 

semanais com 2 a 4 dobras e treina de cinco a seis quilômetros por sessão. 

O S9 declarou que a estrutura de treinamento no clube onde trabalha é organizada 

da seguinte forma: as categorias mirim, petiz e infantil realizam uma sessão de treinamento 

por dia. A mirim e a petiz só treinam três sessões semanais e a infantil treina seis sessões 
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semanais. As categorias cumprem por treino a seguinte quilometragem: a mirim, de um 

quilômetro e quinhentos metros a um quilômetro e seiscentos metros; a petiz, cinco 

quilômetros e a infantil seis quilômetros. As categorias juvenil e na categoria júnior realizam 

igualmente entre seis e nove sessões de treinamento semanais com três dobras e treinam de 

seis a sete quilômetros por sessão.   

 

4.3.1 Discussão do Tema C – Quantificação do treinamento nas categorias de base 

 

O número de sessões realizadas pela categoria mirim é de três a seis sessões com 

predominância da mesma quantidade, uma vez que os clubes que estabelecem o número 

maior deixam a critério do nadador ou da família optarem por uma quantidade menor (três ou 

quatro sessões por semana). Quanto ao volume de quilômetros nadados, fica entre um 

quilômetro e meio e três quilômetros e meio, não havendo, portanto, regularidade quanto a 

isso. Foi relatado pelo sujeito S6 que não é importante o quanto se nada nessa fase. Para o 

técnico, o que importa é que se nadem corretamente os estilos e que se realize tudo como o 

solicitado, com atenção. Pode-se acreditar que isso seja correto, porém na fase de crescimento 

e desenvolvimento das capacidades motoras condicionais (resistência, força e velocidade), 

quanto maior o número de estímulos e carga de forma adequada, respeitando-se as 

individualidades biológicas, melhor para o desenvolvimento do nadador. Portanto, 

discordamos em parte em relação a essa tese, contudo não acreditamos que o exagero e a 

aplicação de cargas de forma irresponsável, seja o procedimento correto nesta categoria. 

Defendemos a medida mais condizente com as possibilidades individuais com controle e 

acompanhamento do técnico responsável pela categoria. 

Na categoria petiz (dez e onze anos), o mesmo comportamento se repete quanto 

ao número de sessões com um aumento de carga, é o que dizem os S3, S4 e S8. Como as 

crianças ainda são muito novas, e estão possivelmente em fase de transição da pré-puberdade 

e puberdade (BULGAKOVA, 2000; MARTIN et al., 1999; MAKARENKO, 2001; 

PLATONOV, 2005; VALDIVIELSO, 1990, 1996a), ainda não estão sendo muito exigidas 

quanto ao número de sessões. Já a carga de volume de treino em quilômetros passa a ter um 

planejamento mais acentuado e definido com percursos estipulados para as sessões de treino, 

porém ainda não se observa nenhuma dobra de treinos durante a semana. Conclui-se que o 

aumento das sessões de treino semanais deve-se ao motivo declarado por algum dos sujeitos, 
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que afirma ser solicitado o treinamento aos sábados para que a criança se acostume com essa 

rotina de treinos, uma vez que as competições são realizadas nos finais de semanas.   

Na categoria infantil (doze e treze anos), destaca-se o aumento acentuado das 

cargas de treinamento com o aparecimento de dobras de treinos diários, o que faz com que o 

número de sessões semanais aumente consideravelmente de seis para oito sessões. Isso pode 

ser atribuído ao fato de que este é o período de crescimento e desenvolvimento biológico, 

principalmente em se tratando de meninas, que têm um período maturacional antecipado em 

relação aos meninos (BULGAKOVA, 2000; MARTIN et al., 1999; MAKARENKO, 2001; 

PLATONOV, 2005; VALDIVIELSO, 1990, 1996b). Além desse fator maturacional, verifica-

se que os campeonatos estaduais e nacionais são estimulados pela CBDA e pelas federações 

estaduais, e por isso exigem-se mais cargas de treinamento, baseando-se em modelos dos 

nadadores já prontos (maduros) para as competições de alto desempenho. Pode-se concluir 

que as exigências dos clubes nesse caso têm como objetivo alcançar os índices estaduais, 

regionais e nacionais. Está em jogo a representatividade das equipes dentro do cenário 

nacional.  

Os volumes em quilômetros nas sessões dos treinos são semelhantes aos 

praticados pelos nadadores da categoria superior. 

Haveria necessidade de mais informações e, para tanto, seria interessante assistir 

aos treinamentos in loco, para se fazer uma análise mais exata. Essa forma de verificação 

constitui-se um dos principais critérios para avaliar um treinamento, mas é muito pouco 

utilizada porque os profissionais se sentem invadidos na intimidade profissional. 

As atividades das categorias juvenil, (quatorze e quinze anos), e júnior, (dezesseis 

a dezoito anos), são mostradas de forma semelhante pelos sujeitos entrevistados (100%), 

quanto ao número de sessões de treinos que é de seis a nove sessões semanais e quanto ao 

número de quilômetros nadados semanalmente que é entre cinco e sete quilômetros por 

sessão. Algumas diferenças apresentadas pelos sujeitos S6 e S8, referentes à categoria júnior, 

são observadas no aumento do número e distâncias percorridas. Os nadadores dessa categoria 

realizam os treinos, em geral, separadamente, dadas as especificidades da categoria e das 

provas de alguns nadadores de elite que fazem parte da seleção brasileira e disputam 

campeonatos internacionais. 

Verifica-se que os nadadores realizam treinamento em conjunto, seguindo a 

mesma estrutura de treino. Esse fato pode estar relacionado às exigências de desempenho de 
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treinamento e de competição, assim como aos espaços de que dispõem nas piscinas, por 

questão dos horários destinados para o treino.  

Foi dito que é do interesse do técnico que os nadadores juvenis sejam treinados 

junto com os nadadores das demais categorias superiores, a fim de que os mais novos 

adquiram experiências de treinamento com os demais e sejam estimulados a buscar 

desempenhos cada vez mais elevados. 

 

 

4.4 Tema D - Aspectos importantes para o TLP na natação 

 

Neste tema foram agrupadas as categorias nas quais estão reunidos os aspectos 

gerais considerados importantes para o TLP. Sendo assim, é necessário que as discussões 

sejam realizadas em separado, ao final de cada categoria, já que são aspectos distintos, a 

saber: especialização do nadador no treinamento; avaliação maturacional; seleção de talentos; 

fatores importantes para selecionar um talento; competição das categorias de base; declaração 

espontânea dos técnicos. (QUADRO 29) 

 

 

QUADRO 29 – Categorias do Tema D 

TEMA D - Aspectos importantes para o TLP na natação 

Categorias 

D1 - Especialização do nadador no treinamento 

D2 - Avaliação maturacional 

D3 - Seleção de talento 

D4 - Fatores importantes para selecionar um talento 

D5 - Competições das categorias de base 
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4.4.1  Categoria D 1 - Especialização do nadador no treinamento  

 No quadro trinta estão representados os resultados das categorias em que ocorre a 

especialização do nadador no treinamento. (QUADRO 30) 

 

QUADRO 30 - Categoria e idade em que ocorre a especialização dos nadadores  
 

Categoria Idade (anos) Sujeito Freqüência % 

Infantil 2 13 S3 e S7 02 22 

Juvenil 1 14 S2, S5, S8 e S9 04 44 

Juvenil 2 15 S1 e S4 02 22 

Júnior 16 S6 01 11 

 
A questão relacionada à idade em que ocorre a especialização do nadador nas 

provas da natação foi uma das estruturadas nesta pesquisa. É importante ressaltar que tal 

questão ainda não foi tratada em nenhuma outra pesquisa publicada no país, até o presente 

momento. Focalizou-se, então, este tema com o objetivo de detectar e registrar em que 

momento da carreira do nadador se concretiza a especialização dentro dos parâmetros 

nacionais seguidos pelos técnicos desses clubes.  

Com relação à idade em que se trabalha a especialização dos nadadores, 77,7% 

dos entrevistados disseram que esta se dá após a categoria juvenil, ou seja, dos quatorze anos 

para cima, concordando com o que é apresentado nas literaturas segundo BULGAKOVA 

(2000), PLATONOV e FESSENKO (1994), PLATONOV (2005), RAPOSO (2002), 

VALDIVIELSO (1994, 1996b). Sendo assim, os nadadores brasileiros estão se especializando 

em idades correspondentes às que são recomendadas de acordo com os aspectos técnicos, que 

são mais adequados, em razão tanto do volume de treinamento a que são submetidos (de 4 a 6 

anos de treinamento), quanto do desenvolvimento psicológico e do estágio de maturação 

biológica, quando se encontram em fase final de maturação ou mesmo já estão maduros. 

 

4.4.2 Categoria D2 - Avaliação maturacional 

 

A avaliação da maturação biológica deve ser entendida pelos técnicos como uma 

aliada ao treinamento, uma vez que possibilita identificar nos nadadores o estágio 

maturacional. Tal informação é importante para o planejamento do treinamento, ela indica em 
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que condições de desenvolvimento biológico o nadador se encontra, permitindo ao técnico, 

realizar um plano adequado às possibilidades dentro da realidade. 

 

QUADRO 31.– Avaliação maturacional do nadador 

Realização (sim ou 
não) 

Sujeito Freqüência % 

Não S3, S4, S5, S6, S7, S8 
e S9 

07 78 

Sim S1 e S2 02 22 

 

Buscam-se informações sobre o amadurecimento biológico do organismo, 

necessário para reconhecer os períodos favoráveis para o desenvolvimento das capacidades 

motoras de força e velocidade. Para se realizar as avaliações dos estágios maturacionais 

através das características sexuais existe um forma simples e possível de ser realizada, a auto-

avaliação, a qual pode ser utilizada e apresenta pouca margem de erro. 

A técnica mais simples e recomendada, também por seu baixo custo financeiro, é 

a avaliação maturacional determinada pelos caracteres sexuais secundários determinados por 

TANNER (1962). Estudos relacionados à educação física e ao esporte sobre a auto-avaliação 

maturacional foram publicados no país por MARTIN et al.(2001a, 2001b) ; MATSUDO e 

MATSUDO (1991), utilizando-se a técnica de fotos de TANNER (1962) ou de desenhos 

adaptados de MORRIS e UDRY (1997). A vantagem da técnica dos desenhos sobre as demais 

técnicas é a possibilidade de ser aplicada pelos próprios técnicos e o baixo risco de serem 

consideradas pela sociedade como, por assédio sexual (o que ocorreria se estivessem 

apresentando fotos de genitálias masculinas ou de mamas). O desenho diminui esses riscos, 

sendo mais fácil de ser trabalhado. 

A avaliação dos nadadores, assim como de todos os jovens que praticam atividade 

física, especialmente o treinamento sistematizado, faz-se necessária para o reconhecimento da 

fase de maturação biológica, a fim de ser planejado e aplicado o treinamento individualizado.  

Quanto à avaliação maturacional, obtiveram-se os seguintes resultados:  

O S1 declarou que realiza a avaliação maturacional por dois anos consecutivos; 

porém, quando questionado quanto ao método de avaliação utilizado não soube responder, e 

disse que o clube em que trabalha está preocupado com isso. Disse ainda que a avaliação de 

seus nadadores é realizada pelo médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – 
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CBDA. Disse também que desde a categoria de base, petiz, está sendo feita a avaliação, e que 

um outro estudo está sendo realizado na universidade à qual o clube pertence, pelo médico da 

mesma instituição, auxiliado pelo médico da CBDA.  

De acordo com os dados da pesquisa foi possível observar algumas considerações 

citadas pelos sujeitos S2, S4, S5 e S8 (44 %), as quais sugerem continuidade no treinamento. 

