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ESTAR MOTIVADA: OS 3 ‘P’ 

  

Misty Hyman* 

  

  

    

“Não é importante o nível a que nadas: o que interessa é que sejas um pouco 

melhor hoje do que eras ontem.” 

   

É verdade. A maioria das pessoas pensa que os nadadores são tolos. 

Quantas horas é que passas a nadar para lá e para cá, acompanhando aquele risco 

preto no fundo da piscina? Porque é que chegas à escola com o cabelo molhado? A 

que horas acordas de manhã? 

Claro, todos sabem que tu deves ser um pouco...umh, bem...-“diferente”- para ser 

um nadador a sério. Eu deveria saber. Eu tenho feito o mesmo nos últimos vinte 

anos! (e devo confessar que tenho orgulho na minha “diferença”!). 

Recentemente, a questão que mais vezes me tem sido colocada é: ”Como é que ficas 

motivada? “. 

Essa mesma questão, tenho-a feito várias vezes durante a minha carreira. O que eu 

tenho aprendido é que existem diferentes formas de me manter motivada. No 

entanto, os seguintes três “P” parecem funcionar sempre comigo. 

  

Perspectiva 

 

Eu necessito de ter presente que a Natação é algo “que eu faço”, contrariando algo 

“que tenho que fazer”. Existem muitos motivos para eu gostar de praticar a natação 

- apesar de ter sucesso. Ajuda a lembrar que as alegrias simples do desporto, tais 

como, “sentir a água”, a vida saudável, os amigos na equipa e a oportunidade para 

nos “desafiar” todos os dias. 

A natação deu-me a possibilidade de viajar através do mundo e de conhecer pessoas 

maravilhosas. Também me auxiliou nas despesas do meu curso. 

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO 
 

NATAÇÃO 
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Mas, além disso, a verdade é que amo a natação e estou apaixonada pela minha 

modalidade. Eu acho-a divertida e compensadora. Eu adoro estar envolvida em 

qualquer actividade produtiva - qualquer acção em que eu consiga colocar toda a 

minha energia e observar resultados de forma evidente. 

Quando tinha que ir para faculdade com o cabelo molhado, eu sempre pensei que 

tinha a “cabeça a funcionar” porque pelas 8h30m da manhã, já tinha iniciado um dia 

muito produtivo.  

Eu também, pensei sempre na natação como um degrau para outras actividades da 

minha vida. Quando estive lesionada no ombro, foi refrescante pensar, que eu podia 

aplicar o que aprendi na natação a todas as “coisas” que eu queria fazer. Eu sabia 

que podia ter êxito devido às tarefas que aprendi na natação. 

  

Processo 

 

As pessoas falam muitas vezes dos sacrifícios que os nadadores devem fazer: 

• “Tens que despender muito tempo e energia” 

• “Tens de perder muitas actividades normais da juventude” 

• “Tens de organizar o teu tempo disponível muito cuidadosamente” 

• E estamos muito habituados com a questão típica feita ao campeão olímpico 

na sala de imprensa: “Tantos anos de sacrifício valeram a pena?” 

  

Provavelmente, temos de modificar o nosso pensamento. Se me perguntam, anos e 

anos de sofrimento e sacrifício não valem a pena por um momento de glória - não 

interessa quanto dinheiro receberás pelos teus esforços. 

Se isso era mesmo a tua primeira motivação, provavelmente foi uma perda de 

tempo. Apesar de tudo, o momento em que estás no ponto mais alto do pódio é 

efémero. No dia seguinte tu és a mesma pessoa que eras no dia anterior ao que 

conseguiste esse bocado de sucesso. 

Todos os anos que despendi na natação foram valiosos para mim - com medalha de 

ouro ou sem medalha de ouro. Eu não olho para eles como sacrifício - foi uma 

escolha que fiz… e uma forma de vida que ainda adoro. 

Vamos imaginar, tu estás a preparar a ida para a escola de manhã. Olhas para o 

armário, e estão duas camisolas - uma vermelha e uma azul. Provavelmente estas 

numa “boa onda”, e optas pela vermelha. Todo o dia, tu estás deliciando os 

benefícios de teres escolhido a camisola vermelha. Sentes-te bem, pareces bem e 

estás a impressionar. 

