
 

 

 

Resiliência e Prática Desportiva 

Um estudo realizado com adolescentes brasileiros. 

 

 

 

Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau 

de Doutor em Ciências do Desporto, nos termos do 

Decreto-Lei nº 216/92 de 13 de outubro. 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor António Manuel Fonseca 

Co-Orientador: Professora Doutora Melissa Parker 

 

 

Paulo Castelar Perim 

Porto, 2011 

 



 

 ii 

 

 

 

Ficha de catalogação 

 

Castelar-Perim, P. (2011). Prática desportiva e resiliência Um estudo 

realizado com adolescentes brasileiros. Porto: P.Castelar-Perim. 

Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

 

Palavras chaves: PRÁTICA DESPORTIVA, RESILIÊNCIA, ADAPTAÇÃO 

TRANSCULTURAL, PROJECTOS SOCIAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos Saed e Cyrus pelo amor que salvou a minha vida e justifica 

a minha existência e ao Portugal que vive nas aldeias, nas minhas 

memórias e nas minhas esperanças.  

 



 



 

 iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor Senhor Doutor António Manuel Fonseca por ele não ter só 

cumprido com o seu papel de orientar esta tese, mas de orientar também o 

candidato. Aprendi com ele, entre outras coisas, que um Doutor não se faz 

só com uma tese, que é preciso muito mais. Sua bondade e sabedoria me 

ensinaram muitas coisas, que foram além das directrizes acadêmicas (onde 

a sua capacidade é indiscutivel) e que espero não terminem aqui com esta 

dissertação. 

Professora Doutora Melissa Parker pelo apoio constante e com o desejo 

que este seja o ínicio de muitas parcerias. 

A Direcção da Faculdade de Desporto por todas as facilidades e 

oportunidades que me ofereceu durante todo o processo. 

Ao Laboratório de Psicologia por toda a ajuda e disponibilidade e 

especialmente por ter ali encontrado grandes amigos e pessoas de alta 

qualidade. 

Aos amigos e colegas de doutoramento Tania, André, Thiago, Oiapon, 

Marília e por que não ao Juan Vicente. 

Ao Laboratório de Informática, nas figuras do Michel e do André, 

apresentados aqui sem os seus títulos para reafirmar a amizade que nos 



 

 v 

 

une e para agradecer aos amigos que a despeito de tanto trabalho sempre 

se disponibilizaram a me ajudar e orientar. 

A UFES- Universidade Federal do Espirito Santo lugar onde trabalho e do 

qual me orgulho de fazer parte do seu quadro de professores, por terem me 

liberado para estar em Portugal por 4 anos para realizar meus estudos. 

Aos alunos da Faculdade de Desporto a quem tive o privilégio de dar aulas 

e com os quais aprendi muito. 

Ao Nuno, mais do que agradecer a sua ajuda na construção deste trabalho 

é agradecer o privilégio de te ter como um amigo/irmão…Como disse uma 

amiga em comum: “a gente vem ao mundo para aprender a ser uma pessoa 

cada vez melhor, mas tem gente que já nasce pronta”… e voce meu amigo 

nasceu de facto pronto. 

A Martha, Afonso, Sebastião e Dinis por serem mais do que uma extensão 

do Nuno, por se tornarem pessoas que eu amo especialmente pelo exemplo 

de cordialidade, carinho e amizade. 

Ao Rui, Carla e Margarida por tudo de bom que voces representam, pela 

força e apoio sempre presentes e que levarei em meu coração. Pelos 

jantares abrilhantados sempre pela boa disposição e pelas observações 

inesquecíveis da Margarida. 

A Leonor, Mario e João Maria… saudades dos nossos jantares preparados 

pelo Mario…Pelo carinho e amizade sinceras com o desejo de que a 

distância física não diminua o afecto que nos une. 



 

 vi 

 

Ao Professor Fonseca e a Maria João pelo incentivo inicial para a realização 

deste doutoramento. 

A minha amiga pessoal Professora Doutora Maria do Rosário Pinheiro os 

meus agradecimentos que ultrapassam a sua disponibilidade constante em 

me ajudar e orientar. Agradecer a amizade? Isto não se agradece…o 

carinho, o amor…penso que também não, mas devo agradecer ao universo 

que me deu a oportunidade de encontrar pessoas como voce, como o João, 

o Manuel e a Maria…amo voces!!! 

Aos amigos e companheiros da Universidade de Coimbra que vivem em 

minhas lembranças e no meu coração. 

Ao projecto “é dia de jogo” e a todos os que dele participaram: Vacari, 

Vinicius, Samuel, Rogério e todos os meninos com quem tivemos o 

privilégio de conviver. 

Aos amigos daqui: Rogério, meu irmão do coração, Berta, Maria Luiz.  

Ao Ricardo pela ajuda no português, que viabilizou o meu desejo de 

escrever parte desta tese na língua da pátria mãe. A Sandrinha pela força. 

A Lilian Margotto minha amiga querida do coração que esteve comigo no 

ínicio desta jornada. 