O S2 limitou-se a declarar que a avaliação maturacional está sendo realizada pelo 

médico da CBDA, em apoio aos trabalhos desenvolvidos junto aos clubes. 

Os demais sujeitos declararam que não utilizam nenhum método especial para 

realizar a avaliação maturacional de seus nadadores. (QUADRO 17) 

Destacam-se as declarações relativas ao procedimento dado pelos técnicos do 

“ranking” nacional da natação brasileira para a importância dada à questão da maturação 

biológica dos nadadores das categorias de base; “hoje em dia utilizamos o famoso 

olhômetro”, ou que “nós sabemos a importância que tem, é importante, mais ainda no 

feminino”, porém 78% dos sujeitos entrevistados declararam que não realizam a avaliação da 

maturação biológica dos nadadores. 

O S7 declarou o seguinte: “não temos um departamento especifico pra isso”, o 

que permite concluir que, nesse caso, o técnico não se sente capaz de realizar a avaliação por 

desconhecer as técnicas e por não saber como interpretar os resultados. 

Neste caso, assim como em outros momentos desta pesquisa, fica evidente a 

contribuição que as instituições de ensino poderiam dar para a formação específica dos 

técnicos de natação, uma vez que há interesse de parcerias com a academia. Há possibilidade 

de serem realizados trabalhos científicos como o que vem sendo realizado e é citado na 

entrevista. 

 

4.4.3 Categoria D3 - Seleção de talento 

 

No sistema de TLP, é importante que se tenha um sistema de seleção dos talentos 

para identificar aqueles nadadores que possuem maior facilidade em determinadas tarefas e 

gosto pela atividade que prática, no caso a natação esportiva. Para conhecer como são 

realizados os sistemas de seleção no país perguntou-se aos sujeitos entrevistados sobre o 

assunto: (QUADRO 32) 
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QUADRO 32 – Seleção de talentos na natação 
 

Realização (sim ou 
não) 

Sujeito Freqüência % 

não   S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8 e 
S9 

08 89 

sim S6 01 11 

 

Especialistas em esporte infanto-juvenil (JOCH, 2005; MARTIN et al, 1996; 

1999) trazem, para a discussão do treinamento infanto-juvenil e formação de atletas, 

declarações importantes sobre o tema. Dizem os especialistas que o processo de seleção de 

talentos, apesar de toda a polêmica que existe dentro e fora do país, faz parte do processo de 

TLP. Em cada fase de desenvolvimento, seja com relação às idades, às categorias ou ainda 

aos objetivos (índices, por exemplo) a serem alcançados, é importante o processo seletivo de 

passagem para estágios mais avançados do treinamento.  

Os resultados obtidos na pesquisa mostram como tal procedimento vem sendo 

abordado na modalidade natação, nos clubes brasileiros. 

Quanto à realização de seleção de talentos na natação, os resultados obtidos foram 

os seguintes: 

O S1 declarou diretamente: “Não, mas futuramente a gente vai ter”. Essa 

declaração faz crer que é conhecida a importância da seleção, porém esta ainda não é adotada. 

Isso levanta outras questões como: Por que não é realizada? Quando questionado, o sujeito 1 

mencionou o sistema adotado pelo clube de que faz parte. Explicou ainda: “quando ele (o 

nadador) mostra que está fazendo um tempo muito bom, mas que tecnicamente ele não é um 

nadador adequado ainda”. Disse também, a respeito da primeira questão, que realiza 

“peneiras” na captação de atletas para a equipe.  

O S2 afirmou:“ainda não, veja bem, somos conscientes disso, mas nós ainda 

estamos numa fase de aquisição...”. Por essa declaração, pode-se concluir igualmente que se 

reconhece a necessidade da seleção de talentos, mas que ainda se está na fase de aquisição de 

novos nadadores, o que dá a entender que em fases posteriores proceder-se-á a seleção quando 

o número de praticantes (nadadores) for aquele que a coordenação da modalidade no clube 

deseja como meta. Finaliza mencionando aquilo que acredita ser importante, e dizendo que 

“não desperdiça nada”. 
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O S3 declarou que não realiza seleção de talentos. Disse, porém: “a gente realiza 

algum tipo de informação desses professores, dos profissionais e pra eles já seguirem a nossa 

linha de trabalho desde o começo”. Nesse caso está referindo-se aos professores das 

academias da cidade e região, com as quais mantêm contatos, e está propondo que sejam 

encaminhados para a equipe de treinamento os nadadores de destaque. 

O S4 declarou que não realiza seleção, deixando claro que “queira ou não, vão se 

destacar, vão permanecer aqueles que tiverem um talento, condições físicas e psicológicas 

pra se desenvolver, no esporte competitivo”. Porém não utiliza nenhum modelo sistematizado. 

O S5 afirmou que não realiza seleção de talentos em sua equipe. Informou: “nesse 

caso específico, que o nadador já está na equipe, no ápice da minha pirâmide, ah... o 

fundamental é o resultado, a vontade de dar o resultado...”. O técnico revela que sua equipe 

já está composta. Sob sua orientação está somente a equipe de juniores e seniores que formam 

a equipe principal do clube. Declarou também em outro momento da pesquisa que 80% de sua 

equipe é composta pelos mesmos nadadores, há aproximadamente cinco anos consecutivos. 

O S6 declarou que realiza seleção de talentos no processo de treinamento das 

equipes de base no clube: “Realizamos, existe um protocolo, existe uma data pré-determinada 

pra realizar é em março, junho, setembro. Ele vai crescendo aí a gente vai aumentando, 

porque pensamos assim: se o nadador que entra na categoria mirim2, entra no primeiro teste 

em março é um nível, mas esse teste é feito em setembro, tem que ser muito mais forte. Então, 

o teste é baseado em que? No domínio da técnica do próprio nado, a saída, a virada certo, e 

nós fomos exigentes em reuniões realizadas com a escolinha, fomos exigentes porque cada 

um tem que fazer o seu trabalho”. A resposta não foi consistente e não apresenta claramente o 

método utilizado. O que se pode deduzir é que o treinador exige simplesmente um 

encaminhamento de técnica e desenvolvimento. 

O S7 declarou que não realiza seleção de talentos. “Especificamente nós não 

temos, estamos tentando implantar estamos iniciando, mas pra isso a gente tem alguns 

estudos...”. 

O S8 respondeu que não realiza seleção de talento, “no processo eu acredito 

assim, mas a gente não segue nenhum protocolo, assim como, vamos dizer... da Olga 

Bulgakova que fez um protocolo bastante divulgado”. Com essa resposta o técnico demonstra 

conhecimento do que pode ser feito em relação ao processo de seleção de talentos. Contudo, 

perguntado a respeito do que acredita ser importante no processo de seleção de talento, 
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respondeu “conhecer os pais do garoto, o tipo de trabalho que ele já fez, se está nadando 

bem, conhecer a envergadura dele, quanta água ele perde nadando...”. 

O S9 declarou que no clube onde trabalha não se realiza a rigor a seleção de 

talentos, mas realiza-se um tipo de seleção que acredita ser importante para o bom andamento 

dos trabalhos. Realiza-se uma entrevista com os pais e com os candidatos em condições de 

“subirem” para as equipes de treinamento após terem passado pelos processos de 

aprendizagem e aperfeiçoamento, levando-se em conta o desejo individual de serem ou não 

nadadores de competição, buscando-se saber se tem ou não tempo disponível para se 

dedicarem e se estão livres da interferência de familiares. “A gente não diferencia quem se 

destaca mais ou menos, todos vão treinar a mesma coisa”. Tal procedimento dá aos 

selecionados grande vantagem sobre os demais que se dedicam sem gostar do que fazem e os 

leva a assumir um compromisso com o clube que irão representar, fazendo assim o trabalho 

com mais seriedade.  

Somente o S6 declarou realizar seleção de talentos em momentos diferentes ao 

longo do ano: em março, junho, setembro. Declarou que existe um protocolo para a seleção, 

porém não apresentou os subsídios para que se pudesse fazer uma avaliação.  

O fato de 89% dos técnicos não realizarem a seleção de talentos 

sistematizadamente demonstra que o sistema de TLP não é adotado, uma vez que este é 

inerente ao processo de formação de nadadores. Devido à evolução técnica e tática e de 

desempenho físico e motor, a seleção dos nadadores considerados talentos é necessária para 

tornar o treinamento cada vez mais específico e individualizado.  

Sendo assim, não existe uma seleção dos talentos. Fica ao acaso, e para os 

resultados finais das competições, destacando, portanto, aqueles que possuem condições de 

continuar competindo em níveis mais elevados. 

 

4.4.4 Categoria D4 - Fatores importantes para selecionar um talento na natação. 

  

Identificou-se que a grande maioria dos técnicos não realiza a seleção de talento 

sistematicamente, portanto de alguma forma esta acontece, talvez por acaso ou mesmo por um 

processo de “continuísmo” da prática deliberada, uma vez que aqueles que permanecem no 

treinamento ao longo dos anos de alguma forma acabam representando a seleção de um 
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processo de treinamento. Portanto questionou-se aos sujeitos os fatores que, na opinião dos 

mesmos, acreditam ser importantes para selecionar um talento na natação. ( QUADRO 33) 

 

QUADRO 33- Fatores importantes para selecionar um talento na natação 

Recortes de significado Sub-categorias Sujeitos Freqüência % 

“o nível técnico”,  
“além da técnica e da posição de 
nado”, 
 “o seu estilo, a sua posição dentro da 
água” 

 
Desempenho 

técnico 

 
S4, S5, S6, 

S7 e S8 

 
 
5 

 
 

56 

“vontade de nadar”,”possuir vontade 
de nadar”, 
 “querer ser um nadador e gostar de 
nadar” 

 
Gostar de nadar 

 
S3, S5, S6 

e S9  

 
4 

 
44 

“técnica e o tempo”, 
 ”processo seletivo de índice”, 
 ”uma posição de competição, que 
tenha técnica de estilo”,  

 
Resultados 

 
S1, S2 e S3  

 
3 

 
33 

Características física, “estatura e 
envergadura”, 

Constituição 
física 

S4, S6 e S8 3 33 

“tem de integrar ao grupo”, 
 “bom relacionamento com o grupo” 

Socialização S3 e S5  2 22 

“conhecer o pai, a família”,  
“conhecer os pais do garoto” 

Fator genético S6 e S8 2 22 

“...a sua maneira de se comportar nas 
competições,... se ele não está 
nervoso” 

Autocontrole 
emocional 

 
S7  

 
1 

 
11 

Saber do “tipo de trabalho que ele já 
fez...” 

Bases de treino S8 1 11 

 

Quanto aos meios que os técnicos consideraram importantes para a seleção do 

nadador talentoso, obtiveram-se os seguintes resultados: 

O S1 declarou que considera importante a questão relacionada à “técnica e o 

tempo”.  

O S2 disse: “do infantil pra cima já vai, já entra aquele processo seletivo de 

índice”. 

O S3 declarou que considera importante a seleção: ”uma posição de competição, 

que tenha técnica de estilo, acho mais importante é que ele tem de integrar ao grupo e que 

ele tem pra dar, a vontade dele estar no grupo e a vontade de nadar”. 
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O S4 declarou: “Primeiro, é o nível técnico. Segundo nível físico e terceiro, a 

gente vem com acompanhamento de composição corporal e somatotipo, desde que as 

crianças entrem na equipe mirim. Então isso, muitas vezes nos indica alguns parâmetros que 

são interessantes, assim é a envergadura, é a força e perimetria”. 

O S5 declarou considerar importantes, além da técnica e da posição de nado, as 

condições de bom relacionamento com o grupo e “possuir vontade de nadar”. 