Tu não pensas, “Caramba, desculpem tive de sacrificar a escolha da camisola azul 

por esta vermelha.” Foi simplesmente uma escolha que eu fiz. 
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A natação é a mesma situação. Em vez de escolher ter mais tempo para ir passear, 

sair até mais tarde, ou falar ao telefone, tu escolhe-te aprender a estabelecer 

objectivos, vencer adversidades, colocar novos desafios e trabalhar forte. É uma 

escolha cheia de lições de vida e tempos divertidos. 

Existem muitos caminhos para realizar na vida, e todos temos que fazer escolhas. A 

natação é justamente um dos muitos. 

  

Potencial 

 

O terceiro P é o que me faz ter tanto entusiasmo com a natação. É a possibilidade de 

melhorar e ter um objectivo. 

O que me fascina em natação é que há sempre “coisas” que podes fazer para ser 

melhor nadador. Mas tens que trabalhar para o conseguir. Para mim, é inspirador ter 

essa capacidade de potencial. 

Eu gosto de pensar acerca do tempo do recorde mundial feminino de 200 mariposa de 

1970. Nesse ano, a americana Alice Jones foi a primeira mulher a baixar os 2.20 

tendo realizado 2.19.32. Hoje, o recorde é 13,5’’ mais rápido, 2.05.78. 

Eu consigo ver quanto mais rápido se tornou a natação e quanto mais longe ainda 

temos de chegar. Nós estamos “algures” perto do máximo potencial humano. Eu 

desejo saber qual será o recorde mundial no ano 2030! 

É um dos grandes motivos que me leva a estar na natação. Eu sinto-me ainda com 

espaço para melhorar. Mesmo após a minha operação - pensei que ainda não tinha 

chegado ao topo das minhas capacidades - o processo de recuperação, e a 

observação das minhas melhoras, tornou o processo de retorno mais ligeiro e fácil. 

Lembrem-se: não interessa a que nível estás na natação, o que é importante é que 

sejas um pouco melhor hoje do que eras ontem. 

Eu sei que me sinto melhor na natação e no meu dia se eu souber que tenho 

objectivos, e que cada dia estou a caminhar para os atingir. 

O primeiro passo, a pensar, é definir os objectivos - ambos a curto e longo prazo. Se 

não tiveres a certeza do que é um bom objectivo para ti, pergunta ao teu treinador. 

Tem a certeza que cada dia estás a avançar para atingir esses objectivos. Se 

conseguires aplicar esta ideia a cada tarefa, a natação torna-se um pouco mais do 

que ir para cima e para baixo ao longo da piscina. 

Escolhe um aspecto da tua competição para o trabalhares durante cada treino ou 

durante cada semana. Tenta falar com o teu treinador sobre qual será o teu 

elemento a focar. Poderá ser qualquer aspecto, tal como conseguir melhor distância 

de ciclo ou acrescentar um ou dois batimentos no percurso subaquático após as 

partidas e as viragens - ou talvez ter um certo volume a realizar por semana. 
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Se fores para o treino e fizeres a mesma tarefa todos os dias, vais nadar com os 

mesmos tempos quando competires. O meu treinador, Bob Gillett, sempre me disse, 

“Se tu queres ser melhor, tens de modificar.” 

Todos nós temos tanto potencial para melhorar, independentemente do ponto em 

que iniciamos. 

A melhor parte acerca de saber os nossos objectivos e realizar os passos para os 

atingir é que te coloca responsável pelo teu próprio destino. Se souberes quais são os 

teus objectivos, e quais os passos que necessitas para dar, depende só de ti fazeres 

com que eles aconteçam. 

  

Então, boa sorte, e lembra-te de manter tudo em PERSPECTIVA, goza o PROCESSO, 

e maximiza o teu POTENCIAL! 

  

 * Misty Himan foi medalha de ouro nos JO de Sidney em 2000 e é a detentora do 

Recorde Americano dos 200m mariposa 

  

 


