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resumo

a presente investigação procurou estudar a perceção de treinadores brasileiros de elite 

de ginástica artística relativamente ao conceito de força psicológica, designadamente no 

que concerne aos atributos que a caracterizam. dez treinadores concordaram em respon-

der a entrevistas semi-estruturadas que procuravam identificar os principais atributos da 

força psicológica. os resultados permitiram identificar 21 atributos essenciais à força psi-

cológica. estes atributos agrupavam-se em quatro dimensões: atitude/ mentalidade, trei-

namento, competição, vida fora do ginásio. Um ginasta psicologicamente forte acredita 

fortemente em si próprio e que é capaz de atingir metas acima das expectativas e luta até 

ao fim, compensando debilidades físicas com a sua força de vontade. além disso, mantém 

o foco em si próprio, no que pode dar certo, e em trabalhar em prol de metas elevadas, blo-

queando pensamentos e memórias negativas. o ginasta psicologicamente forte controla

as suas emoções em treino e em competição, enfrenta medos, não se abala com erros e

outras adversidades, recorre às suas capacidades técnicas e físicas em situações de pres-

são, suporta cargas elevadas de treinamento, e, apesar de dor ou lesão, continua a treinar

ou a competir. Finalmente, lida bem com o estilo de vida associado à ginástica, sendo capaz

de conciliar treino e competição com a vida fora do ginásio.
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02the concept of mental strenght 

in artistic gymnastics: 

the perception 

of elite brazilian coaches

AbstrAct

the present investigation sought to study the perception of elite brazil-

ian artistic gymnastics’ coaches on the concept of mental toughness, 

specifically regarding the attributes that characterize this construct. 

ten coaches answered a semi-structured interview that aimed to iden-

tify the essential attributes of mental toughness. Results identified 21 

attributes, clustered under four dimensions: attitude/ mindset, training, 

competition, life outside the gym. mentally though gymnasts strongly 

believes in themselves and in their ability to achieve goals above expec-

tations, and fight to the end, counterbalancing physical disabilities with 

their willpower. additionally, they maintain the focus on themselves, in 

what can go right, and in working towards difficult goals, blocking nega-

tive thoughts and memories. mentally though gymnasts control their 

emotions in training and competition, challenge their fears, are unde-

terred by errors and other adversities, use their technical and physical 

skills in pressure situations, support high training loads, and, despite 

pain or injury, continue to train or compete. Finally, they cope well with 

the lifestyle associated with gymnastics, being able to juggle training 

and competition with life outside the gym.

Key WoRds: 

mental strength. attributes. coaches. artistic gymnastics.

IntroduçAo

o desempenho desportivo depende de vários fatores, incluindo as capacidades físicas, o 

preparo técnico e tático, e também os aspectos psicológicos da performance (2). atualmen-

te, encontram-se na literatura numerosos estudos que enaltecem o valor da componen-

te psicológica para um elevado desempenho no desporto (1, 19, 20, 21, 27, 36). Um dos aspectos 

que tem sido consistentemente citado é a força psicológica, sendo atualmente comum, no 

meio desportivo, se referir a um atleta de sucesso como psicologicamente forte (5, 6, 18, 21, 22).  

Porém, ao mesmo tempo que esse termo, força psicológica, é um dos mais usados, é tam-

bém um dos menos compreendidos (9, 26), quer seja nas concepções populares ou nos pri-

meiros esforços de pesquisadores que buscavam compreender esse tema (17, 30). segundo 

connaughton e hanton (5), as tentativas iniciais de conceituar a força psicológica falharam 

em apresentar clareza, consistência e procedimentos de investigação rigorosos. 

no começo do século XXi, a força psicológica passou a receber maior atenção da comu-

nidade científica e começaram a ser realizados estudos com maior rigor metodológico, os 

quais visavam esclarecer o conceito deste construto no desporto. Jones, hanton e con-

naughton (26), pioneiros nesse trabalho, conduziram uma investigação com 10 atletas de 

elite da qual resultou a definição de força psicológica como “possuir a vantagem natural 

ou desenvolvida que permite, de um modo geral, lidar melhor que os oponentes com as 

muitas demandas (competição, treinamento, estilo de vida) que o desporto apresenta para 

o atleta; especificamente, ser mais consistente e melhor que os oponentes em manter-se

determinado, focado, confiante e controlado sob pressão” (p. 209). além deste concei-

to, os autores apresentaram 12 atributos de força psicológica, entre os quais se incluíam

‘acreditar em si próprio’, ‘desejo/ motivação’, ‘lidar com a pressão e a ansiedade’, ‘foco (re-

lacionado com o desempenho desportivo)’, ‘foco (relacionado com o estilo de vida)’ e ‘dor/

dificuldades’. esta investigação contribuíu positivamente para as pesquisas sobre força

psicológica, estimulando mais pesquisadores nessa área de investigação (1).

outros autores que também estudaram o conceito de força psicológica nessa fase foram 

clough, earle e sewell (4) e middleton, marsh, martin, Richards, savis e Perry (31). Por um 

lado, clough et al. construíram um modelo de força psicológica baseado no conceito de 

hardiness de Kobasa (28). este modelo foi chamado de modelo dos 4cs: control (controle), 

comittment (compromisso), challenge (desafio), e confidence (confiança). os autores des-

creveram os indivíduos psicologicamente fortes como aqueles que tendem a ser:

sociáveis e extrovertidos, pois são capazes de permanecer calmos e relaxados; eles são competi-

tivos em muitas situações e têm níveis mais baixos de ansiedade do que outros. com uma elevada 

crença em si próprios e uma fé inabalável de que controlam o seu próprio destino, estes indivíduos 

são capazes de permanecer relativamente não afetados pela competição ou adversidade (p. 38).
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02middleton et al. (31) também realizaram uma investigação que visava conceituar o cons-

truto de força psicológica. neste estudo, os autores definiram força psicológica como a 

perseverança inabalável e convicção frente a um objetivo, apesar de pressão ou adversi-

dade. os autores acrescentaram que a força psicológica requer a presença de algumas ou 

todas as seguintes 12 componentes: auto eficácia, potencial, auto conceito mental, fami-

liaridade com a tarefa, valor, melhoramentos pessoais, compromisso com objetivos, per-

severança, foco na tarefa, positividade, minimização do stress e comparações positivas.

Posteriormente, Jones et al. (27) realizaram um estudo complementar ao de 2002 e identi-

ficaram 30 atributos relacionados com a força psicológica no desporto, categorizando esses 

atributos em um quadro teórico formado por quatro dimensões. a primeira consistia numa 

característica mais geral (atitude/ mentalidade) e as outras três em dimensões específicas 

(treinamento, competição, pós competição). Jones et al. concluíram ainda que a força psi-

cológica é uma qualidade dinâmica que pode aumentar ou diminuir ao longo da carreira do 

atleta e que os atributos de força psicológica podem variar entre diferentes modalidades.