O S6 disse: “parte técnica, estatura e envergadura são muito importantes, 

conhecer o pai, a família, certo! É como vejo no final te vai ajudar em que meio está”. O 

técnico declarou ainda: “Fator psicológico é menor, sobretudo, esperando os resultados, os 

objetivos bem simples da pessoa, o menino talvez – o papai levou e estou empurrando...”. 

O S7 disse que, para ser selecionado um nadador são importantes as questões 

como: “quando ele está competindo, o seu estilo, a sua posição dentro da água, a sua 

maneira de se comportar nas competições,... se ele não está nervoso, se ele tem a capacidade 

de chegar na água e nadar bem”. 

O S8 informou que considera importante ”conhecer os pais do garoto, o tipo de 

trabalho que ele já fez...” Foi dito ainda que o nadador “deve estar nadando bem,... a 

envergadura dele...”. 

O S9 considerou importante o desejo do candidato, após sair da fase de 

aprendizagem, de ser um nadador, além de gostar de nadar. 

Com relação aos fatores que os técnicos acreditam ser importantes para a seleção 

de um nadador, foram ressaltados três: o primeiro é o desempenho técnico do nadador da 

categoria de base, que apareceu em 56 % das citações dos técnicos; o segundo é o desejo de 

ser nadador (a vontade do nadador em praticar o esporte), citado por 44% dos técnicos; e o 

terceiro é a constituição física, citada por 33% dos técnicos. Tal resultado corrobora com a 

tese de que, dentro da estrutura de treinamento infanto-juvenil da natação brasileira, não é 

realizado um programa voltado para o TLP, como preconizado na literatura, pois 

primeiramente valoriza-se o desempenho técnico, em segundo lugar valoriza-se o aspecto 

afetivo, o gostar e desejar ser um nadador, e em terceiro lugar valorizam-se as condições 

físicas respeitando-se as idades, caso os nadadores ainda não estejam em suas verdadeiras 

condições definidas biologicamente, para apresentarem seus melhores resultados.  
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4.4.5 Categoria D5 - Competições das categorias de base 

 

Quanto as competições das categorias de base, pretendeu-se reconhecer quais os 

objetivos pretendem atingir com sua realização: (QUADRO 34) 

QUADRO 34 - Objetivo das competições nas categorias de base 
 

Recortes de 
significado 

Sujeito Freqüência % 

Educação S1 e S6 2 22 

Competição S2 e S5 2 22 

Formação de 
nadadores 

S4 e S7 2 22 

Amadurecimento de 
competição 

S3 1 11 

Desenvolvimento 
técnico 

S8 1 11 

Participação/diversão S9 1 11 

 
As competições de natação podem ser vistas como espetáculos por aqueles que 

gostam de assistir a elas, torcendo pelos seus favoritos, na expectativa de ver os resultados dos 

melhores nadadores de cada prova nos diferentes nados. Em geral são os parentes, amigos, 

colegas de equipe, imprensa e até torcedores anônimos. Além desse importante aspecto, 

existem outros que justificam a competição diante da modalidade, além de ser um verdadeiro 

espetáculo.  As competições servem como meio de avaliação aos nadadores para medir suas 

capacidades de trabalho, com alto teor de componentes físico, técnico e psicológico.  

De acordo com RAPOSO (2002), no processo da natação: são quatro formas de 

competição; as competições preparatórias que visam preparar o nadador para ser um 

competidor, com objetivos formativos; as competições de controle, que visam medir o nível 

de desempenho do nadador em um determinado período de preparação no seu planejamento 

estruturado de treinamento; as competições eliminatórias, que visam a seleção de nadadores 

para formar equipes representativas de delegações em condições especiais; e as competições 

finais que visam determinar os classificados na vitória conduzindo o nadador ao topo da 

cadeia de resultados dentro da modalidade. 

Em se tratando de treinamento de formação de nadadores com enfoque especial 

no processo de treinamento a longo prazo, a presente pesquisa limita-se a discutir os aspectos 

formativos e de controle desses jovens nadadores que compõem as categorias de base. No 
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entanto, são realizadas competições em nível regional brasileiro e nacional para as categorias 

petiz e infantil. Tal fato ajuda as equipes a se tornarem o foco das competições, em disputas 

de finais, e o objetivo é claro: de representatividade dos clubes e determinados interesses nos 

resultados precoces desses jovens nadadores em fase de preparação. 

Quanto ao objetivo das competições nas categorias de base e ao significado destas 

para os clubes, isto pode-se ver pelas respostas, agrupadas-se conforme como se mostra no 

QUADRO 34. 

O S1 declarou que na categoria “mirim, principalmente é...” não concluindo seu 

pensamento; tal fato faz com que acreditemos que algo foi omitido. Para a categoria “petiz 

uma competição... idem, começar a se preparar mesmo...”. Nesse caso o sujeito assumiu que 

preparam de verdade os nadadores para competições da categoria petiz, confirmando as 

conclusões aqui apresentadas.  

O S2 declarou que no “mirim, de experiência, de aprendizado, no petiz faz um 

degrau acima, usa competição como um - entender de resultados - do infantil pra cima, entra 

aquele processo seletivo”. Afirmou sua proposição, que é de educar para as competições nas 

categorias superiores.  

O S3 respondeu que o objetivo na categoria “juvenil é esse indivíduo amadurecer 

como atleta, acredito não outro a não ser esse. Então, eu não importo com o resultado”. O 

sentido da fala do sujeito é o mesmo que o S2, quanto ao favorecimento em adquirir 

“experiência” para competições mais exigentes nas categorias superiores. 

O S4 disse que “o objetivo claramente do clube é formar um atleta olímpico”, 

que há preparação da equipe e que o objetivo maior é fazer com que nas categorias de base “a 

gente enxerga como um processo, não um produto, na verdade ele vai ser educado através da 

competição, não é nada mais do que um meio de educação”. 

O S5 declarou: “Basicamente, o objetivo é a competição”. Continua afirmando: 

“é resultado, o que foi feito em função de uma cultura que existe dentro da cidade”. Com 

essas declarações, deixa clara a intenção da disputa dentro das categorias de base. 

O S6 expôs muito incisivamente: “em primeiro lugar pra parte educativa, a 

competição é principal, numa avaliação que você faz só em relação a tempo, é importante 

que o menino nade bem, que o menino tenha fundamento, que participe em muitas 

competições. A partir do infantil a coisa começa a definir, porque já começa a participar de 

competições nacionais e pode participar em competições internacionais. Já quem opta para 
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ser nadador, e sabe que tem compromisso que tem que dedicar-se, tem que cumprir com a 

disciplina, eu acho que é o importante dentro do clube”. 

O S7 informou que, no clube que representa, a competição para os nadadores da 

categoria de base exerce a função formativa, declarando: “ele(o clube) é o celeiro da natação 

(e explica), Por que ele é o celeiro? Aqui a gente tem a parte formativa, uma base muito boa 

do mirim, do petiz, tanto é que nos campeonatos paulistas, a gente tem do petiz sempre tem 

ganhado...”. Por essa declaração pode-se perceber claramente que o clube tem como objetivo 

ganhar, desde a categoria mirim (oito e nove anos). O técnico acredita ser este o diferencial de 

um clube formador dentro de uma estrutura considerada celeiro de nadadores. 

O S8 declarou que o trabalho que coordena tem as competições como objetivo: 

“um desenvolvimento técnico do nosso atleta. A gente quer ter o nosso grupo, quando você 

olhar o nosso atleta nadando, mesmo que ele não esteja com a touca do clube, você fala 

aquele atleta deve ser do Clube Tal, porque a gente quer ter um padrão de virada, padrão de 

saída, a gente quer ter um padrão de técnica de nado”. Com isso tem uma posição contrária à 

apresentada pelo S4, pois valoriza a formação do nadador enquanto indivíduo (único) que 

pode se tornar um nadador olímpico. O técnico não se preocupa com a formação da equipe. Já 

o S8 apresentou outra concepção de trabalho para a competição, valorizando pontualmente a 

apresentação da equipe, chegando a dizer que os nadadores devem apresentar determinados 

“padrões” de nado, viradas e saídas nas provas; o que se torna preocupante, posto que os 

“padrões” aqui citados não foram apresentados. Questiona-se o sentido de “padrões” para 

nadadores dentro da ação motora individualizada, por eles terem inúmeras possibilidades de 

interpretações na ação, as quais podem ser consideradas habilidades abertas. No entanto, a 

área da aprendizagem motora a consideram habilidades fechadas, uma vez que são restritas 

pela técnica e pelos movimentos cíclicos. 

O S9, em resposta à questão, referiu-se à categoria mirim. Inicialmente deixou 

claro que essa categoria não é federada e não leva os nadadores para as competições. Ao se 

referir às competições de que participa, falou sobre  os festivais internos entre clubes que são 

organizados pelo departamento de natação do clube. “Os mirins, é participar de competições 

e se divertir, especificamente isso mesmo... Os petizes, eles já têm um objetivo de fazer os 

índices, aqui a gente participa do campeonato sudeste e paulista, o mirim a gente participa 

do circuito só da região, pro petiz tem campeonato paulista, então ele já tem que fazer o que? 

Os índices? Não tem índice no paulista, aqui para São Paulo. O infantil também já nada as 
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competições tentando alcançar índices de brasileiros, seleções paulistas, seleções brasileiras. 

O juvenil também, júnior e sênior com certeza também é isso...”. 

O técnico, ao explanar seus objetivos, entra em contradição quanto à citação dos 

índices da categoria petiz, enquanto que ao mesmo tempo, diz que não há índices para a 

categoria no campeonato paulista e sul-brasileiro. 

 Analisando-se os dados apresentados no QUADRO 34 e relacionando-se estes 

com os resultados do QUADRO 33, torna-se possível verificar algumas inconsistências da 

parte de alguns técnicos. Os S1 e S6, por exemplo, ao responderem sobre os objetivos a serem 

atingidos nas competições com as categorias de base, declararam que o objetivo é 

educacional; e na questão anterior, no que diz respeito aos quesitos importantes para seleção 

de um nadador, disseram que o objetivo das competições são os resultados e o desempenho 

dos jovens nadadores. É importante lembrar que é nas de competições que são alcançados os 

melhores resultados. No entanto, os objetivos são divididos entre os técnicos dos clubes 

representados. Assim sendo, torna-se possível concluir que são necessárias maiores 

discussões entre os técnicos e os clubes para definir melhor os objetivos assumidos, com 

vistas à formação das equipes nas categorias de base, no cenário nacional da natação 

competitiva. É importante que se façam reflexões mais aprofundadas sobre o assunto para que 

os rumos a serem tomados não sejam prejudiciais aos nadadores, provocados por objetivos 

mal colocados na proposta do treinamento infanto-juvenil. 

 

4.5 TEMA E –Declarações espontâneas dos sujeitos 

 

O TEMA E, teve o objetivo de dar oportunidade aos sujeitos de expressar seus 

pensamentos sobre o assunto central da pesquisa: a formação de nadadores brasileiros com 

enfoque no TLP.  

