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Antes de começar com os temas relacionados ao treinamento, considero que um 

esportista, neste caso um nadador (a), deve gozar de excelentes condições para poder 
realizar as atividades do dia-a-dia. Uma pessoa que se submete ao trabalho árduo 
ocasionado pelo treinamento destinado ao alto rendimento deve ter condições de vida 
em um ambiente e um meio favoráveis e dispor de uma série de recursos que façam, por 
um lado, o mais suportável possível este trabalho árduo e, por outro lado, que garantam 
em grande medida que esses esforços não sejam em vão. Antes de qualquer coisa, 
dever-se-á considerar que tudo o que afete ao esportista como pessoa terá incidência no 
treinamento e em seu rendimento esportivo. Este conjunto de circunstâncias determina 
alguns dos mais importantes condicionantes do treinamento esportivo. A este conjunto 
de condicionantes Bañuelos (2001) denomina de “Ambiente vital do esportista”, 
definido do seguinte modo: 
 

• Condições básicas 

• Estabilidade emocional 

• Reconhecimento social 

• Perspectivas de futuro 
 

- Condições básicas de vida – Um alojamento digno e uma manutenção 
apropriada ao tipo de esforço requerido, já que tanto a alimentação quanto o 
descanso são essenciais para uma boa preparação de nossos esportistas. Essas 
condições são amplamente gozadas pelos atletas de esportes profissionais que 
alcançaram a elite. Para os outros, ou seja, para a maioria dos esportes, as condições 
anteriormente mencionadas representam uma aspiração não realizada em muitos 
casos. 
 

- Estabilidade emocional – Os problemas afetivos podem influir de forma 
muito negativa no rendimento do esportista; um ambiente favorável e condições de 
vida adequadas podem, em conjunto e de modo indireto, evitar em grande medida 
que esses tipos de problemas apareçam. A primeira consideração nesse sentido é que 
o esportista, estando incluído em um planejamento de treinamento intensivo, vê-se 
obrigado em muitos casos a perder o contato com familiares e amigos por 
prolongados períodos de tempo, e isso é algo que pode representar, para o atleta, um 
fator de inquietude e desequilíbrio. Um esportista deve estar em condições de ter 
contato o máximo possível com o ambiente real próprio da sua idade. Nas 
residências para esportistas esse importante aspecto deve ser considerado para que 
estejam localizadas e projetadas de forma que não fomentem o isolamento e a 
dinâmica em grupo fechado. 

 



- O reconhecimento social – O reconhecimento social, a popularidade, é 
algo importante para eles. Em razão disso, suas relações com a comunidade em que 
vivem e com os meios de comunicação devem ser muito bem cuidadas. 

 
- Perspectiva de futuro – Na maioria dos esportes a vida esportiva é 

relativamente breve. A previsão dessa possível precariedade constitui um problema 
sério e, às vezes, força o esportista a tomar decisões infelizes para o seu 
desenvolvimento ou termina com o abandono prematuro da carreira esportiva. 

 
 

1.1. O ambiente de treinamento do esportista 
 
Uma vez analisado o ambiente do esportista faz-se necessário considerar as 

condições específicas relativas ao desenvolvimento esportivo. Visto que os resultados 
são o objetivo do esportista de elite, isso acarreta condições de trabalho e disposição de 
meios muito exigentes sem os quais é praticamente impossível alcançar as metas 
previstas. A esse conjunto de condições que devem estar presentes para que se possa 
realizar uma boa preparação, Bañuelos (2001) denomina como “ambiente de 
treinamento” do esportista que se resume no seguinte esquema: 

 
- Suficiente dedicação ao treinamento 
- Apoio técnico de alto nível 
- Apoio biomédico e científico 
- Apoio tecnológico 
- Infra-estrutura e equipamentos adequados 

 
- Suficiente dedicação ao treinamento – Para um esportista de alta 

competição o treinamento deve constituir o aspecto prioritário no emprego do seu 
tempo, ao redor do qual serão organizadas as demais atividades. É evidente que para 
muitos esportistas sua prioridade seja concedida à sua formação e aos seus estudos, 
o que é uma opção pessoal totalmente válida e compreensível. Quando esta opção é 
a escolhida, o melhor é ser coerente com ela e deve-se dedicar prioritariamente a 
estudar. O acesso à elite ficará fora do seu alcance. O esportista de alta competição 
pode e deve ter a possibilidade de uma formação, mas planejada de uma maneira 
diferente da do estudante normal, sobretudo ajustada a prazos mais longos. 

 
- Apoio técnico de alto nível – A condição seguinte é que responsável 

pelo treinamento desses esportistas exista um pessoal técnico altamente qualificado 
e profissionalizado, o que significa totalmente dedicado. Os técnicos esportivos, os 
treinadores, são peças absolutamente importantes no desenvolvimento do alto 
rendimento esportivo, já que são as pessoas fundamentalmente responsáveis pelo 
fato de que o esportista chegue a dar tudo de si, são as pessoas que tomam as 
decisões fundamentais na preparação do esportista. O investimento na contratação 

e formação contínua do treinador é uma das mais rentáveis para o sistema 

esportivo.   
 

 
- Apoio biomédico e científico – A melhora do rendimento do esportista 

está, sem dúvida, vinculada à aplicação de conhecimentos derivados de matérias 
como a Fisiologia do esforço, a biomecânica, a aprendizagem motora, a psicologia 



aplicada ao esporte e outras ciências do esporte. A manutenção da saúde do 
esportista é um fator crucial para o rendimento esportivo. Por causa disso, o 
esportista deve ser assistido por serviços médicos adequados. Tanto do ponto de 
vista assistencial, se surgirem doenças ou lesões, como do ponto de vista 
profilático, para evitar, conforme o possível, que esses problemas apareçam, uma 
nutrição correta, a prevenção da fadiga e o sobre-treinamento e o fomento de 
hábitos de vida saudáveis são aspectos importantes que sob o ponto de vista médico 
demandam um controle e uma supervisão contínua. 

 
- Apoio tecnológico – Em muitos esportes, a igualdade dos demais fatores 

e o elemento determinante para o triunfo esportivo pode ser o acesso e a utilização 
de novos materiais, ou seja, a inovação tecnológica especificamente aplicada a esse 
esporte como, por exemplo, a roupa, o sapato, implementos, máquinas etc. É 
necessário que os esportistas disponham dos meios e materiais mais avançados do 
momento, no caso ideal da possibilidade de desenvolvimento próprio de tecnologia 
de vanguarda, que permita  ir um passo mais adiante dos demais. 

 
- Infra-estrutura e equipamentos adequados – Quando as aspirações são 

de nível máximo, as instalações devem ser também de um nível muito elevado e o 
equipamento das mesmas deve estar diretamente relacionado com o que os 
esportistas vão encontrar na competição. O atleta de alta competição deve poder 
treinar nesse tipo de instalações o que requer um elevado tempo de utilização das 
instalações e em grande número de casos da intimidade suficiente para que possa 
concentrar-se plenamente no que está fazendo, sem elementos que o distraiam ou o 
perturbem. Essa circunstância deve ser prevista e a provisão de reserva de uso deve 
ser levada em conta. A esse respeito pode ocorrer, contrariamente, que as 
instalações apropriadas para o alto rendimento esportivo sejam utilizadas 
prioritariamente para fins recreativos, ao passo que o esportista de alta competição 
se veja obrigado a treinar em instalações de caráter fundamentalmente recreativo. 