Por outro lado, gucciardi, mallett, hanrahan e gordon (22) sugeriram que alguns atri-

butos da força psicológica (e.g., controle da atenção, resiliência, inteligência contextual, 

regulação e inteligência emocional, habilidade de lidar com desafios, mentalidade voltada 

para o sucesso, crença em si mesmo, pensamento otimista) parecem ser consistentes 

em diferentes modalidades; entretanto, por serem intrínsecos às características de cada 

modalidade, atributos-chave poderão variar. nesse sentido, é esperado que os atributos 

de força psicológica intrínsecos a uma modalidade possam ser acessados de forma mais 

precisa em estudos específicos (10). além disso, gucciardi, gordon e dimmock (19) afirmam 

que as situações intrínsecas a uma modalidade podem exigir atributos específicos dos 

atletas (e.g., a força psicológica exigida de um velocista no atletismo pode ser diferente da 

exigida a um jogador de vôlei). de fato, nos últimos anos tem vindo a crescer o interesse 

em se estudar a força psicológica sob uma perspectiva mais específica. os estudos de 

força psicológica focados em uma única modalidade exploraram o futebol australiano (foo-

tball) (19), críquete (1), ginástica artística (36), futebol (8, 35) e natação (11), sugerindo que a força 

psicológica pode ser percebida de formas diferentes por populações de diferentes tipos de 

desporto (27) e que as situações distintas vivenciadas em uma modalidade podem requerer 

atributos específicos de força psicológica (19).

todavia, embora recohecendo a contribuição destes estudos para o aumento do conhe-

cimento sobre a força psicológica no desporto - sendo esta considerada, atualmente, uma 

das chaves para que os atletas alcancem desempenhos de alto nível (18) —, é necessário 

que sejam realizados mais estudos em desportos específicos, revelando mais precisamen-

te como a força psicológica se apresenta nas diferentes modalidades. a ginástica artística, 

por exemplo, apesar de ser considerada uma das modalidades que mais exigem psicolo-

gicamente dos atletas, tem recebido pouca atenção por parte da comunidade científica (15). 

com efeito, entre os vários estudos sobre a força psicológica em diferentes modalidades 

disponíveis na literatura, apenas foi encontrado um, realizado por thewell, such, Weston, 

such e greenlees (36), na ginástica artística. nessa medida, mais estudos sobre a força 

psicológica nesta modalidade podem colaborar para ampliar o conhecimento sobre a força 

psicológica nesse universo, aprofundando informação que pode ser importante para os 

ginastas, treinadores e psicólogos.

decorrendo do exposto, o objetivo deste estudo foi estudar a perceção de treinadores 

brasileiros de ginástica artística de elite relativamente ao conceito de força psicológica. 

mais especificamente, procurou-se identificar os atributos que um ginasta psicologica-

mente forte devia apresentar nesta modalidade, e, a partir desse trabalho, apresentar 

um conceito do que significa ser um ginasta psicologicamente forte sob a perspectiva de 

treinadores brasileiros de elite de ginástica artística. Para tal foi adotada uma metodolo-

gia qualitativa, por meio de entrevistas semi-estruturadas. mesmo cientes das possíveis 

limitações que podem existir na utilização de entrevistas em investigações científicas (32), 

considerando o escasso o conhecimento sobre a força psicológica no contexto da ginástica 

artística, bem como o fato de este método de investigação favorecer a oportunidade de 

acumular informação detalhada e de qualidade sobre o assunto em pesquisa (23), essa foi 

considerada a melhor opção para a presente investigação.

metodoLoGIA

PARTICIPANTES

Participaram neste estudo 10 treinadores de elite de ginástica artística, seis homens e 

quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 52 anos. os participantes 

possuíam entre 10 e 28 anos de experiência profissional e treinavam atletas entre os 8 e os 

17 anos, em clubes de ginástica artística de diferentes estados brasileiros: Rio de Janeiro 

(n=4); são Paulo (n=4); e minas gerais (n=2). oito dos treinadores trabalhavam com ginas-

tas do sexo feminino e dois com ginastas dos dois sexos. oito dos treinadores treinavam ou 

já tinham treinado atletas que estavam na seleção brasileira nos escalões infantil (10-12 

anos), juvenil (13-15 anos) e adulto (16 e acima). todos os treinadores participavam de 

campeonatos nacionais e tinham vários títulos em seus currículos. oito deles possuíam ex-

periência internacional em competições, incluindo os campeonatos sul-americanos (n=8), 

Pan-americanos (n=8), taças do mundo (n=4), campeonatos do mundo (n=5), Jogos olím-

picos (n=4) e Jogos olímpicos da Juventude (n=1). adicionalmente, eram detentores de 

resultados históricos para a ginástica artística brasileira, dentre os quais medalhas em 

campeonatos do mundo, taças do mundo, campeonatos Pan-americanos e sul-america-

nos, bem como finais em Jogos olímpicos e Jogos olímpicos da Juventude.
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vidas e estimulando os entrevistados a responderem às questões, ao mesmo tempo que se 

recolhiam dados para a caracterização da amostra. em seguida, foram feitas as perguntas 

do guião, iniciando com as questões sobre a conceptualização da força psicológica, depois 

sobre as situações que exigem força psicológica do atleta, e, em um terceiro momento, 

sobre as características de atletas psicologicamente fortes na ginástica.

a construção e utilização do guião objetivou minimizar a influência subjetiva do entrevis-

tador. dessa forma, todos os treinadores responderam às mesmas perguntas da mesma 

maneira e o entrevistador manteve uma postura imparcial, intervindo apenas quando ne-

cessário esclarecer alguma resposta ou quando o entrevistado tinha alguma dúvida. toda-

via, apesar de o entrevistador seguir o roteiro proposto no guião de entrevista, respostas 

espontâneas dos treinadores foram exploradas em uma situação aberta, o que possibilitou 

aos treinadores levarem a conversa a áreas não restritas ao guião de entrevista (20), poden-

do mais informações ser recolhidas e analisadas. adicionalmente, durante a entrevista, o 

entrevistador utilizou perguntas que visavam clarificar e elaborar melhor as perspectivas 

dos treinadores (e.g., “O que você quer dizer com...?”; “Você poderia dar-me exemplos de... 

?”), e, dessa forma, incitar mais riqueza e profundidade nos dados coletados (33). ao final 

da entrevista foi perguntado aos treinadores se havia mais alguma coisa que gostariam de 

acrescentar sobre a força psicológica  na ginástica artística.