As declarações espontâneas dos sujeitos, possibilitaram conhecer seus 

pensamentos sobre a formação de nadadores brasileiros. (QUADRO 35) 
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QUADRO 35- Categorização das declarações espontâneas dos sujeitos 

Recortes de significado Sub- categoria  Sujeito Freqüência % 

Clube – instituição falida Estrutura do 
trabalho 

S3 e S5 2 22 

Aprendizado com a derrota Educação S5 e S6 2 22 

Ética entre profissionais, 
atletas e assédio de atletas 

Ética no esporte S7 e S8 2 22 

Trabalho forte (categoria 
base) 

Supertreinamento S1 1 11 

Pesquisas no esporte Pesquisas S2 1 11 

Falta TLP   TLP S2 1 11 

Falta de união da escola ao 
esporte 

Integração no 
esporte 

S2 1 11 

 Acesso à informação Formação técnica S3 1 11 

Promessas de incentivo 
 

Incentivo ao esporte S3 1 11 

Apoio das universidades ao 
esporte 

Apoio acadêmico S3 1 11 

Falta de objetivos dos 
Clubes 

Objetividade S4 1 11 

Cobranças dos pais e clubes Cobrança S6 1 11 

Manter uma filosofia de 
trabalho dentro dos clubes 

Pressupostos 
filosóficos 

S8 1 11 

Criar condições para 
surgirem campeões 

Promoção de 
talentos 

S9 1 11 

 
A fim de ilustrar as informações já prestadas, apresentamos a seguir, os recortes 

considerados importantes das falas dos sujeitos referentes ao tema: 

Do S1: “Ser atleta numa faixa com os problemas que a natação brasileira vive, a 

gente sabe que há trabalhos muito fortes em cima dessa categoria e que poucos vivam lá em 

cima, tantos recordes paulista ou brasileiro de petiz, se você contar nos dedos, dá para 

contar numa mão só os que chegam lá em cima”;  

Do S2: “as pesquisas que são feitas no Brasil, pelo menos dos que eu tenho 

conhecimento, elas sempre são feitas de cima pra baixo, elas nunca são feitas de baixo pra 

cima, a gente tem dificuldade de ter a nossa seleção de campeões olímpicos, porque hoje a 

natação brasileira sofre uma competição desigual na base. É muito complicado e aí você não 

faz a longo prazo, você faz a curto prazo, nós estamos na frente dos Estados Unidos nas 

categorias de base e lá em cima a gente não consegue, nós temos que parar para repensar 

sobre isso. Os problemas só mudam, as crianças mais novas hoje, têm os mesmos problemas 
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que as mais velhas. Ao pais trabalham demais, não têm como trazer os filhos para o treino, a 

exigência escolar cada dia que passa é maior, a mesma coisa que sofre o garoto de cima, 

quer dizer, você tem que unir duas coisas, você tem que unir principalmente a escola ao 

esporte. Então, eu acho que isso é um resgate que tem que ser feito, eu acho”. (referindo-se à 

pesquisa); 

Do S3: ”Eu tenho que estar agindo de acordo com o momento e a minha 

realidade está colocando como possível. Então, eu penso no trabalho (das categorias) 

embaixo muito mais detalhado e clínico com pessoas, mais pessoas desenvolvendo, e outras 

coisas que a nossa realidade até a realidade da nossa cultura esportiva, da nossa imprensa, 

que reflete diretamente no patrocínio ou não. O esporte, como ele é tratado..., muita gente 

falando que vai tratar bem, que é isso e aquilo. Agora com o Pan, fica mais aflorado ainda 

tudo isso, eu acho que a gente precisa de outro tipo de incentivo, um incentivo ciência, um 

incentivo tipo fatos como esse que você está tentando buscar em diversos pontos do nosso 

trabalho, da nossa natação. Se a gente tiver acesso a tudo que está sendo feito e tudo que é 

possível se fazer assim (a pesquisa), eu acredito que é importante nessa troca, tem muita 

coisa que pode ser diferente e a gente tem que tentar mudar isso com o passar do tempo. Se 

pegar lá os dez do “ranking”..., agora nós temos setenta clubes que participaram do Troféu 

Brasil, dos quais sessenta, senão mais, os técnicos estão criando recursos alternativos de se 

virar com a vida e largando a natação;  

Isso tudo é uma questão da crise de todas as pessoas, mas eu acredito que não é 

muito por aí..., eu acho que o direcionamento do negócio (treinamento e natação) tinha que 

ser mais amplo. Tem-se melhorado bastante, eu acho que essa nova gestão (CBDA), tem 

trabalhado, tem feito o que pode, mas eu acho que ainda está longe, e eu tenho certeza que 

eles sabem disso. 

Do S4: “Eu gostaria só de deixar claro que muitas vezes a falta de objetivos 

claros (dos clubes e dirigentes) é que limita o trabalho. Os objetivos se forem bem definidos, 

a gente não vai incorrer na maior parte dos erros que acontecem em relação à frustração no 

esporte”. “Em muitas vezes as derrotas ensinam mais que as vitórias, mas a nossa cultura é 

de privilegiar a vitória. Se aquela competição nessas categorias de formação for o único e 

principal objetivo, eu acho que a gente vai se limitar muito, eu acho que o esporte pode dar 

muito mais do que esse simples resultado. A competição é um meio e não um fim”. Conclui 
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dizendo que: “essa é a melhor visão que a gente pode ter principalmente com crianças, deve 

ser uma visão justamente essa de educação de formação”; 

Do S5: “o clube como a única instituição que promove o esporte é um caminho 

fadado à falência, a gente só tem condições de ser um país de primeiro mundo dentro do 

esporte. O esporte precisa começar na escola que tem que passar pelo clube, mas que tem 

que ser fundamentalmente estimulado na universidade, eu acho o único caminho para que o 

Brasil possa se tornar uma potência Olímpica”; 

Do S6: “essa categoria (de base) não é o objetivo, não é o fim, faz parte do 

processo educativo que vai culminar com o quê? Num atleta de alto nível disputando 

campeonatos nacionais. Muitas vezes não aproveitamos bem o nadador, todo mundo quer um 

campeão com nove anos certos, mas ninguém quer um médico, um engenheiro com nove 

anos, sabe que tem um processo para isso, tem que esperar para chegar lá. Os pais, a 

estrutura, muitas vezes te cobram isso”. 

Do S7: “o que acontece conosco, e a gente fica muito... até meio chateado, é que 

esses atletas eles são assediados logo nessa, nesse momento, aonde são feitas (por outros 

clubes e técnicos) muitas promessas indecorosas, começam a mostrar uma visão diferente do 

nosso objetivo, quando você chegar com um atleta do petiz e oferecer, eu te dou, um exemplo, 

casa, comida e roupa lavada pra um garoto de nove e dez anos isso aí é um crime. De um 

lado (do seu clube) não tem uma pressão, pressão exige nas categorias mais velhas, nós 

temos que mostrar os resultados para o nosso presidente e com isso está a contento, todo esse 

desenvolvimento temos mostrado o grande potencial, temos destacados grandes nadadores. 

Sofremos com o assedio, com as falsas promessas, de repente não são falsas, mas acontece 

que eles oferecem uma coisa a mais, e (os atletas) mudam e saem”;  

Do S8: “os profissionais que fazem parte do grupo..., primeiro é óbvio que tem 

que ter um conhecimento do trabalho, o principal é gostar do que faz respeitar o atleta como 

pessoa, em qualquer idade..., a alegria que a gente tem de desenvolver esse trabalho..., 

trabalhar com respeito entre os profissionais..., está sempre afinado com os objetivos. A 

gente usa a Internet, todos os treinadores do mirim até o sênior, mandam por internet no final 

de semana os treinos da semana pra todos os treinadores, então todo mundo sabe o que a 

outra equipe está fazendo. Precisa estar sempre conversando pra ter certeza que a nossa 

filosofia, a nossa estrutura está trabalhando”.  
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Referindo-se à equipe de base, o técnico declarou: “faz uma diferença na 

formação do atleta você nadar no meio de outros grandes atletas, cria facilidades no teu 

trabalho”; 

Do S9: “pra que surjam campeões..., a gente não faz campeões, a gente põe uma 

atmosfera para que surjam campeões”. Acrescenta ainda que “atletas tendem a abandonar o 

esporte, não é só aqui, estou identificando como os outros treinadores e é em todos os outros 

clubes, alguns clubes têm umas possibilidades maiores que a nossa. E o resto é só”.  

Na apresentação das categorias, observou-se que três delas possuíram percentual 

maior de ocorrência, com destaque para a estrutura de trabalho com 22%, a educação com 

22% e a ética no esporte igualmente com 22%. Portanto, ainda assim, pode-se concluir que as 

declarações foram individualizadas e cada uma aponta para uma direção que deve ser refletida 

e entendida conforme cada realidade. 

 

4.5.1 Discussão do TEMA E - Declarações espontâneas dos sujeitos 

 

 No TEMA E, observou-se que nos recortes de significados (identificadas pelas 

letras) extraídos a partir das declarações espontâneas dos sujeitos, algumas declarações se 

repetiram (22%), as repetições despertam certa curiosidade ao olhar do pesquisador e o 

interesse em analisá-las. Essas declarações puderam ser reunidas nas seguintes categorias: 

estruturação do trabalho; educacional; ética no esporte. 

Diante das categorias citadas, seguem seus significados de recorte apresentados 

como:  

Categoria E 1- estruturação do trabalho: a) condições de trabalho e salário nas 

citações apresentadas, mostram que na área do treinamento os profissionais não se sentem 

suficientemente remunerados e valorizados de acordo com as condições de trabalho de que 

dispõem para realizar os trabalhos com satisfação. De acordo com as declarações destes 

sujeitos, os resultados são alcançados junto às equipes de atletas com as mínimas condições 

de trabalho e recebem pouco apoio por parte dos dirigentes e pais; b) clube como uma 

instituição falida: na atualidade brasileira os clubes parecem perder força como uma estrutura 

onde as famílias se reuniam junto à sociedade comunitária, e assim deixam de contribuir 

gerando uma falência da estrutura dos clubes. Tal fato enfraquece o caixa dos clubes e, em 

conseqüência, os investimentos junto às equipes de treinamento esportivo; c) realidade do 
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esporte no Brasil: apesar dos esforços do Governo Federal em criar leis de incentivos ao 

esporte, ainda são poucas as condições estruturais e políticas para o esporte de base no país. 

Categoria E2 - educacional: a) processo educativo nesta dimensão, o esporte 

possui um papel fundamental na formação do homem, considerando o direito de receber 

condições para educar-se, enquanto sujeito integrante da sociedade; b) aprendizado com a 

derrota: os sujeitos acreditam que é possível, também pela derrota, obter uma aprendizagem 

útil para a vida. 

Categoria E3 - ética no esporte: a) ética entre os profissionais; b) ética entre os 

atletas; c) assédio de atletas. Nos três recortes de significados das falas dos sujeitos, verificou-

se uma conduta social necessária. A ética no esporte ainda é alvo de discussão e pode agir 

como auxiliar no desenvolvimento psicológico, social e cultural esportivo, uma vez que a 

cada confronto competitivo são percebidas as diferenças pessoais nas condutas, o que é válido 

ou não para obterem os resultados pretendidos: vencer!. A ética faz parte das áreas de estudo 

dentro do esporte, de importância significativa para o desenvolvimento da ciência psico-

sócio-cultural. 

Igualmente, outros recortes de significados são importantes dentre as respostas 

apresentadas, tais como os pressupostos filosóficos dos clubes com relação às condutas de 

treinamento e desenvolvimento dos jovens nadadores;  a promoção do talento, que quando 

identificado, deve receber atenção especial para que possa desenvolver-se, evitando os fatores 

que possam impedir os seu desenvolvimento; a falta de objetividade dos clubes quanto às 

condutas e apoios para o sucesso dos nadadores em desenvolvimento; o excesso de cobrança 

dos pais e do clube, aos sujeitos entrevistados, em relação aos resultados apresentados pelos 

jovens atletas, este é um fato que causa muita preocupação, pois nem sempre os nadadores em 

idades de formação estão preparados para apresentarem resultados que os levem ao podium;  

a falta de incentivo ao esporte que se traduz no descaso dos dirigentes esportivos que, em 

muitos casos focalizam os incentivos para os atletas já consagrados esquecendo-se da 

formação dos mais jovens, o pouco investimento por parte dos clubes, federações e 

confederações na formação dos técnicos; e o supertreinamento dos atletas mais jovens que se 

encontram despreparados física e psicologicamente para as cargas de treinamentos passadas 

durante as sessões de treinamento. 