Ao Salomão e a Audrey que representam tudo o que mais amo. 

A minha irmã Luiza por tudo o que ela é… me orgulho muito de ser seu 

irmão. 



 

 vii 

 

Meus amigos/irmãos Tadeu e Adriano que tive o privilégio de vir a conhecer 

em Portugal…amigos para ninguém por defeito… 

Ao Rodolfo uma das pessoas mais bonitas com quem pude conviver, com o 

desejo de que a vida lhe dê tudo de bom…Pois com certeza voce merece. 

A Beth Macedo pela sabedoria que sempre me chegou no momento 

oportuno. 

A Raquel, Maickel e Ivo pelo que voces são e com certo sentimento de 

perda por tão pouco tempo em que estivemos juntos. 

Aos amigos que por aqui passaram Fábio, Zé Geraldo, Familia Zraik, Vitor e 

Tércia, Cris e Kamila, Beto e Sérgio… recebe-los e te-los por aqui foi muito 

bom… 

A todas as pessoas que amo e que não estão aqui relacionadas por uma 

única razão: não tornar isto maçante.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 viii 

 

Índice 

Índice  VII 

Índice de Quadros  VIII 

Índice de figuras  IX 

Resumo  X 

Abstrat  XII 

Resumé  XIV 

Introdução Geral   1 

     Mecanismos de proteção e resiliência 

A importância so suporte social 

 7 

9 

 A construção de um conceito – limites e 

considerações 

12 

 Desporto e resiliência 17 

Capítulo I Análise fatorial confirmatória à estrutura da 

versão brasileira da Escala de Resiliência de 

Wagnild e Young 

25 

Capítulo II Adaptação da Escala reduzida do Social 

Support Questionnaire (SSQ6) ao português 

(Brasil). 

41 

Capítulo III Prática esportiva e resiliência – um estudo 

com jovens brasileiros. 

55 

Capítulo IV Projetos de Intervensão Social e Esportes -  

possibilidades para o desenvolvimento e 

manutenção da resiliência dos participantes. 

71 

Conclusão e 

Considerações 

Finais 

 89 

Referências   99 

 



 

 ix 

 

 

Índice de Quadros 

Quadro I.1 Índices de bondade do ajustamento global para cada 
um dos modelos inspeccionados. 

37 

Quadro I.2 Alfa de Cronbach encontrado nos estudos em cada um 
dos factores nos diversos modelos. 

38 

Quadro II.1 Médias, desvios-padrão, correlações corrigidas e 
índices de consistência interna dos itens do 
Questionário de Suporte Social (SSQ6N e SSQ6S). 

49 

Quadro II.2 Itens que compõem os dois factores isolados pela AFE 49 

Quadro II.3 Resumo dos resultados dos testes estatisticos das 
diferenças entre os modelos originais e modificados - 
AFC do SSQ6 

51 

Quadro III.1 Escores de resiliência entre as três categorias da faixa 
etária  

64 

Quadro III.2 Correlações entre a idade e a resiliência. 65 

Quadro III.3 Escores alcançados no SSQ6 entre as três categorias 
da faixa etária  

66 

Quadro III.4 Escores de resiliência entre as três categorias da 
prática esportiva.  

68 

Quadro III.5 Escores no SSQ6 entre as três categorias da prática 
esportiva.  

68 

Quadro IV.1 Escores de resiliência entre jovens participantes e não 
participantes em projetos sociais. 

81 

Quadro IV.2 Escores de resiliência entre jovens participantes e não 
participantes em projetos sociais (Adolescência inicial). 

82 

Quadro IV.3 Escores de resiliência entre jovens participantes e não 
participantes em projetos sociais (adolescência). 

83 

Quadro IV.4 Correlações entre o tempo no projeto, resiliência e 
suporte social. 

84 

 

 

 

 

 



 

 x 

 

Índice de Figuras 

 

Figura I.1 Modelo de medida RS2 da Escala de Resiliência 

 

35 

Figura I.2 Modelo de medida RS3 da Escala de Resiliência 

 

36 

Figura I.3 Modelo de medida RS5 da Escala de Resiliência 37 

Figura II.1 1- Modelo de medida do SSQ6  

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 xi 

 

RESUMO 

 

A resiliência caracteriza-se como um processo em que as pessoas, ao se 

defrontarem com o risco, conseguem não só ultrapassá-lo mas também retirar 

ganhos positivos da experiência. Por outro lado, a prática desportiva tem se 

configurado como uma actividade que proporciona aos seus praticantes um 

conjunto de benefícios funcionais, físicos, psicológicos e sociais, razão pela 

qual o seu campo de estudo se tem alargado para temáticas diversificadas. 

Todavia, e apesar de existirem já alguns autores a procurar discutir os 

benefícios da prática desportiva para o desenvolvimento da resiliência, poucos 

são de facto os estudos que buscam compreender as relações existentes entre 

prática desportiva e resiliência, objectivo central desta tese.  