ANáLISE DoS DADoS

o procedimento utilizado na análise dos dados foi baseado na metodologia da teoria 

fundamentada (grounded theory methodology), de acordo com strauss e corbin (33) e gla-

ser e strauss (16). essa metodologia possui uma técnica de codificação dos dados qualita-

tivos que encoraja o pesquisador a construir uma relação entre conteúdos e teorização a 

partir da descrição para a categorização conceitual.

de acordo com os procedimentos da teoria fundamentada, a análise de dados foi carac-

terizada por constante comparação dentro e entre os conceitos identificados nas citações 

dos entrevistados. esse procedimento de análise dos dados deu origem às subcategorias 

(atributos), categorias e dimensões. o processo continuou de maneira que cada conceito 

identificado foi comparado com outros conceitos e cada categoria comparada com outras 

categorias, para que as similaridades e variações dentro e entre as subcategorias (atri-

butos), categorias e dimensões pudessem ser identificadas. este processo contínuo de 

confirmação e modificação é conhecido como análise comparativa constante (constant 

comparative analysis) e, segundo glaser e strauss (16), é essencial para assegurar que o 

quadro teórico emergente é inerentemente fundamentado nos dados. 

especificamente, o processo de análise consistiu em quatro etapas. o primeiro pas-

so foi o da transcrição ipsis litteris de todas as entrevistas, com objetivo de as tra-

tar numa estrutura de texto mais lógica e compreensível. de seguida, o conteúdo das 

ENTREVISTA

a presente investigação faz parte de uma pesquisa mais ampla que procurou estudar as 

características ou atributos e desenvolvimento da força psicológica recorrendo a uma 

abordagem qualitativa. Foi utilizada uma entrevista semiestruturada com respostas aber-

tas, a qual começava por esclarecer o objetivo da pesquisa. a seguir eram solicitadas in-

formações de ordem demográfica e desportiva (e.g., idade, anos de experiência, principais 

títulos nacionais e internacionais, envolvimento inicial na ginástica artística, trajetória no 

desporto). em um terceiro momento, as questões reportavam-se à força psicológica, de-

signadamente no que se refere às suas características ou atributos dos ginastas psicolo-

gicamente fortes e sobre as situações que exigem força psicológica. importa sublinhar 

que este guião de entrevista semi-estruturada foi criado a partir de adaptações feitas ao 

guião de entrevista de gucciardi et al. (19). o presente estudo apenas se debruçou sobre os 

atributos da força psicológica.

ENTREVISTAS-PILoTo

entrevistas-piloto foram realizadas de forma individual com treinadores de ginástica artís-

tica portugueses que trabalhavam com atletas de nível internacional (com áudio gravado). 

após cada entrevista foi pedido aos treinadores que avaliassem o conteúdo da entrevista e 

o desempenho do entrevistador. esse feedback dos treinadores entrevistados serviu para

avaliar o nível de compreensão e a validade das perguntas da entrevista, assim como o ní-

vel de preparo do entrevistador. dessa forma, este pode fazer os ajustes necessários para

que a coleta de dados fosse mais eficiente.

RECoLHA DE DADoS

os treinadores selecionados para o estudo foram inicialmente contatados por email ou 

telefone. nesse contato foi apresentado o tema e os objetivos do estudo e esclareceu-se 

que os dados seriam coletados através de uma entrevista gravada; foi também garantida 

a confidencialidade dos dados e o anonimato dos participantes. cerca de uma semana 

antes da entrevista, o guião foi enviado aos treinadores, sendo-lhes pedido que o lessem 

e refletissem sobre as questões do mesmo. este procedimento está de acordo com os 

procedimentos adotados anteriormente por gucciardi et al. (19, 20) e foi realizado para que 

os treinadores se pudessem familiarizar com o conteúdo da entrevista, possibilitando que 

mais informações sobre a força psicológica na ginástica artística pudessem ser acessadas.

todas as entrevistas foram realizadas pelo primeiro autor, em uma sala tranquila do 

clube onde atuavam os participantes. como foi anteriormente referido, o entrevistador co-

meçou por reapresentar e recordar o objetivo da pesquisa, reforçar a confidencialidade e 

o anonimato dos participantes e solicitar informações de ordem demográfica e desportiva.

com essas perguntas pretendeu-se propiciar um ambiente tranquilo, esclarecendo as dú-

02
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transcrições foi submetido à leitura e releitura minuciosa por parte dos investigadores, 

buscando a familiarização com os dados colhidos, bem como a realização de uma pré-

-análise do conteúdo, no sentido de facilitar a elaboração prévia de um raciocínio sobre

a categorização das entrevistas.

num terceiro momento foi realizada uma primeira análise dos dados. nesta análise, o 

investigador pretendeu detectar, especificar e classificar, a partir das transcrições das en-

trevistas, os conceitos que surgiram diretamente das citações dos treinadores, fazendo 

comparações que procuravam discriminá-los e diferenciá-los uns dos outros. todo o mate-

rial foi minuciosamente analisado linha por linha e desmembrado em segmentos de texto, 

para que as diferenças e similaridades fossem exaustivamente comparadas (16, 33). estas ci-

tações foram interpretadas como partes isoladas dos textos, segmentos que faziam senti-

do isoladamente e que continham uma ideia ou parte de uma informação (34). esses trechos 

do texto foram agrupados de acordo com características afins para facilitar a sua posterior 

análise e subsequente formação das subcategorias (atributos), categorias e dimensões.

num quarto momento, os agrupamentos dos segmentos de textos com características afins, 

discriminados na fase anterior, foram interpretados, agrupados e reagrupados constantemen-

te. as semelhanças e diferenças entre os mesmos foram analisadas extensivamente até estes 

serem codificados em subcategorias (atributos). estes atributos foram agrupados em dimen-

sões, e estas divididas em categorias, de acordo com características partilhadas. 

em uma última fase de análise, os conteúdos (i.e., atributos, categorias e dimensões) 

foram refinados e finalmente integrados num quadro teórico. as dimensões e seus con-

teúdos inerentes apresentam-se como parte de um entendimento global do que é a força 

psicológica na ginástica artística. a partir desse trabalho de análise dos dados, os inves-

tigadores propuseram-se apresentar um conceito do que significa ser um ginasta psicolo-

gicamente forte sob a perspectiva de treinadores brasileiros de elite de ginástica artística.

FIABILIDADE DoS DADoS

o primeiro e segundo autores do trabalho repetiram o processo de análise dos dados e 

debateram os seus posicionamentos quanto aos resultados obtidos. os conteúdos das di-

mensões, categorias e subcategorias foram analisados e comparados entre si diversas 

vezes pelos pesquisadores até que foi alcançado consenso quanto à divisão. Posteriormen-

te, a interpretação dos dados foi analisada por um terceiro investigador com experiência 

em análise qualitativa. a discordância foi mínima e solucionada em conjunto entre os três 

investigadores, chegando-se ao resultado final da análise dos dados. esse procedimento 

objetivou verificar se havia interpretações tendenciosas e se a interpretação dos dados 

realmente estava fundamentada nas perceções dos treinadores.

resuLtAdos

no processo de análise dos dados foram identificadas 317 citações relacionadas aos atri-

butos de força psicológica na ginástica artística. deste trabalho emergiram 21 atributos 

de força psicológica, descritos com recurso às próprias palavras dos treinadores. estes 

atributos foram organizados, de acordo com seus significados, em quatro dimensões: men-

talidade, treinamento, competição e vida fora do ginásio. Uma análise posterior mais apro-

fundada dos atributos demonstrou a necessidade de redistribuí-los, dentro das dimensões, 

em diferentes categorias: acreditar e foco (mentalidade); controle emocional em treino 

e resiliência em treino (treinamento), controle emocional em competição, resiliência em 

competição (competição) e vida fora do ginásio (vida fora do ginásio) (Quadros 1 a 4).

MENTALIDADE

essa dimensão foi assim nomeada a partir da análise de nove dos atributos de um ginasta 

psicologicamente forte e está dividida em duas categorias: acreditar (seis atributos) e foco 

(três atributos) (Quadro 1).