Foram apresentados alguns dos recortes de significados, que representam a 

participação e responsabilidade da academia na estrutura do esporte infanto-juvenil, como 
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apresentam-se: a falta do treinamento a longo prazo, em forma de esclarecimento dos 

objetivos e definições da necessidade de haver um planejamento a longo prazo em que sejam 

respeitadas as necessidades bio-psico-social do jovem nadador em formação. Outros recortes 

de significados como; “falta de pesquisas”, a dificuldades de “acesso às informações”, e a 

“falta de união entre as academias (escolas) de natação e os clubes” que, em geral, impedem 

o acesso dos seus nadadores, com potencial de se tornarem um talento, para o treinamento 

sistematizado nos clubes de competição. Tais desarticulações do processo tendem a dificultar 

o aparecimento de novos talentos esportivos.  

 

5 TLP: UMA PROPOSTA PARA A NATAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Com o objetivo de implantar na natação brasileira uma estrutura de TLP, que 

corresponda com a realidade pesquisada no país, elaborou-se a presente proposta nas 

condições e necessidades dos nadadores e dos técnicos. Portanto, qualquer que seja a 

iniciativa, esta deve ser apoiada pelos órgãos dirigentes da natação brasileira, uma vez que 

necessita ser mais bem estudada, testada e ajustada para que seja efetiva. Sendo assim 

apresentamos a seguinte proposta: 

 

5.1   Proposta de TLP para a natação 

 

O nível técnico de que o jovem nadador necessita é o desempenho básico, que 

consiste em dominar o ambiente aquático e realizar a natação nos dois primeiros estilos 

empregados na aprendizagem (nado crawl e nado costas, com suas respectivas viradas), ainda 

em domínios elementares. Nesse nível, mesmo que os treinos sejam realizados com padrões 

de desenvolvimento básico, ou seja, sem o aperfeiçoamento necessário para alcançar a técnica 

determinada pela biomecânica dos nados, não haverá efeitos negativos, se controlados, para o 

nado com execução perfeita no futuro, uma vez que já inicia o treinamento de caráter do 

desenvolvimento fisiológico do organismo com ênfase na resistência aeróbia geral, e exercícios de 

fortalecimento e flexibilidade. 

O desenvolvimento do nadador se dá mediante sessões de treinamento 

estruturadas, para uma continuada, crescente e seqüencial formação que visa o alto nível de desempenho, 

como segue: 
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Desenvolvimento integral: desenvolver o nadador na sua integralidade, dando-

lhe base de desenvolvimento físico, orgânico, psicológico e cognitivo, além do afetivo, pela 

prática do esporte e do domínio de grupo, respeitando e desenvolvendo o sentimento de grupo 

entre os colegas de equipe. 

Objetivos a serem alcançados: esforço, atitudes, habilidades motoras específicas 

e desempenho (progressão na melhora dos tempos de nado). 

Aperfeiçoamento das habilidades específicas: Dominar tecnicamente os 

movimentos determinados culturalmente, os padrões biomecânicos dos nados, as saídas e 

viradas praticadas pela natação organizada pela Federação Internacional da Natação Amadora 

– FINA. 

Desenvolvimento do aspecto psicológico: autoconfiança, responsabilidade, 

autodisciplina e autocontrole. 

Diariamente, aprende-se conteúdos de aspectos pessoais, importantes para o 

desenvolvimento integral esforço, atitudes, habilidades motoras específicas e progressão na 

melhora dos tempos de nado. Com isso ocorre o aperfeiçoamento das habilidades específicas 

necessárias e desenvolve-se a autoconfiança, a responsabilidade, a autodisciplina e o 

autocontrole. 

 

5.2  Estruturação do grupo de treinamento 

   

Trabalho em grupos: em geral, os programas prevêem trabalhos de treinamento, 

em grupos, de nadadores divididos por idade, nivelados tecnicamente, fisicamente e 

mentalmente em uma estrutura sistemática por horários ou divisões e por raias no mesmo 

horário, dentro da própria piscina quando o grupo é menor. 

Trabalho individual: no inicio do treinamento, o domínio técnico é a prioridade 

principal. Com o passar do tempo e com o aumento do desenvolvimento de cada atleta, dá-se 

mais ênfase à preparação física, mantendo-se a técnica enquanto se desenvolvem as 

capacidades fisiológicas e psicológicas progressivamente. 

Controle das diferenças entre níveis dos nadadores: o nivelamento do 

programa deve buscar a avaliação e adaptação adequada aos fatores de impacto no 

crescimento e sua continuidade; tecnicamente, cientificamente e sociologicamente.  
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A transferência de um grupo de treino menos experiente para outro mais evoluído 

em complexidade não segue uma estrutura definida com objetivos claros. A decisão do 

treinador é que define o momento de iniciar os treinos mais complexos e de maiores 

exigências. 

Divisão por idade: para alguns grupos a participação simplesmente é 

independente da idade. Outros estão baseados em idade, habilidade, desempenho e treinam 

compatibilidade e padrões compromissados com as categorias. Dentre esses interesses podem 

ser divididos por: categoria, habilidade, desempenho e interesses individuais. 

A proposta apresenta-se em seis fases distintas: 

I) aquisição do domínio motor aquático, aprendizagem dos nados e 

aperfeiçoamento das técnicas dos nados; 

II) inicial - treinamento básico nos quatro estilos de nado; 

III) de base I – treinamento da capacidade aeróbia geral, 

IV) de base II – treinamento misto da capacidade aeróbia e anaeróbia do 

treinamento geral para o treinamento introdutório específico; 

V) “a” e “b”: V) “a” - treinamento altamente especializado, com objetivo  das 

categorias de competição dentro dos índices necessários, e V) ”b” - treinamento especializado 

para os nadadores de maturação tardia que necessitam de maiores atenções e treinamento 

específico para serem reconduzidos ao processo de competição de alto nível de desempenho 

do grupo V) ”a”; 

VI) treinamento de alto desempenho competitivo com vistas aos resultados do alto 

nível nacional  e internacional. 

Portanto, para uma visualização direta do sistema proposto, apresenta-se o 

esquema gráfico dessas divisões: 
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Fase V “a” 
Maturados 

Treinamento especializado, com 
objetivo de índices  

Fase V “b” 
Maturação tardia 

Treinamento especializado, de 
maturação tardia e recondução ao 

processo de competição de alto nível 

Fase IV 
Transição 

Treinamento da capacidade aeróbia e 
anaeróbia, geral e específico 

Fase VI 
Alto nível 

Treinamento de alto nível nacional  e 
internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Esquema de TLP proposto para o treinamento de formação de nadadores 

brasileiros 

 

 

Fase I 
Aquisição motora aquática, 

aprendizagem e aperfeiçoamento dos 
nados 

Fase II 
Básico Inicial 

Treinamento básico nos 4 estilos 

Fase III 
Síntese 

Treinamento da capacidade 
aeróbia geral 
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 No QUADRO 36 são apresentados as fases juntamente com os demais aspectos 

tratados pela proposta do modelo de TLP. 

 

QUADRO 36 – Proposta de TLP para a natação brasileira 

FASE I  

 

FASE II  

 

FASE III  

 

FASE IV  

 

FASE V  

 

FASE VI  

 

Aquisição 

motora 

aquática 

Treinamento 

básico inicial 

Treinamento de 

síntese 

Treinamento 

de transição 

Treinamento 

especializado 

Treinamento 

de alto nível 

05 a 07 anos 08 a 09 anos 10 a 11 anos 12 a 13 anos 14 a 16 anos 17 anos/mais 

Aprendizado e 

aperfeiçoamen- 

to dos nados 

Treinamento 

Inicial nos 

quatro nados 

Treinamento da 

Capacidade 

aeróbia geral 

Treinamento 

Capacidade 

aeróbia e 

anaeróbia  

Treinamento 

Especializado 

1ºs resultados 

Treinamento 

de Alto Nível 

Resultados 

elevados 

Multilateral e 

recreação 

Multilateral e 

ex. Ginástica 

Flexibilidade 

Multilateral e ex. 

Ginástica 

Flexibilidade 

Multilateral e 

ex. Ginástica 

Flexibilidade 

Exerc. Força, 

saltos, potência 

e Flexibilidade 

Exerc. Força, 

saltos, 

potência      e 

Flexibilidade 

Coletivo Coletivo Coletivo Coletivo/Indiv. Individual Individual 

Sem seleção de talentos Com seleção de talentos 

Treinamento 

Unificado 

Treinamento 

Unificado 

Treinamento 

Unificado 

Treinamento 

Unificado 

Divisão de 

equipes “a”/“b” 

Treinamento 

unificado 

Sem avaliação 

Maturacional 

Com avaliação 

Maturacional 

Com avaliação 

Maturacional 

Com avaliação 

Maturacional 

Com avaliação. 

Maturacional 

--- 

2 a 3 sessões 

semanais 

2 a 3 sessões 

semanais 

3 a 4 sessões 

semanais 

5 a 6 sessões 

semanais 

6 a 8 sessões 

semanais 

6 a 10 sessões 

semanais 

Até 1Km 

(técnica nado) 

1,5 a 2,5 Km 

(técnica nado) 

2 a 3,5 Km 3 a 4 Km 3,5 a 6 Km 4 a 7 km 

Competição 

formativa 

(festivais) 

Competição 

formativa 

(festivais) 

Competição 

formativa 

(Amistosas e 

oficiais) 

Competição 

formativa 

(Amistosas e 

oficiais) 

Competições 

oficiais 

Competições 

oficiais 
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 Segue na seqüência cada fase e os aspectos para serem abordados 

individualmente:  

 

5.3.   FASE I - Aquisição de habilidades aquáticas para iniciantes 

 

Aquisição de habilidades aquáticas e aprendizado e aperfeiçoamento: idade de 

cinco a sete anos. O nadador iniciará sua carreira normalmente como aprendiz, quando 

passará a fazer parte de uma turma de iniciação dentro dos domínios práticos em piscina 

adequada às idades dos que estão iniciando a aprendizagem. 

Os nadadores desenvolverão as habilidades fundamentais da natação, aprendendo 

padrões de movimento mais complexos que podem ser efetivos e eficientes para o 

aprendizado e aperfeiçoamento dos quatro nados olímpicos, suas saídas e viradas, com vistas 

à natação competitiva.  

Este grupo tem como objetivo principal aprender e desenvolver os fundamentos 

da natação competitiva que proverão fundamentalmente a técnica para a carreira do nadador. 

Instrução focalizada nos fundamentos do esporte: equilíbrio do corpo, postura 

aquática e alinhamento, respiração, agilidade, rotação de corpo e ondulação. Durante esta 

busca de aquisição das habilidades, informa-se aos atletas que a natação competitiva pode ser 

divertida.  

Nesse período devem ser incorporadas atividades em terra como também 

treinamento na água, para facilitar a cada atleta a percepção da relação de seu corpo com a 

água, bem como e o modo mais rápido e mais eficiente para mover-se no meio líquido. 

Noventa por cento desse período são ensinamentos e dez por cento de treinamento 

propriamente dito. 

 

5.3.1 Exigências previstas para o atleta passar a integrar a equipe do programa de 

treinamento: oito e nove anos 

 

1. Aceitação do programa apresentado pela equipe técnica.   

2. Recomendado pela equipe técnica.   

3. Apoio familiar e acompanhamento junto à equipe técnica do desenvolvimento e 

metodologia.   
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4. Nadar 25 metros, nado livre, sem parar.   

5. Nadar 25 metros, nado costas, sem parar.  

  

5.3.2 Exigências sociais durante a participação nos treinos 

 

1. Tratar todos os nadadores, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Desenvolver a capacidade de “ouvir” e se agrupar nas habilidades cooperativas.   

