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OS 5 “D’s” PARA O SUCESSO  

   
Por Anita Nall, Swimming World Maio 2001  
   
Nadadora olímpica e ex-recordista mundial, Anita Nall conseguiu realizar seu sonho 

de criança aos 16 anos de idade. Aqui ela apresenta e divide a sua fórmula de 

sucesso, uma fórmula que pode vir a ser aplicada em qualquer nadador que tenha 

seus objetivos e queira lutar por eles. 

Anita Nall representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 1992 em 

Barcelona conquistando uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. 

Naquele ano ela já havia batido duas vezes o recorde mundial da prova dos 200 

metros nado peito durante a Seletiva Americana.  

Os 5 D’s são as palavras mais importantes que eu já escutei em minha vida. 

Entretanto, nós não damos a elas a real importância que elas merecem. Eu gostaria 

de demonstrar como essas palavras se aplicam para mim e minha carreira em 

natação.  

  

1 – DESEJO 
  
Todo sonho pode vir a se tornar real desde que seja um desejo muito forte de fazer 

essa realização. Desde quando eu era muito jovem eu sempre tive um amor muito 

profundo pela natação. Eu quero dizer, sempre amei nadar! 

Durante os verões, eu normalmente chegava a ficar seis horas por dia na piscina. 

Se você faz alguma coisa por seis horas, eu acredito que seja alguma coisa que 

você realmente gosta. E eu amo, amo estar na água e amo este esporte muito 

mesmo. 

Para falar a verdade, minha mãe tinha de ligar por telefone para os treinadores me 

mandarem embora para casa porque eu nunca queria sair da piscina.  

   

2 – DIRECÇÃO 
 
Direcção é uma força interna que vem do desejo. Muitas vezes nós escutamos 

pessoas de sucesso falar sobre sua chama que queima dentro delas. Bem, isso é o 

que chamamos de direção. 
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Essa chama queimou dentro de mim por muitos anos, e eu continuo a sentir a 

chama dentro de mim pela natação pois eu realmente amo este esporte muito 

mesmo! 

  

3 – DETERMINAÇÃO 
  
Mesmo quando eu era bem jovem, eu era determinada para ser uma nadadora 

olímpica. Eu já demonstrava isso em grande aplicação nos treinamentos e com 

muito objetivos em meus sonhos. 

Determinação representa quando suas ações e palavras se encontram. Por 

exemplo, se eu disser que meu sonho era ser uma nadadora olímpica, entretanto 

estou a perder dois treinamentos todas as semanas, bem você já deve ter notado, 

eu realmente não sou uma pessoa determinada.  

   

4 – DEDICAÇÃO 
  
Dedicação será sempre importante quando você tenta alcançar os seus objetivos. 

Voce deve estar preparado para ter de fazer alguns sacrifícios no caminho para 

fazer os seus sonhos virarem realidades.  

  

5 – DISCIPLINA 
  
Eu reservei o mais importante “D” para o final. Esse deve ser a disciplina. 

Um nadador de sucesso é disciplinado em muitas perspectivas. Por exemplo, na 

dieta nutricional, descanso adequado, responsabilidades com o estudo, tudo isso 

requer uma grande quantidade de disciplina para que o sucesso ocorra. 

A administração do seu tempo e horário também faz parte da disciplina. O nadador 

tem de ter certeza de que conseguira realizar o seu trabalho de escola a tempo de 

não prejudicar ou perder qualquer treinamento além de procurar obter a melhor 

nota possível em seu boletim escolar. 

  

Os 5 “Ds” são 5 pequenas palavras, mas cada uma destas cinco palavras podem vir 

a fazer a diferença em suas vidas. Elas fizeram a diferença para a minha! 

Eu acredito que você não só vai continuar a ter seus sonhos, mas como trabalhar 

duro para fazer deles realidade.   