ACREDITAR

Um dos atributos desta categoria estava relacionado com a forte crença que o atleta deve 

possuir em si mesmo para ser capaz de superar as diversas dificuldades que se apresen-

tam no seu longo processo de formação, seja em treino ou em competição (e.g.,“Por exem-

plo, eu trabalho num aparelho, na trave, que usa muito a força psicológica, porque trave não 

depende do treino, trave depende da cabeça, da preparação psicológica, se ela vem falando 

que ela vai conseguir, ela vai conseguir.” [t2]).

Um segundo atributo estava relacionado com o fato de o atleta acreditar em si mesmo de 

tal forma que isso o faz parecer arrogante, mas também o torna capaz de alcançar as suas 

metas (e.g., “Eu acho que é a autoconfiança, ela é muito autoconfiante, ela tem uma auto-

confiança que é até exagerada, ela é demais.” [t8]). Porém, ainda que essa característica 

fosse interpretada como arrogância, os treinadores consideravam esse comportamento 

como algo positivo (e.g., “Ela acredita no que ela faz, ela confia nela mesma, ela tem uma 

qualidade que eu falo, ela se acha, ela se sente, então ela confia nela mesma, isso é o que 

faz ela ser forte. Ela se acha linda, se acha bonita, se acha boa, se acha tudo. E eu considero 

isso uma qualidade.” [t7]). 
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outros atributos referem-se ao fato de o atleta não se acomodar e sempre querer mais 

de si, alcançando mais do que é esperado de seu potencial como ginasta (e.g., “Porque é 

essencial do esporte, você mostra que não pode desistir nunca, que tem que lutar até o últi-

mo momento, e fazer o impossível, quando ninguém acredita e você consegue, alcançando 

mais do que é esperado de seu potencial como ginasta.” [t2]). adicionalmente, também 

foi sublinhada a capacidade de compensar debilidades físicas e técnicas, e até a falta de 

talento físico natural, através da força de vontade e determinação (e.g., “Vamos dizer que 

dois atletas são de altíssimo nível, mas um tem mais habilidade que o outro, aí eu acredito 

que se aquele que tem mais habilidade não tem o emocional tão forte como o outro, eu 

acredito que o outro pode ser o campeão.” [t5]). Um dos treinadores afirmou mesmo que, 

muitas vezes, os atletas menos talentosos, por terem de superar muito mais dificuldades 

para se desenvolver no desporto em comparação com ginastas mais talentosos, acabam 

por se destacar mais (“Eu acredito que para as meninas que são menos talentosas, elas 

são mais psicologicamente fortes. Porque elas têm muito mais dificuldades e elas superam 

muito melhor os medos pela força de vontade delas.” [t4]).

adicionalmente, os treinadores também consideravam muito importante que o atleta 

goste de apresentar-se para outras pessoas, transparecendo um melhoramento na per-

formance nos momentos em que há pessoas a assistir. essa característica foi considerada 

de grande importância, pois o ginasta apresenta-se individualmente e é observado pelos 

espectadores, pelos seus rivais e juízes. Para os treinadores, o ginasta psicologicamente 

forte gosta desse aspecto da modalidade e usa essa pressão como motivação (e.g., “A 

pessoa gosta de se apresentar ou não. Isso já é muito principal pra ela competir bem ou não. 

A pessoa que gosta de se apresentar pra outras pessoas. Ela já tem essa força que ela acu-

mula toda por dentro e faz o melhor na sua apresentação, e a outra já fica tão preocupada 

que nunca consegue mostrar o seu melhor na apresentação.” [t2]).

Finalmente, os treinadores consideraram forte psicologicamente o ginasta que cultiva 

a mentalidade de sempre querer mais de si mesmo, que não se dá por satisfeito e sempre 

busca melhorar, seja na execução dos exercícios que já é capaz de realizar, seja bus-

cando aprender movimentos cada vez mais difíceis e complexos (e.g., “Então isso é um 

exemplo prático da psicologia da menina, dela saber lidar com isso, dela não se acomodar, 

não achar que já esta perfeita e sempre querer mais, essas meninas são as que chegam 

no altíssimo nível da ginástica.” [t9]).

FoCo

essa categoria é composta por três atributos. relacionados à capacidade do ginasta man-

ter o foco em si mesmo, em suas qualidades, visualizando situações de sucesso e bloque-

ando pensamentos negativos sobre o que pode dar errado (e.g., “Por exemplo, no último 

exercício ele caiu antes da série, a última memória dele é de uma queda, então ele precisa 

focar em alguma memória positiva que tenha acontecido anterior. E sempre visualizar pen-

sando que você fez a melhor série, que você não errou, que você não desequilibrou” [t1]).

Paralelamente, os treinadores referiram a importância de o atleta possuir e trabalhar 

em prol de metas elevadas, acima de sua capacidade, de modo que chegar próximo ao 

cumprimento das mesmas já significa chegar a um alto nível de performance. os treinado-

res afirmaram que ginastas com essa mentalidade melhoram sua performance, indepen-

dente de alcançarem na totalidade a meta que se propõem (e.g., “Ela conversa com a gente 

e fala de séries e treinamentos que ela gostaria de fazer... então você como treinador fala 

‘calma, menos, vamos devagar’, mas se ela não chegar não chegou, mas ela está treinando 

para aquilo, e às vezes ela melhora só por isso, pelo fato da meta dela ser além, então eu 

acho que isso fortalece muito ela.” [t8]). 

Finalmente, foi também sublinhada a importância de o atleta não justificar a sua per-

formance com base em fatores externos, de assumir a responsabilidade por suas perfor-

mances e buscar as causas de seus resultados primeiramente em fatores internos (e.g., 

“O árbitro foi ruim, trave foi torto, sapatilha está apertada, um monte de coisas, só não é 

dentro de você; eu acho que a primeira coisa é procurar dentro de você.” [t2]). segundo 

os treinadores, um dos fatores externos mais mencionados é a avaliação dos árbitros. a 

arbitragem pode avaliar a série do ginasta de forma diferente da que o ginasta esperava e 

o ginasta deve ser forte para não se abalar com esses fatores que são inerentes à ginástica

artística. (e.g., “Às vezes você faz um exercício bem feito mas os árbitros não dão a nota que 

você esperava. Você também vai ter que lidar com isso.” [t2]).
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QUaDRO 1 — Categorias e atributos da dimensão mentalidade.

dimensão categoRia atRibUto
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1 — Acreditar e confiar fortemente em si mesmo, em suas capacidades, em seu 

potencial, e possuir uma mentalidade otimista cultivando pensamentos como “eu vou 

conseguir”; “eu sei, eu quero, eu acerto”.

2 — Possuir um autoconceito tão elevado que isso lhe faça ter uma imagem arrogante 

e lhe faça sentir-se capaz de atingir metas elevadas, para além do que é esperado dele.

3 — Possuir a persistência necessária para superar adversidades em situações difíceis 

e não desistir ou se entregar e manter a mentalidade de lutar até o fim.

4 — Ser capaz de compensar debilidades físicas e técnicas através da força de vontade, 

determinação.

5 — Demonstrar gosto por apresentar-se para outras pessoas, transparecendo 

um melhoramento na performance nos momentos em que é assistido por outros.

6 — Ser perfeccionista e não se acomodar no nível que alcançou, cultivando 

a mentalidade de sempre querer mais de si mesmo.