3. Adquirir novas idéias e técnicas.  

  

5.3.3 Metas competitivas 

 

1. Participar de todas as habilidades propostas.   

2. Participar em competições recreativas internas e festivas (festivais). Mínimo de 

uma, a cada bimestre.  

 

5.3.4 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

5. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

pedagogo e recreacionista. 

 

5.3.5  Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase I  

  

A Faze I, de “aquisição de habilidades aquáticas”, destina-se aos nadadores 

iniciantes, em período de aprendizado e aperfeiçoamento dos nados. A multilateralidade 

deverá ser trabalhada nesta fase, através de diferentes modalidades de atividades recreativas, 

como jogos com bola, corridas, lutas e outras práticas coletivas e individuais, voltadas para a 

aquisição de diferentes movimentos que possibilitem aumetar o vocabulário motor dos 

nadadores nos aspectos gerais. 



 152 

Os nadadores, nesta fase, não são submetidos a sistemas de seleção de talentos 

esportivos, pelo fato de ainda encontrarem-se em período de aquisição de habilidades 

consideradas básicas para futuras realizações esportivas.  

O treinamento é realizado em grupo heterogêneo, não há a preocupação da 

distinção de idade biológica através de avaliações sistematizadas. Nadam em média até um 

quilômetro de distância em cada sessão de treinamento, com freqüência de duas a três sessões 

semanais. 

 

5.4 FASE II - Treinamento básico inicial  

 

Treinamento básico inicial: idade de oito e nove anos. A passagem pelo processo 

de aprendizagem realiza-se dentro das estruturas das escolas e de aperfeiçoamento dos nados 

Os iniciantes serão encorajados e desafiados a desenvolver o domínio técnico da natação 

competitiva, classificada como festivais e competições amistosas.  

Experiências competitivas serão programadas e organizadas a fim de enfatizar e 

recompensar cada nadador.  

Toda atenção deve ser focalizada no desenvolvimento técnico pessoal. 

A instrução em terra faz parte do programa diário, com desenvolvimento de grupo 

e individual na relação de 80% para 20%, respectivamente. 

As atividades complementares dessas fases de aquisição de movimentos 

específicos de aprendizagem e aperfeiçoamento são apresentadas com muito trabalho em 

forma de recreação e educação para a prática do esporte. 

 

 

5.4.1   Exigências de entrada 

 

1. Alcançar as metas apresentadas ao fim da fase anterior.   

2. Ser recomendado por treinadores. 

3. Haver apoio parental e compreensão da metodologia aplicada ao sistema.   

4. Nadar percursos longos, 200 metros ou mais, dominando os quatro estilos de 

nado corretamente com as respectivas saídas e viradas. 

5. Realizar pequenas séries de treinamento e saber fazer a leitura do cronômetro 
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5.4.2  Exigências durante o treino  

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação que consiste em participar de 80% de 

sessões de treinamento a cada mês, no mínimo.   

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo. 

5. Aprender novas habilidades novas e técnicas. 

 

5.4.3 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais e estaduais e, quando possível, 

nacionais.  

2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em órgãos 

federativos. 

 

5.4.4  Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

5. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

pedagogo e recreacionista. 

 

5.4.5 Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase II  

 

A Fase II, de treinamento técnico, destina-se ao nadador que é iniciado nos quatro 

nados, conhecidos como: crawl, costas peito e borboleta, e encontra-se, ainda em período de 

aperfeiçoamento destes nados, porém já são encorajados a participarem de competições como 

festivais e amistosas. Ainda encontra-se em processo de desenvolvimento multilateral nas 
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modalidades coletivas, assim como em práticas recreativas que visam o desenvolvimento dos 

aspectos físico e motor. 

Os nadadores, nesta fase ainda não são submetidos a sistemas de seleção de 

talentos esportivos, pelo fato de ainda encontrarem-se em período de aquisição de habilidades 

consideradas básicas para futuras realizações esportivas. Porém já são submetidos a 

avaliações sistematizadas de maturação biológica, com o objetivo de controlar o 

desenvolvimento e acompanhar dos estágios de maturação biológica dessa população. 

O treinamento ainda é realizado em grupo heterogêneo, sem a preocupação de 

separação entre sexo, assim como estágios maturacionais. Nadam aproximadamente de um 

quilômetro e quinhentos metros a dois quilômetros e quinhentos metros nas sessões de 

treinamento com a freqüência de duas a três vezes por semana. 

 

5.5 FASE III - Treinamento de síntese: Treinamento Inicial Preparatório   

 

O treinamento de síntese: idade de 10 e 11 anos. Treinamento da capacidade 

aeróbia geral, após terem experimentado a natação competitiva amistosa e de caráter 

demonstrativo, o atleta será encaminhado para a natação competitiva. 

As atividades complementares dessas fases de aquisição de movimentos 

específicos de aprendizagem e aperfeiçoamento são apresentadas com muito trabalho em 

forma de recreação e educação para a prática do esporte. 

 

5.5.1 Exigências durante o treino 

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação, que consiste em participar de 80% de 

sessões de treinamento a cada mês, no mínimo.   

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo 

5. Aprender novas habilidades novas e técnicas. 
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5.5.2 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais e estaduais, e, quando possível, em 

nacionais.   

2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em órgãos 

federativos. 

 

5.5.3 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

5. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

nutricionista, educador físico, pedagogo e recreacionista. 

 

5.5.4 Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase III  

 

Na Faze III, tem-se como objetivo iniciar o treinamento síntese. Essa fase visa 

desenvolver a capacidade aeróbia geral, de forma que adquira base fisiológica para iniciar os 

treinamentos mais elaborados. Inicia nas competições em âmbito local, regional e estadual, 

quando este alcança resultados sem ter de submeter-se a treinamento exaustivo e complexo 

envolvendo treinamento anaeróbios de elevada exigência física. Isso pode ser facilmente 

observado no nível de esforço após a realização de uma série de treinos de velocidade, por 

exemplo. 

Nesta fase, o treinamento multilateral ainda é priorizado, principalmente com a 

prática de exercícios de ginástica para fortalecimento geral e flexibilidade. A organização nas 

sessões de treinamento é coletiva com poucas variações de treinamento para as diferentes 

provas. 

São feitas avaliações técnicas e de desempenho para identificar possíveis talentos 

esportivos. Inicia-se lentamente a especialização nas provas pela livre escolha do nadador 

(gosto), aliado aos resultados do desempenho nos exercícios de treino e competições. 
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Continua-se com as avaliações de desenvolvimento maturacional, como controle e prescrição 

dos exercícios de treinamento, principalmente entre o sexo feminino que possui tendência de 

maturar-se antes do sexo masculino. 

O treinamento é realizado em grupo, porém com separações nas raias da piscina 

por sexo e estágios maturacionais. Nadam aproximadamente, dois quilômetros a três 

quilômetros e quinhentos metros por sessão e realizam entre três a quatro sessões de 

treinamento por semana. 

 

5.6. FASE IV – Treinamento de Transição:Treinamento da capacidade aeróbia e 

anaeróbia  

 

Nesta fase as idades são de 12 e 13 anos. É realizado treinamento misto da 

capacidade aeróbia e anaeróbia do treinamento geral para o treinamento introdutório 

específico. 

As atividades complementares dessas fases de aquisição de movimentos 

específicos de aprendizagem e aperfeiçoamento são apresentadas com muito trabalho em 

forma de recreação e educação para a prática do esporte. 

 

 

5.6.1 Exigências durante o treino  

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação, que consiste em participar de 80% de 

sessões de treinamento a cada mês, no mínimo.   

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo 

5. Aprender novas habilidades e técnicas.   

 

5.6.2 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais e estaduais, e, quando possível, em 

nacionais.   
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2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em órgãos 

federativos. 

 

5.6.3 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Acompanhamentos alternativos - acupuntura, yoga e tai-shi. 

5. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

6. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

nutricionista, educador físico, pedagogo e recreacionista. 

 

5.6.4 Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase IV  

 

 Nesta fase, as idades compreendidas são de 12 e 13 anos. É realizado o 

treinamento de Transição: O treinamento multilateral ainda é realizado em quantidades 

reduzidas quando comparadas à fase III. O treinamento misto é intensificado e visa o 

desenvolvimento equilibrado das capacidades aeróbias e anaeróbias. Na fase IV, têm-se como 

objetivo iniciar o treinamento de transição. Com isso, pretende-se realizar a introdução aos 

treinamentos específicos de prova, que evoluem na sua elaboração e complexidade. Realizam 

competições em âmbito local, regional e estadual, ainda com ressalvas quanto aos 

treinamentos exaustivos de elevada exigência física.  

Nesta fase, são mantidos os exercícios multilaterais em pouca quantidade, 

exercícios de força geral e flexibilidade. A organização nas sessões de treinamento passa do 

coletivo para o individual ou de ambas as formas, dependendo dos objetivos propostos no 

treinamento. 

Continua-se com as avaliações técnicas e de desempenho para identificar os 

talentos esportivos. Dá-se continuidade para a especialização nas provas prevalecendo a livre 

escolha do nadador aliado aos resultados do desempenho nos exercícios de treino e 

competições. Prosseguem as avaliações de desenvolvimento maturacional, como controle e 

prescrição dos exercícios de treinamento. 



 158 

A distância nadada nesta fase é aproximadamente de três a quatro quilômetros e o 

número de sessões semanais de cinco a seis sessões. 

 

5.7 FASE V - Treinamento especializado 

 

Idade 14 a 16 anos. Neste nível de treinamento é necessário dividir a equipe e com 

treinamento distinto e específico nos seus objetivos, como apresentados em V “a” e V “b”. 

As atividades complementares dessas fases de aquisição de movimentos 

específicos de aprendizagem e aperfeiçoamento são apresentadas com muito trabalho em 

forma de recreação e educação para a prática do esporte. 

 

 

5.7.1 Fase V “a”- Treinamento especializado para nadadores V “a” para os 

nadadores com nível de maturação completa (Maturados),  com índices 

nacionais e internacionais 

 

 O objetivo é atingir os índices nacionais e internacionais das categorias. 

 

5.7.1.1 Exigências durante o treino 

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação que consiste em participar de 95% de 

sessões de treinamento a cada mês.   

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo 

5. Realizar as sessões de treinamento com dedicação máxima, observando as 

necessidades e restrições necessárias no aspecto social (festas abusivas). 

 

5.7.1.2 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais, estaduais, nacionais e quando 

possível, internacionais.   
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2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em os órgãos 

federativos. 

 

5.7.1.3 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Acompanhamentos alternativos - acupuntura, yoga e tai-shy. 

5. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

6. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

nutricionista e educador físico. 

 

5.7.1.4  Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase V   (V “a”) 

 

 Nesta fase, o treinamento é especializado, as idades compreendidas são de 14 a 16 

anos. O treinamento é intenso. Visa obter os primeiros resultados competitivos específicos de 

prova, o treinamento é aprimorado na elaboração e complexidade. Realizam competições em 

âmbito local, regional e estadual, nacional  e internacional. 

Nesta fase, são implementados os exercícios de força geral e especial, saltos, 

potência, principalmente com a prática de exercícios de ginástica com o objetivo de 

fortalecimento e de flexibilidade. A organização nas sessões de treinamento é 

individualizada.e ainda se processam seleções de talentos.  

Para melhor determinar os níveis de treinamento e os objetivos entre as idades, 

preconiza-se que nesta idade, ocorra uma divisão por desempenho e maturação entre os 

nadadores, uma vez que os tardios não conseguem acompanhar aqueles que se encontram em 

fase de maturação biológica desenvolvida. Nadam-se nessa fase entre três quilômetros e 

quinhentos metros e seis quilômetros por sessão de treinamento. São realizadas de seis a oito 

sessões de treinamento por semana.  
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5.7.2 Fase V ”b” - Treinamento especializado - V “b” para os nadadores em fase de 

desenvolvimento (Imaturos), nadadores de desenvolvimento maturacional 

tardio 

 

 O objetivo é atingir os índices nacionais das categorias; 

 São nadadores que necessitam de maior atenção e treinamento especializados 

para que sejam reconduzidos ao fim de sua maturação e atinjam igualmente o alto nível de 

desempenho como no grupo de V”a”. 

5.7.2.1  Exigências durante o treino  

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação, que consiste em participar de 95% de 

sessões de treinamento a cada mês. 

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo 

5. Realizar as sessões de treinamento com dedicação máxima, observando as 

necessidades e restrições necessárias no aspecto social abusivas (festas). 

 

5.7.2.2 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais e estaduais, e quando possível, 

nacionais.   

2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em órgãos 

federativos. 

 

5.7.2.3 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Acompanhamentos alternativos - acupuntura, yoga e tai-shy. 

5. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 
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6. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

nutricionista e educador físico. 

 

5.7.2.4 Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase V (V ”b”) 

 

 Nesta fase, o treinamento é especializado, as idades compreendidas são de 14 e 16 

anos. O treinamento é intenso, considerando o estágio maturacional do atleta. Visa também, 

obter os primeiros resultados competitivos específicos de prova, o treinamento é aprimorado 

na elaboração e complexidade. Realizam competições em âmbito local, regional e estadual, 

nacional e buscam inserir em nível internacional, assim como os do grupo V “a”. 

Nesta fase, são implementados os exercícios de força geral e especial, saltos, 

potência principalmente com a prática exercícios de ginástica para fortalecimento e de 

flexibilidade. A organização das sessões de treinamento é individualizada e ainda se 

processam seleções de talentos.  

Para melhor determinar os níveis de treinamento e os objetivos entre as idades, 

preconiza-se que nesta fase, juntamente com o grupo V ”a”, ocorra uma divisão por 

desempenho e maturação entre os nadadores, uma vez que estes, V ”b”, não conseguem 

acompanhar aqueles que se encontram em fase de maturação biológica desenvolvida. Nadam-

se nessa fase entre três quilômetros e quinhentos metros e seis quilômetros por sessão de 

treinamento. São realizadas de seis a oito sessões de treinamento por semana.  

A diferença se dá nos objetivos a serem atingidos e nas séries de exercícios, 

considerando a maturação de cada nadador, até que este suporte e desenvolva a mesma 

condição de competir que os nadadores da V “a”. 

 

 5.8  FASE VI - Treinamento de alto nível 

 

 Idade 17 e 18 anos e mais. O objetivo é alcançar resultados de alto nível nacional 

e internacional. 

As atividades complementares dessas fases de aquisição de movimentos 

específicos de aprendizagem e aperfeiçoamento são apresentadas com muito trabalho em 

forma de recreação e educação para a prática do esporte. 
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5.8.1 Exigências durante o treino 

 

1. Tratar todos os atletas, treinadores e pais com respeito e cortesia.   

2. Ter hábito de prontidão e cooperação, que consiste em participar de 95% de 

sessões de treinamento a cada mês. 

3. Participar das palestras e atividades fora do treinamento de água. 

4. Ser sociável e participar de eventos comemorativos sociais do grupo. 

5. Realizar as sessões de treinamento com dedicação máxima, observando as 

necessidades e restrições necessárias no aspecto social abusivo (festas). 

 

5.8.2 Metas competitivas 

 

1. Participar de competições locais regionais, estaduais, nacionais e quando 

possível em internacionais.  

2. Representar sua agremiação em entidades municipais e estaduais em órgãos 

federativos. 

 

5.8.3 Trabalhos complementares 

 

1. Orientação familiar – psicólogo e assistente social. 

2. Palestras instrucionais, pais e atletas – médico, psicólogo e educadores. 

3. Acompanhamento médico – pediátrico e ortopédico. 

4. Acompanhamentos alternativos - acupuntura, yoga e tai-shy. 

5. Instrução e lazer – leituras, músicas, filmes, estudos de línguas. 

6. Multidisciplinaridade – psicólogo, fisioterapeuta, clínico geral, ortopedista, 

nutricionista e educador físico,  

 

5.8.4 Trabalhos técnicos dirigidos para a Fase VI  

 

 Na fase de treinamento VI, os trabalhos são voltados para o alto nível de 

desempenho competitivo. As idades compreendidas são de 17 e 18 anos e mais. O 
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treinamento é intenso, aprimorado, complexo e com controle. Visa o máximo de desempenho 

e participar nas competições internacionais e Olimpíadas. 

Nesta fase, são treinados os exercícios de força geral e especial, saltos, potência e 

exercícios de ginástica com o objetivo de manutenção da flexibilidade. A organização das 

sessões de treinamento é individualizada.  

Nadam-se nessa fase entre quatro quilômetros e sete quilômetros por sessão de 

treinamento. São realizadas de seis a dez sessões de treinamento por semana.  

 

 

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição e análise da realidade estudada, sob o enfoque do TLP, na perspectiva 

dos técnicos de natação possibilitou a discussão dos resultados sobre o treinamento infanto-

juvenil, após esse caminho propôs-se um modelo estruturado de TLP para a natação brasileira. 

Pode-se concluir depois de realizada a pesquisa junto aos técnicos dos nove clubes brasileiros, 

classificados entre os primeiros no “ranking” da Confederação Brasileira de Desportos 

Aquáticos – CBDA, no mês de julho de 2005, o que segue: 

Todos os clubes brasileiros pesquisados utilizam estruturas de treinamento 

semelhantes à da organização da natação competitiva, as quais seguem o modelo das divisões 

por categorias de competições propostas pela CBDA, para orientar as equipes de treinamento: 

mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior. 

Os técnicos revelaram aspectos que evidenciam o planejamento do treinamento de 

curto prazo que levam à especialização precoce, com direcionamento para competições de 

alto nível nos campeonatos regionais brasileiros de petizes (10 anos e 11 anos) e no 

campeonato brasileiro infantil (12 e 13 anos). 

Os critérios utilizados para determinar o planejamento para as categorias de base 

dos clubes, baseiam-se em sua maioria, baseiam-se na experiência prática dos técnicos, que 

tem tanta importância quanto os conhecimentos científicos apresentados em literaturas 

disponíveis sendo estas, entretanto, pouco utilizadas como suporte teórico da prática.  

A falta de critérios de avaliação e controle quanto aos aspectos biológicos da 

avaliação maturacional dos atletas faz com que não sejam observadas as condições favoráveis 

dos mais jovens para participarem dos programas de treinamento. 
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O fator que realmente está em evidência durante a “seleção” de novos talentos é o 

desempenho nas competições, ou seja, os resultados, os índices atingidos ou mesmo as 

medalhas conquistadas, o que consequentemente passam a ser critério de exclusão de 

possíveis talentos que estão em fase de desenvolvimento e têm características tardias, 

desfavoráveis para o desempenho. 

Quanto à questão organizacional dos clubes, foi possível verificar a evolução 

administrativa de dois clubes, com a adoção de controle de qualidade dos serviços prestados 

seguindo a metodologia ISO, nos departamentos de natação competitiva, o que pode revelar a 

tendência em buscar a qualidade dos serviços prestados, visando um melhor atendimento da 

clientela.  

Por outro lado, destacou-se as condições de trabalho e salário dos técnicos, os 

quais não se sentem suficientemente remunerados pelos clubes. Os técnicos destacaram que 

os resultados obtidos junto às equipes nas competições são realizados com as mínimas 

condições de trabalho e recebem pouco apoio por parte dos dirigentes e pais. Os técnicos 

consideram o clube como uma instituição falida que, na atualidade brasileira, perde força 

como estrutura social de convivência familiar. Outro aspecto fundamental apresentado pelos 

técnicos foi o pouco investimento por parte dos clubes, federações e confederação na 

“formação dos técnicos”, que estão desarticulados quanto aos trabalhos multidisciplinares, 

necessários no treinamento de suporte dos nadadores e técnicos, desde as equipes de base até 

o alto nível. 

È importante observar que no contexto de apoio para os atletas e técnicos, as leis 

de incentivo ao esporte priorizam somente os atletas já consagrados e esquecem-se dos mais 

jovens, em fase de desenvolvimento, o que torna desgastante e custosa a manutenção destes 

jovens em treinamento, até que estes cheguem a destaques nacionais.  

Diante do exposto, os clubes mais estruturados competem entre si, para receber 

um talento identificado em determinada estrutura de treinamento menos preparada para dar 

suporte ao seu desenvolvimento. Entretanto, o talento surge em geral aleatoriamente. 

Esta realidade nos leva a refletir sobre os princípios filosóficos dos treinamentos e 

na estruturação do TLP, assim como nas competições. Disso decorre que, se por um lado,os 

jovens nadadores são estimuladas a prosseguir no treinamento, por outro, existe uma pressão 

por parte das famílias, dos clubes e dos próprios treinadores para que sejam atingidos os 
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melhores resultados. Este excesso de cobrança não é saudável, pois os jovens até a categoria 

mirim (11 e 12 anos) não se encontram preparados para esse tipo de pressão psicológica.  

Será que o conhecimento científico pode auxiliar no processo reflexivo e apontar 

caminhos em direção a uma nova proposta do treinamento e das competições, com bases 

conceituais mais apropriadas para tais idades? 

No país, ainda são poucas as iniciativas para solucionar esta questão, assim como 

é pequeno o número dos nadadores iniciantes, nas categorias menores, principalmente se 

considerarmos o número citado por PLATONOV e FESSENKO (1994), um em cada mil 

(1/1000), como necessário para selecionar um único nadador de alto nível. Além disso, caso 

houvesse tal número, os clubes atualmente não dispõem de estrutura física suficiente para 

atender tantos nadadores, além de não possuírem condições financeiras para trabalhar com um 

número elevados de iniciantes. 

Tais fatos, mostram que existe um equívoco quanto à teoria do treinamento a 

longo prazo, como foi descrito pelos autores BULGAKOVA (2000), BÖHME (2000), JOCH 

(2005), MARTIN et al. (1999), MAKARENKO (2001), PLATONOV (2005), PLATONOV e 

FESSENKO (1994), RAPOSO (2002). Na verdade, o que se observa na prática é um 

treinamento “de longo prazo”, destinado àqueles atletas que foram submetidos a todo e 

qualquer tipo de treinamento e, apesar disso, ainda continuam a desenvolver positivamente 

seus potenciais por razões diversas, desconhecidas e não controladas.  

Ficou evidente a responsabilidade da “academia”, enquanto instituição superior de 

ensino e pesquisa, na estrutura do esporte infanto-juvenil em apoio aos clubes, federações e 

confederação. A “falta de pesquisas”, as dificuldades de “acesso às informações” e a “falta 

de união entre as escolas de natação e os clubes”, constituíram-se em pontos marcantes nas 

falas dos sujeitos. São necessários maiores esclarecimentos sobre o tema “treinamento a longo 

prazo”, com o objetivo de definir e difundir o TLP, respeitando-se as necessidades bio-psico-

sociais do jovem nadador. 

Na dimensão educacional, a pesquisa apontou o esporte como um meio 

importante na formação do caráter individual, e demosntrou que o aprendizado com as 

vitórias e derrotas é útil para a vida. 

A ética no esporte, entre atletas, profissionais e dirigentes de clubes necessita ser 

mais bem discutida e, desta maneira, alguns princípios e regulamentos precisam ser criados, 

no sentido de evitar os assédios (convites para participarem de equipes) a atletas que têm 
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ocorrido. Este aspecto necessita ser tratado com urgência entre os dirigentes da natação 

brasileira, a fim de obter uma conduta reguladora para a questão, para que o desenvolvimento 

psicológico, social e cultural esportivo dos jovens não seja afetado. 