Fo
c

o

7 — Manter o foco nas suas capacidades, em visualizações de sucesso e na confiança 

em si mesmo, bloqueando pensamentos negativos sobre o que pode dar errado.

8 — Possuir e trabalhar em prol metas elevadas, acima de sua capacidade, de modo 

que chegar próximo ao cumprimento das mesmas já significa chegar a um alto nível 

de performance.

9 — Não utilizar justificativas de performance em fatores externos, e buscar as causas 

de seus resultados primeiramente em fatores internos.

TREINAMENTo

essa dimensão da força psicológica reuniu os atributos que referem especificamente si-

tuações enfrentadas por ginastas em situações de treinamento. os cinco atributos aqui 

compreendidos foram divididos em duas categorias: controle mental em situação de treino 

(três atributos) e resiliência em situação de treino (dois atributos) (Quadro 2).

CoNTRoLE EMoCIoNAL EM SITUAçõES DE TREINo

essa categoria reúne os atributos que relacionam-se com a capacidade de o ginasta con-

trolar pensamentos e sentimentos nas diversas situações de treinamento.

o primeiro atributo desta categoria foi descrito como a capacidade do atleta não se 

abalar com erros e memórias negativas. o atleta psicologicamente forte aceita que esses 

erros fazem parte do processo de desenvolvimento e se foca no que deve ser feito para 

corrigi-los (e.g., “Ele não está pensando na solução, não está pensando no que ele tem que 

fazer, ele está pensando que ele erra, então esse não é um estado físico, é emocional, onde 

ele vai ter que se controlar pra conseguir vencer seus erros.” [t4]), 

o atleta psicologicamente forte foi também descrito como sendo capaz de controlar o 

medo quando treina exercícios relativamente aos quais a percepção de risco é elevada. 

os treinadores afirmaram que este medo relaciona-se ao medo do desconhecido e de se 

machucar durante a sua execução (e.g., “A ginasta tem medo porque teme o desconhecido, 

porque imagina que pode cair e se quebrar.” [t5]). Por outro lado, apesar de o medo ter 

sido considerado pelos treinadores como uma emoção que todos os ginastas vão sentir em 

algum momento (e.g., “Conforme o tempo passar todas vão ter medo, não adianta, não tem 

nenhuma que não vá ter medo.” [t6]), o medo exagerado e incontrolável de alguns ginastas 

foi considerado o pior problema neste desporto (e.g., “Acho que a principal e pior caracte-

rística é ser medroso. O ginasta fraco psicologicamente tem medo de tudo, de errar na hora, 

de machucar, de subir no aparelho e não conseguir, e só tem o pensamento negativo, que 

tudo vai dar errado, e isso tudo é gerado pelo medo.” [t1]).

o terceiro atributo desta categoria refere-se à importância do atleta não se abalar ape-

sar de quedas e lesões, bloqueando pensamentos e memórias negativas e continuando o 

treinamento (e.g., “O ginasta acabou de ter uma queda feia, assusta o ginásio inteiro, assus-

ta o treinador, ele levanta, observa se está tudo bem, sobe no aparelho e faz de novo.” [t10]; 

“Ela consegue controlar uma queda, não chorar, não se abater, um exercício se você errar, 

você tentar de novo, mas não se abater emocionalmente. Então eu acho que aquela criança 

que tem esse autocontrole de tentar, hoje não deu, vou voltar amanhã, vou fazer melhor.” 

[t9]). essa situação também tem que ser enfrentada quando um atleta presencia um co-

lega de treino sofrendo uma queda ou lesão, sendo capaz de bloquear aquela imagem 

mental, não permitindo que influencie negativamente o seu progresso (e.g., “O menino viu 

o outro fazer uma saída de mortal e bater o pé na barra. Daí o que bateu continua treinando, 

e o outro que só viu o colega cair e nunca bateu o pé, não faz mais o exercício.” [t1]).

RESILIêNCIA EM TREINAMENTo

Um dos dois atributos incluídos nesta categoria ressaltava a importância dos ginastas su-

portarem as elevadas cargas de treinamento, dor e desconforto físico, desde uma idade 

muito precoce. os ginastas são submetidos a cargas de treinamento elevadas desde muito 

jovens e suportar esse treinamento e todos os desafios atrelados a ele exige muita força 

psicológica dos ginastas (e.g., “A ginástica é um esporte que se inicia muito cedo, então pra 

mim, ser psicologicamente forte é aguentar toda carga de treinamento que é imposta numa 

idade muito precoce (….) aguentar corpo dolorido, treinar de mão aberta, todas essas coisas 

que o esporte vai trazendo” [t5]).
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adicionalmente, os treinadores consideravam que os ginastas psicologicamente fortes de-

verão ser capazes de lidar com o crescente aumento do nível de dificuldade dos exercícios 

e do número de horas de treino por semana, no processo de desenvolvimento na ginástica, 

com vista a alcançar um nível de performance cada vez mais elevado (e.g., “Um exemplo 

claro é quando as meninas começam a subir de nível, você começa a intensificar os treinos 

de paralela, é obvio que a mão vai ficar assada. A menina vai ter que treinar paralela em dois 

períodos, a mão abre, não tem jeito.” [t10]). além disso, como os ginastas superam suas 

dificuldades para conseguirem apresentar com sucesso um novo exercício, mas logo em 

seguida já devem aprender outros, o ginasta está exposto a constantes desafios, o que pode 

ser estressante para ele (e.g., “Meu trabalho é com crianças muito pequenas e eu estou ten-

do muita dificuldade agora em relação às cobranças estarem sendo maiores. E o nível está 

aumentando e cada vez que aumenta mais um exercício é uma dificuldade maior e elas já 

sentem dificuldade e querem sair. Aí já dizem que não vão aguentar mais.” [t9]).

QUaDRO 2 — Categorias e atributos da dimensão treinamento.
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10  — Não se abalar com erros, aceitando que eles fazem parte do processo de 

desenvolvimento, e dessa forma não focar no erro, mas sim no que deve ser feito 

para corrigi-lo.

11 — Ser capaz de controlar o medo em situação de treinamento de exercícios que 

tenha alta percepção de risco.

12 — Não se abalar apesar de quedas e lesões, seus ou de colegas de equipa, e ser 

capaz de bloquear pensamentos e memórias negativas e continuar a treinar.
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13 — Suportar as elevadas cargas de treinamento, dor e desconforto físico, desde 

idade precoce.

14 — Suportar o crescente aumento do nível de dificuldade dos exercícios, o progressivo 

aumento do número de horas de trabalho, no processo de desenvolvimento na ginástica.

CoMPETIção

essa dimensão reúne cinco atributos, agrupados em duas categorias: controle emocional 

em competição (quatro atributos) e resiliência em competição (um atributo) (Quadro 3). 

CoNTRoLE EMoCIoNAL EM CoMPETIção

essa categoria apresenta os atributos que o ginasta psicologicamente forte deve apresentar 

em relação à capacidade de se controlar em situações de pressão durante a competição.