Os pressupostos filosóficos com relação às condutas de treinamento e 

desenvolvimento dos jovens nadadores e a promoção do talento nos clubes de competição 

devem ser determinados com objetividade e esclarecidos aos associados (nadadores e pais). 

Por tudo isso, conclui-se que não é realizado o treinamento a longo prazo 

estruturado nos clubes brasileiros, pois não há uma filosofia determinada para esse fim em 

nenhum dos clubes pesquisados e o resultado de curto prazo é o que determina os objetivos do 

treinamento dos nadadores, não havendo preocupação com a seqüência dos trabalhos de 

forma planejada, sistematizada previamente entre as categorias de base ou mesmo com a 

“carreira” dos nadadores iniciantes até as categorias superiores. Ficou evidente na pesquisa, a 

falta de comunicação interna entre os técnicos e seus planejamentos. 

Como sugestão, elaborou-se uma proposta de modelo de TLP para nadadores, a 

ser testado a longo prazo no sistema de funcionamento das equipes de trabalho dos clubes 

brasileiros. Propõe-se também uma profunda reflexão sobre os objetivos que a natação 

competitiva brasileira pretende alcançar. Nesta proposta é sugerido que haja uma “segunda 

divisão” dentro do atual sistema de competição brasileiro, na categoria juvenil um e dois, a 

fim de que se possam acolher nadadores com potenciais de realização competitiva futura 

(categoria sênior), que se encontrem em desenvolvimento biológico tardio e necessitem passar 

por uma subdivisão até que se tornem maduros biologicamente, para serem reconduzidos aos 

níveis de competição dentro da categoria. 
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ANEXO I – Roteiro de entrevista  

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP  

Escola de Educação Física e Esporte 

Orientadora: Maria Tereza Silveira Böhme 

Doutorando – Sérgio Alencar Parra 

Apresentação da pesquisa 

O presente estudo destina-se à elaboração de tese de doutorado da Universidade 

de São Paulo, Escola de Educação Física e Esporte na área de Biodinâmica do Movimento 

Humano, como parte dos requisitos obrigatórios para conclusão do curso e elaboração de 

artigos científicos.  

O assunto a ser explorado por esse instrumento é o treinamento infanto-juvenil de 

nadadores sob o foco do treinamento a longo prazo, a população alvo  são os técnicos dos 

Clubes Esportivos Brasileiros que foram classificados entre os 10 melhores  no “ranking” da 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, até o mês de julho de 2005. 

Tema A -  Quanto a organização e funcionamento da estrutura da natação no clube:  

1.  Como é organizado o sistema de treinamento da natação onde você trabalha? 

1.1 Espaço físico (piscinas aquecidas, salas de ginástica etc.); 

1.2 Categorias que compõem a equipe; 

1.3 Corpo técnico para as categorias de base (dimensionamento e hierarquia); 

1.4 Existência de equipe multiprofissional.  

Caso afirmativo: 

1.4.1 Quais são os profissionais? 

1.4.2 Quantos são? 
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1.4.3 A qual profissional compete a coordenação da equipe? 

2. Quais são as fases ou etapas da estrutura de formação do nadador? 

2.1 Qual é a duração de cada uma delas? 

2.2 Quais são os objetivos de cada uma delas? 

Tema B -   Quanto a metodologia do treinamento: 

3. Trabalha com planejamento de treinamento a longo prazo nas categorias de base? 

Caso afirmativo:  

3.1 Como você o organiza? 

Caso negativo:  

3.2 Quanto tempo dura o período de treinamento que você planeja? 

4. Utiliza-se de algum modelo de treinamento para sistematizar seu planejamento?  

Caso afirmativo:  

4.1 Qual é o modelo utilizado? 

5.   Existe algum critério para a passagem de nível entre as categorias de nadadores? 

Caso afirmativo: 

5.1 Qual é o critério utilizado? 

6.  Realiza treinamentos táticos de prova?  

Caso afirmativo: 

6.1 Em quais categorias realiza treinamentos táticos de competição? 

Caso Negativo:  

 Porque não os realiza? 
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7.   Como são realizados os treinamentos físicos na água?  

7.1 Em quais categorias realiza treinamentos de resistência? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

7.2 Em quais categorias realiza treinamentos de força? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

7.3 Em quais categorias realiza treinamentos de velocidade?  

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

7.4 Em quais categorias realiza treinamentos de flexibilidade? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

8. Você realiza treinamentos físicos fora da água?  

Caso afirmativo: 

8.1 Em quais categorias realiza treinamentos de resistência? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

8.2 Em quais categorias realiza treinamentos força? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

8.3 Em quais categorias realiza treinamentos de velocidade? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

8.4 Em quais categorias realiza treinamentos de flexibilidade? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

Caso Negativo:  

8.5 Porque não os realiza? 

9. Você realiza treinamento multilateral na preparação dos nadadores?  
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Caso afirmativo: 

9.1 Em quais categorias você realiza o treinamento multilateral? 

Exemplifique o trabalho dentro de cada categoria citada: 

Caso Negativo:  

9.2 Porque não os realiza? 

Tema C -  Quanto a quantificação do treinamento nas divisões do modelo trabalhado 

nas seguintes categorias: 

10. Quantas sessões semanais de treinamento você realiza em cada uma das categorias? 

11. Você realiza treinamentos em duas ou mais sessões de treino no mesmo dia?  

Caso afirmativo:  

11.1 Com quais categorias realiza a “dobra” de treino? 

11.2 Quantas sessões de treino realizam no mesmo dia? 

11.3 Em qual (is) fase (s) ou etapa (s) realiza (m) as sessões de treino dobradas? 

12.  Quantos metros são nadados nas sessões diárias das fases ou etapas do 

treinamento de cada categoria? 

Tema D -  Outras informações importantes para o TLP. 

13. Em que idade ocorre a especialização do treinamento em natação?  

14. Você utiliza-se da avaliação maturacional para verificar a idade biológica dos 

nadadores?  

Caso afirmativo:  

14.1 Qual é o método de avaliação que você utiliza? 

Caso negativo:  
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14.2 Porque não avalia? 

15. Você realiza seleção de talentos na natação? 

Caso afirmativo: 

15.1 Quais os fatores que você considera importante, para selecionar um nadador? 

Exemplifique os fatores dentro de cada categoria apresentada: 

15.2 Explique resumidamente como ocorre a seleção do talento em natação nas categorias de 

base em seu clube?  

Caso negativo: 

15.3 Porque não realiza? 

16. Qual é o objetivo das competições nas categorias de base em seu clube? 

 

Tema E –  Declaração espontânea dos sujeitos. 

17. Você quer relatar algo mais sobre o tema, além do que foi tratado nessa entrevista?  
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DAUNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

1. Nome do 
indivíduo......................................................................................................................... 
Documento de identidade nº : ...................................................... Sexo :    m �   f �  
Data nascimento: ......../......../......  
Endereço ..................................................................................................... Nº............. 
Apto............ 
Bairro:  ........................................................................ Cidade  ........................................................ 
Cep:............................................  Telefone: ddd (............) 
................................................................ 

2.Responsável 
legal:........................................................................................................................... 
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ........................................................................... 
Documento de identidade :....................................sexo:  m �   f � 
Data nascimento.: ....../......./...... 
Endereço: ........................................................................................................................ Nº ............ 
Apto: ..........Bairro: .............................................................. Cidade: ............................................... 
Cep: .............................................. Telefone: ddd (............).............................................................. 

II - Dados sobre a pesquisa científica 

1. Título do projeto de pesquisa 

2. Pesquisador responsável 

3. Cargo/função 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

 risco mínimo�  risco médio � 

 risco baixo �  risco maior � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do 
estudo) 

5. Duração da pesquisa _______________________________________________________ 

III - Explicações do pesquisador ao indivíduo ou seu representante legal sobre a pesquisa, 
consignando: 
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1. Justificativa e os objetivos da pesquisa; 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos 

que são experimentais;  
3. Desconfortos e riscos esperados;  
4. Benefícios que poderão ser obtidos; e 
5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

IV - esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência; 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; e 

4. Disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

_____________________________________________________________________________
_V - informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da 
pesquisa, para contato em caso de intercorrências clínicas e reações adversas. 

VI. Observações complementares: 

VII - Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente projeto de pesquisa  

 

São Paulo,      de                            de 20        . 

________________________________                          
_________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa ou  
responsável legal                                                                          Assinatura do pesquisador  
                                                                                                     (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO IV -  Definição operacional de termos 

Atleta de alto nível: Consideram-se atletas de ato nível os nadadores que 

participam em disputas nacionais e internacionais.  

Cargas de treinamento: As quantidades (volume em metros ou quilômetros) e 

qualidades (intensidade expressa em duração do esforço e intervalos) dos exercícios realizados 

ao longo do processo de treinamento.  

 Categorias de base: São consideradas categorias de base neste trabalho as idades 

compreendidas entre 8 a 17 anos de idade. 

Categorias de treinamento -  Categorias definida pela CBDA, tais como: mirim 

(8 e 9 anos), petiz ( 10 e 11 anos), infantil (12 e 13 anos), juvenil (14 e 15 anos), junior (16 a 

18 anos), sênior (19  e mais). 

Dobras de treino: as sessões duplas de treino que ocorrem no mesmo dia. 

Desempenho esportivo: O melhor resultado obtido, no processo de treinamento a 

longo prazo sistematizado ou competição, onde são avaliadas as capacidades físicas, técnicas e 

psicológicas. 

Especialização precoce: O treinamento do gesto especializado em idades pré-

púberes e púberes, visando o desempenho esportivo. 

Estilo: a expressão individual da técnica.  

Etapas ou períodos de treinamento: semelhante aos mesociclos; intervalos de 

dias, semanas ou meses destinados à preparação do atleta. 

Multilateralidade esportiva: a prática variada de modalidades ou ações motoras 

não especializadas nas idades pré-púberes que visa somar, com variações às experiências 

motoras do jovem. 
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Nado: o ato de auto-locomoção no meio líquido, expressos pelas técnicas 

olímpicas determinadas pelas regras da Federação Internacional de Natação Amadora - FINA. 

Natação esportiva: A prática da natação que visa medir desempenho em 

competições oficializadas pelas federações e confederação.  

Orientação esportiva: processo de orientação de jovens diante da apresentação e 

possibilidade destes realizarem experimentações diversas nas diferentes modalidades 

esportivas ou de provas dentro de uma mesma modalidade. 

Processo de treinamento: o conjunto de operações realizadas, métodos e meios 

que compõem as partes do planejamento e execução da preparação integral do nadador. 

Provas de natação: são as provas que compões as competições de natação, em 

diferentes nados e distâncias.  

Reserva de treinamento: a aquisição de estímulos motores, realizados ao longo do 

processo de treinamento.   

Sistema de treinamento: conjunto de relações ordenadas no processo e 

persistentes entre as partes e do todo. 

Talento Esportivo - TE: o atleta que se destaca dos demais nos aspectos físico, 

técnico ou tático, com uma determinada abrangência de realização, a exemplo: âmbito 

estadual, nacional, ou internacional. 

Treinamento: processo que conduz o atleta à máxima forma física, técnica e 

psicológica competitiva.  

Treinamento a Longo Prazo - TLP: processo de treinamento sistematizado que, 

aplicado por muitos anos, visa obter o melhor desempenho esportivo nos aspectos, físicos, 

técnicos e táticos de uma modalidade.   
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Treinamento Multilateral:  treinamento de diferentes capacidades  motoras, 

destinado ao desenvolvimento da habilidades multilaterais de base, como: andar, saltar, correr,  

nadar, pedalar etc. 

Treino: unidade diária de treinamento. 

 
 
 
 