Um dos atributos referia-se à importância de os ginastas conseguirem acessar toda sua 

capacidade física e técnica para executar suas séries em situações de pressão, de modo a 

poderem demonstrar todo o seu potencial durante a competição com a mesma qualidade 

do treino (e.g., “Se ela sentiu que foi ruim naquele elemento ela sabe o que tem que fazer 

pra corrigir, ela sabe o que ela fazia no treino, essa é a parte que ela volta lá no treino e 

executa na competição.” [t4]).

Paralelamente, um segundo atributo era relativo à capacidade de o atleta conseguir con-

trolar a pressão associada ao facto de apenas ter uma chance para demonstrar tudo o que 

treinou e acertar os exercícios no momento da competição (e.g., “Acho que a cobrança da 

competição onde você só tem uma série pra acertar naquela hora, e isso as deixa abaladas 

psicologicamente, pra mim elas têm que estar muito tranquilas pra competir.” [t9]).

Um terceiro atributo foi descrito como não se abalar com erros ocorridos antes ou du-

rante a apresentação, recuperando dos contratempos e prosseguindo com a rotina. segun-

do os treinadores, um dos maiores desafios que o ginasta enfrenta é ter que competir em 

vários aparelhos, mesmo depois de cometer um erro num aparelho anterior. o ginasta psi-

cologicamente forte é capaz de concentrar-se nas próximas apresentações e não se abalar 

com o que já passou (e.g., “na ginástica artística feminina, têm quatro aparelhos, então 

o ginasta, errando um aparelho, precisa ser concentrado e muito forte psicologicamente. 

Pra conseguir fazer muito bem os outros aparelhos, ele vai precisar de mais determinação 

ainda. Porque o que mais demonstra força psicológica é quando ele cai e depois continua a 

série impecavelmente fazendo bem bonito, bem forte e sem erros.” [t2]). outro exemplo

citado pelos treinadores refere-se ao atleta que comete um erro no aquecimento e tem

que executar o exercício logo em seguida no momento da competição (e.g., “Por exemplo, 

se ele cair no último exercício antes da série. Acho que a última memória dele é uma queda. 

Então ele precisa focar em alguma memória positiva que tenha acontecido anterior.” [t1]).

Um último atributo dessa categoria se refere ao atleta ser capaz de bloquear pensamentos 

e memórias negativas de lesões, quedas e erros, seus ou de outros ginastas, em competição, 

mantendo o foco em visualizações positivas e no que pode dar certo. o ginasta pode, por 

exemplo, entrar em uma competição após um período de lesão e se abalar com as memórias 

negativas associadas à lesão; porém, os ginastas psicologicamente fortes não se deixam 

abalar por esse tipo de situação e são capazes de bloquear memórias negativas e competir 

bem (e.g., “Ela estava voltando de uma lesão, e treinou pra ajudar a equipe, e ela competiu os 

três dias com séries fortes, e eu como treinador achava impossível. Então ela conseguiu três 

dias na pior situação de stress, eu achei ela muito forte psicologicamente.” [t8]).
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RESILIêNCIA EM CoMPETIção

essa categoria compreende apenas um atributo, descrito como o ginasta lesionar-se, an-

tes ou durante a competição e, mesmo assim, ser capaz de suportar a dor e continuar a 

competir. Por outras palavras, os treinadores consideravam fortes aqueles ginastas que 

não usam a lesão como desculpa para sua performance (e.g., “Tem ginastas que estão 

com lesões ou que se lesionam na competição mesmo e têm o poder de voltar, competir e 

fazer bem. Acho que isso define força psicológica. Eu estou aqui, eu vou acabar, nem que for 

só pra terminar bem, terminar bem bonito meu exercício.” [t3)]. os treinadores referiram 

ainda que as lesões são comuns na ginástica e muitas vezes o atleta deve ser capaz de 

competir apesar de estar lesionado (e.g., “Também tem o aspecto de você ter que lidar 

com traumas porque não é sempre que você compete 100 por cento inteiro. Ginástica, como 

qualquer esporte de alto rendimento tem muitos traumas, e às vezes a ginasta compete 

com alguma lesão ou dor.” [t2]). 

QUaDRO 3 — Categorias e atributos da dimensão competição.
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15 — Possuir calma e o controle emocional para poder acessar toda sua capacidade 

física e técnica em situações de pressão competitiva, sendo capaz de fazer a conexão 

entre o que foi desenvolvido em treino, no momento da competição.

16 — Ser eficiente em lidar com a pressão de só ter uma chance para acertar os exercí-

cios no momento da competição, e ter a capacidade de realizá-los em competição com 

eficiência igual ou maior comparado à situação de treino.

17 — Não se abalar com erros ocorridos antes ou durante a sua apresentação, 

recuperando-se dos contratempos e prosseguindo a sua performance com determina-

ção aumentada.

18 — Bloquear pensamentos e memórias negativas de lesões, quedas e erros, seus ou 

de outros ginastas, em competição, mantendo o foco em visualizações positivas e no 

que pode dar certo.
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19 — Lesionar-se antes ou durante a competição e ser capaz de suportar dor e competir 

bem, não usando a lesão como desculpa.

VIDA FoRA Do GINáSIo

o conteúdo das entrevistas revelou ainda uma dimensão de força psicológica que está 

para além dos treinamentos e competições, denominada vida fora do ginásio. esta dimen-

são compreende dois atributos (Quadro 4).

Por um lado, os treinadores acreditavam que muito do que o ginasta faz fora do ginásio 

pode influenciar o seu desempenho, devendo o atleta psicologicamente forte manter seu 

foco na ginástica, apesar dos atrativos do mundo fora do desporto (e.g., “Eu acho que é 

tudo porque, a geração de hoje tem tudo fácil, internet, shopping centers, parques de di-

versões, praia, tem vários fatores externos que podem tirar a menina daqui de dentro do 

ginásio, essa é a primeira força que tem que ter pra continuar na ginástica trabalhando.” 

[t6]). além disso, deve evitar se envolver em atividades fora da ginástica que possam 

gerar algum risco para sua saúde e integridade física (e.g., “Elas devem evitar algum tipo 

de acidente. Uma ginasta que trabalha comigo caiu de bicicleta, se ela estivesse focada em 

acertar suas séries, em ir para as nossas competições alvo, ela talvez teria evitado um tom-

bo, teria sido mais cuidadosa com a bicicleta, ou mesmo evitaria andar de bicicleta.” [t1]).

Por outro lado, os treinadores também se referiram ao exigente estilo de vida dos atle-

tas (e.g., treinamento, escola, viagens, competições, descanso, fisioterapia, alimentação) 

e às cobranças que lhes são feitas pelos seus outros significativos, designadamente pais, 

professores e treinadores (e.g., “São fatores externos. O ginasta vai pra casa, vai ter treino 

no feriado e a família vai viajar e ele não vai. Os adolescentes querem namorar e ir para o 

cinema no sábado à tarde e têm treino, então se eles não têm um psicológico bom pra focar 

naquilo que eles querem, se entregam e acabam desistindo do esporte.” (t5]). 

Um fator que exige força psicológica muito citado pelos treinadores foi o fato de, desde 

o início da adolescência, os ginastas terem que controlar o peso. essa questão do peso

parece ser mais acentuada para o setor feminino e segundo alguns dos treinadores é um

dos fatores mais complicados com os quais elas têm de lidar (e.g., “As meninas chegam 

a certa idade e elas têm que ser cobradas exaustivamente quanto a peso, e a gente sabe 

que é difícil porque é a fase da adolescência e elas têm tudo muito à flor da pele, então se a 

menina não tem o fator psicológico bom pra suportar essa cobrança de peso, é um fator que 

de repente ela pode até deixar de treinar, a maioria das meninas deixam de treinar o esporte 

em função disso.” [t9]).
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QUaDRO 4 – Categorias e atributos da dimensão vida fora do ginásio.
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20 — Ter foco em seus objetivos para lidar com a existência de vários atrativos e facili-

dades no mundo fora da ginástica.

21 — Suportar o estilo de vida do ginasta, juntamente com as cobranças de pais, profes-

sores e treinadores, lidando com treinamento, escola, viagens, competições, descanso, 

fisioterapia e alimentação.

dIscussão

o propósito desta investigação foi o de estudar a percepção de treinadores brasileiros 

de elite sobre a força psicológica na ginástica artística, procurando, especificamente, 

determinar quais os atributos que um ginasta deve apresentar para ser considerado 

forte psicologicamente.

de uma forma geral, os atributos de força psicológica encontrados nesta investiga-

ção apresentam similaridades com outros encontrados na literatura, designadamente 

no que se refere à relevância dada ao atleta possuir forte crença em si mesmo, à capaci-

dade de controle de emoções, ao foco nos objetivos e metas, à resiliência e à habilidade 

de lidar bem com o estilo de vida imposto pela dedicação ao desporto (1, 4, 17, 26, 27, 36). toda-

via, apesar dessas similaridades e concordâncias com outras investigações, os atribu-

tos apresentados no presente estudo possuem também um caráter muito específico ao 

contexto da ginástica artística.

Um dos atributos mais citados pelos treinadores, incluído na categoria acreditar, foi a 

importância de os atletas acreditarem e confiarem fortemente em si mesmos, nas suas 

capacidades e no seu potencial. em concordância, Jones et al. (26) afirmam que possuir 

uma crença inabalável em sua habilidade de alcançar seus objetivos competitivos e acre-

ditar que possui qualidades únicas que o tornam melhor que seus oponentes, são atribu-

tos de força psicológica de grande importância. Jones et al. (27) também sustentam que 

possuir uma arrogância interna que faça o atleta acreditar ser capaz de alcançar qualquer 

objetivo almejado é um importante atributo de força psicológica no desporto, afirmações 

que corroboram os presentes resultados, nomeadamente quando os treinadores consi-

deraram que o atleta psicologicamente forte possui um elevado autoconceito, ao ponto 

de ser percebido como arrogante. Finalmente, corroborando afirmações de gucciardi et 

al. (20), de acordo com os quais o talento físico dissociado de atributos psicológicos não é 

suficiente para obter sucesso no desporto – já que enquanto alguns atletas, mesmo apre-

sentando capacidades físicas incríveis, falham em alcançar resultados positivos em suas 

performances, outros, considerados menos talentosos, se destacam dos seus oponentes 

devido às suas capacidades psicológicas –, nesta pesquisa a força psicológica também se 

associou à crença do atleta em si próprio no sentido de compensar debilidades físicas e 

técnicas através da força de vontade e determinação. 

Paralelamente, os treinadores também sublinharam a relevância do foco, no senti-

do de os atletas conseguirem bloquear pensamentos negativos e se focarem em metas 

elevadas e até além da sua capacidade. bull, shambrook, James e brooks (1), em um 

estudo sobre força psicológica no críquete, relataram resultados semelhantes. esses 

autores afirmam que estabelecer metas elevadas, buscando o máximo de seu potencial, 

foi relacionado à melhora da performance de atletas psicologicamente fortes, indepen-

dente dessas metas serem atingidas ou não. o outro atributo incluído na categoria foco 

referia-se à não utilização de justificativas de performance baseadas em fatores exter-

nos, mas sim em fatores internos. de acordo com Jackson e csikszentmihalyi (25), no 

desporto existem fatores que estão sob nosso controle (fatores internos), como a forma 

que o atleta se prepara e a forma como ele compete, e outros fatores que não estão sob 

controle (fatores externos), como o desempenho dos rivais e a avaliação dos árbitros 

dessa forma, o atleta deve manter seu foco nos aspectos que ele pode controlar, pois o 

foco nos fatores externos pode aumentar o nível de ansiedade do atleta até patamares 

indesejáveis, que podem prejudicar o seu desempenho.

oito dos atributos de força psicológica identificados referiam-se ao controle emocional, 

tanto em situações de treinamento (três atributos), como em competição (cinco atributos). 

em treinamento, aspectos como o ginasta ser capaz de não reagir negativamente aos seus 

erros e concentrar-se na correção dos mesmos, bloqueando pensamentos e memórias ne-

gativas, foram dois atributos considerados essenciais. estes dados são consistentes com 

afirmações de irwin, hanton e Kerwin (24), de acordo com os quais os erros são comuns e 

frequentes no processo de aprendizagem das habilidades na ginástica, designadamente no 

ambiente de treinamento. importa também sublinhar que o controle emocional, em situação 

de treinamento, de exercícios nos quais o ginasta possua alta percepção de risco foi o atribu-

to mais citado pelos treinadores. com efeito, apesar de concordarem que todos os ginastas 

demonstrarão medo em algum momento do seu desenvolvimento desportivo, os treinadores 

ressaltaram que não ser capaz de lidar com essa emoção — essencialmente relacionada, na 

sua opinião, ao medo do desconhecido e de machucar-se durante a execução dos exercícios 

— poderá limitar altamente o potencial do atleta na ginástica artística. esse resultado corro-

bora os do estudo de chase, magyar e drake (3), no qual os autores concluíram que a maior 

fonte de medo de executar exercícios era o medo de se lesionar. os ginastas enfrentam uma 

série de desafios nesse sentido, pois a ginástica é um desporto que está em constante evolu-

ção e a aprendizagem de exercícios cada vez mais complexos e até mesmo arriscados, é uma 

constante no processo de desenvolvimento dos atletas nesta modalidade (24).
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além da dimensão treinamento, atributos de força psicológica na dimensão competição 

também relacionaram-se ao controle emocional, nomeadamente à importância de possuir 

o controle que permita ao atleta acessar toda sua capacidade física e técnica em situações

de pressão, recuperar-se dos contratempos ocorridos em competição e prosseguir com

determinação aumentada. nesse sentido, Jones et al. (26) também atribuíram força psico-

lógica a atletas capazes de se recuperarem de erros e, a partir deles. se motivarem ainda

mais para apresentarem bons desempenhos competitivos. adicionalmente, um atributo

de força psicológica bastante específico da ginástica artística estava relacionado com o

atleta ser eficiente em lidar com a pressão de só ter uma chance para acertar os exercícios

no momento da competição. na ginástica artística, o atleta tem apenas uma chance para

apresentar a sua série (12, 13), e isso, segundo os treinadores, é um dos fatores específicos

da ginástica que mais exigem força psicológica dos atletas. o ginasta pode executar seus

exercícios em treino e se errá-los pode repetir; contudo, em competição não tem essa op-

ção e deve ser capaz de realizá-los sob forte pressão.

Para além do controle emocional, a resiliência também emergiu como indicativo de força 

psicológica em situações de treinamento e de competição. em treinamento, esta categoria 

desdobrou-se em dois atributos, relacionados com a necessidade do atleta suportar, desde 

uma idade muito precoce, a crescente exigência técnica da ginástica e as altas cargas de 

treinamento. coté, lidor e hackfort (7) afirmam que a ginástica artística é uma das modali-

dades em que a especialização precoce se faz necessária se o objetivo é atingir o alto nível. 

sendo assim, os ginastas com tais objetivos se sujeitam a treinamentos pesados e aos as-

pectos subjacentes a esse processo, como a dor física. Por outras palavras, é importante 

que os atletas sejam resilientes e possuam uma percepção positiva das partes doloridas 

dos treinos, pois desconforto físico é inevitável quando um atleta se prepara para o des-

porto de elite (27). além disso, a Federação internacional de ginástica (Fédération Inter-

nationale de Gymnastique) revisa continuamente o seu código de pontuação, modificando 

suas regras e exigindo mais elevado grau de dificuldade nos exercícios, devido à evolução 

técnica da modalidade (12, 13). segundo os treinadores, essa situação exige força psicológica 

dos ginastas, pois quanto mais se aumenta o grau de dificuldade mais é preciso treinar e 

repetir as habilidades novas que são adicionadas aos programas dos ginastas.

no ambiente competitivo, a resiliência foi citada como importante no sentido de o atleta ser 

capaz de competir bem apesar da dor e não usar a lesão como desculpa. segundo levy, Pol-

man, clough, marchant e earle (29), a capacidade de lidar com a dor é consistentemente relacio-

nada com a força psicológica, mas é necessário cuidado. os autores argumentam que atletas 

psicologicamente fortes podem ignorar lesões graves por apresentarem, quando comparados 

com atletas menos fortes psicologicamente, uma menor percepção de dor e de risco. nessa 

medida, estes resultados também sugerem a necessidade de alguma cautela ao lidar com 

esses atletas, pois a sua força psicológica pode mascarar uma lesão que pode se agravar.

Por último, importa sublinhar que a força psicológica na ginástica artística também se 

relacionou a aspectos da vida do ginasta fora do desporto. o ginasta deve ser focado para 

manter-se treinando apesar dos atrativos do mundo fora do ginásio e para conseguir su-

portar o estilo de vida inerente à rotina de atleta. os jovens ginastas que treinam para se 

tornarem atletas de alto nível o fazem desde idades precoces (7, 14), tendo que lidar com 

todas as exigências do desporto, ao mesmo tempo que lidam com atividades obrigatórias 

e normais de todo o jovem, como escola e programas familiares. ser capaz de lidar com o 

estilo de vida imposto a um atleta também foi referenciado como atributo de força psico-

lógica por Jones et al. (26), os quais afirmaram que ser psicologicamente forte permite ao 

atleta lidar melhor com todas as demandas impostas aos praticantes de desporto de elite 

(competição, treinamento, estilo de vida).

em suma, o processo realizado para a categorização de todo o material das entrevistas 

permite sintetizar um conceito de força psicológica na ginástica artística, como descrito a 

seguir: ser um ginasta de ginástica artística psicologicamente forte significa ter o poder que 

permite ao ginasta acreditar fortemente em si próprio e de que é capaz de atingir metas aci-

ma das expectativas e de lutar até ao fim, compensando debilidades físicas com a sua força 

de vontade. além disso, mantém o foco em si próprio, no que pode dar certo e em trabalhar 

em prol de metas elevadas, bloqueando pensamentos e memórias negativas. o ginasta psi-

cologicamente forte controla as suas emoções em treino e em competição, enfrenta medos, 

não se abala com erros e outras adversidades, acessa as suas capacidades técnicas e físicas 

em situações de pressão, suporta cargas elevadas de treinamento, e, apesar de dor ou lesão, 

continua a treinar ou a competir. Finalmente, lida bem com o estilo de vida associado à ginás-

tica, sendo capaz de conciliar treino e competição com a vida fora do ginásio.

consIderAções fInAIs

a ginástica artística tem recebido pouca atenção por parte dos pesquisadores na área da 

força psicológica. dessa forma, o presente estudo pode colaborar para o aumento do en-

tendimento do construto da força psicológica neste contexto específico. especificamente, 

pode permitir que os treinadores percebam que atributos de força psicológica eles obser-

vam (ou não) em seus atletas reconhecendo assim a presença de força psicológica (ou 

a falta dela). além disso, podem perceber, por exemplo, que alguns atletas apresentam 

características de força psicológica relacionadas à dimensão do treinamento mas falham 

em apresentar atributos de força psicológica na dimensão da vida fora do ginásio. isso 

pode ajudar os treinadores, mas também outros agentes desportivos, como psicólogos do 

desporto, a trabalharem os pontos fracos dos atletas e enaltecerem seus pontos fortes.
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todavia, importa reconhecer que apenas participaram deste estudo treinadores de gi-

nástica artística brasileiros, sendo possível que as percepções de força psicológica apre-

sentem diferenças quando se analisam indivíduos de nacionalidades (culturas) distintas. 

dessa forma, seria interessante que os pesquisadores atuantes nessa linha de pesquisa 

realizassem estudos nesse sentido com treinadores de outros contextos. adicionalmente, 

é preciso levar em consideração as percepções de outros agentes desportivos, nomea-

damente ginastas, psicólogos do desporto e pais de atletas, pois a comparação entre as 

perspectivas desses grupos pode enriquecer o entendimento da força psicológica nesta 

modalidade. Por último, salientamos que a presente investigação apenas acessou a pers-

pectiva de treinadores brasileiros relativamente aos atributos da força psicológica na gi-

nástica artística. entretanto, é necessário perceber quais as percepções dos treinadores 

sobre o desenvolvimento da força psicológica nesta modalidade (i.e., se eles consideram a 

força psicológica como uma característica natural ou algo que possa ser desenvolvido) e 

quais as estratégias utilizadas por eles para desenvolverem esse tão importante construto 

para o sucesso desportivo.
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Predição do motivo de prática 

‘fitness/ saúde’ através da 

orientação motivacional 

e da motivação intrínseca 

em brasileiros praticantes 

de exercício físico

PalavRas chave:

motivação. orientação para a tarefa 

e para o ego. exercicio físico.

resumo

o objetivo do presente estudo foi testar o poder preditivo da orientação motivacional e da mo-

tivação intrínseca na prática de exercício físico, em pessoas que procuravam melhorar a sua 

saúde e a forma física. Participaram neste estudo 410 praticantes de atividades físicas de 

ginásios (prática individual e prática coletiva não competitiva), dos quais 310 eram mulheres 

e 100 homens, com idades compreendidas entre os 20 e 65 anos. Foram medidos a orienta-

ção motivacional, a motivação intrínseca e o motivo ‘fitness/saúde’. os resultados mostraram 

que o motivo ‘fitness/ saúde’ foi predito positivamente pela orientação para a tarefa e pela 

motivação intrínseca e negativamente pela orientação para o ego. mais estudos em diferen-

tes populações e culturas são necessários para corroborar os resultados encontrados.
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