Nessa medida, procedeu-se inicialmente à revisão da literatura disponível 

sobre a resiliência, com especial ênfase na sua relação com a prática 

desportiva e o suporte social, buscando compreender melhor o conceito e sua 

evolução ao longo da última década, após o que foram desenvolvidos quatro 

estudos independentes, porém relacionados entre si, com os seguintes 

objectivos: 1) realizar uma análise factorial confirmatória à Escala de 

Resiliência (RS) desenvolvida inicialmente por Wagnild e Young (1993), 

procurando avaliar as suas qualidades psicométricas e o ajustamento aos 

dados do modelo de cinco fatores previamente hipotetizado pelos autores, 

testando igualmente os modelos de dois e três factores encontrados na 

literatura consultada; 2) proceder à adaptação, para o português utilizado no 

Brasil, do Social Support Questionnaire (SSQ6-short-form), desenvolvido 

inicialmente por Sarason, Shearin, Pierce e Sarason (1987), procurando 

igualmente avaliar as suas propriedades psicométricas; 3) comparar os níveis 

de resiliência de jovens praticantes e não praticantes de esportes, bem como 

as relações entre estes níveis e o seu sexo, idade e suporte social percebido 

(considerado em termos da dimensão da sua rede social e do seu grau de 

satisfação com essa rede de apoio); e 4) verificar se jovens envolvidos em 

projectos sociais que utilizam o desporto como principal ferramenta 
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evidenciavam níveis superiores de resiliência do que os jovens praticantes 

desportivos mas não envolvidos em projectos deste tipo; adicionalmente, 

procurou-se verificar se os jovens envolvidos há mais tempo em projectos 

sociais revelavam níveis distintos de resiliência dos envolvidos há menos 

tempo. 

Em termos globais, os resultados encontrados relativamente aos instrumentos 

utilizados demonstraram, no que se refere à escala de resiliência, a 

superioridade do modelo de cinco fatores, face aos modelos de dois e três 

factores, e revelaram a qualidade das suas propriedades psicométricas, o 

mesmo se verificando em relação à versão do questionário de suporte social 

adaptada para o português falado no Brasil, recomendando-se, portanto, a sua 

utilização pelos investigadores interessados nestas questões. Adicionalmente, 

foi possível verificar que os níveis de resiliência dos jovens, para além de se 

relacionarem significativamente com a sua prática desportiva, não eram 

significativamente diferentes quando considerado o seu sexo mas sim quando 

considerada a sua idade. Finalmente, foi ainda possível verificar que, apesar de 

os níveis de resiliência dos jovens envolvidos em projectos sociais serem 

significativamente inferiores aos dos outros jovens, os jovens 

institucionalizados há mais tempo revelaram possuir níveis mais elevados do 

que os jovens institucionalizados mais recentemente. 
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ABSTRACT 

 

Resilience is defined as a process in which people, when confronted with risk, 

not only can overcome it but also take positive gains experience. On the other 

hand, sport has been configured as an activity that gives its practitioners a set 

of functional, physical, psychological and social benefits, reason why its field of 

study has been extended to diverse topics. However, in spite of there are 

already some authors seek to discuss the benefits of sport for the development 

of resilience, there are few studies that actually seek to understand the 

relationship between sport and resilience, which is the main purpose of this 

thesis.  

Therefore, we first proceeded to review the available literature on resilience, 

with particular emphasis on its relationship with the sport and the social support, 

seeking to better understand the concept and its evolution over the last decade, 

after which there’re developed four independent, but interrelated, studies with 

the following objectives: 1) to conduct a confirmatory factor analysis to the 

Resilience Scale (RS) developed initially by Wagnild and Young (1993), 

attempting to assess its psychometric properties and the adjustment to the data 

of the authors’ previously hypothesized five factors model, also testing the 

models of two and three factors found in the literature, 2) to adapt to the 

Brazilian-Portuguese, the Social Support Questionnaire (SSQ6-short-form), 

initially developed by Sarason , Shearin, Pierce and Sarason (1987) and also 

aims to assess its psychometric properties, 3) to compare the levels of 

resilience of youth who practice sports with youth who do not practice sports, as 

well as to investigate the relations between these levels and their sex, age and 

perceived social support (defined in terms of the size of their social network and 

its degree of satisfaction with this network of support), and 4) to verify that youth 

involved in social projects that use sport as a primary tool reveal higher levels of 

resilience than younger athletes not involved in such projects, additionally, we 

sought to ascertain whether the young people involved in social projects over 

time showed different levels of resilience of the people involved for less time.  
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Overall, the results regarding the used instruments showed, with regard to the 

scale of resilience, the superiority of the five factor model, compared to the 

models of two and three factors, confirming the quality of its psychometric 

properties, the same happening with the version of the questionnaire of social 

support adapted to the Brazilian-Portuguese, therefore recommending its use 

by researchers interested in these issues. Additionally it was found that the 

levels of resilience of young people, in addition to significantly relate to their 

sport, were not significantly different when considering their sex but when 

considering its age. Finally, it was still possible to see that, although the levels 

of resilience of young people involved in social projects were significantly lower 

than those of other young people, young institutionalized over time have 

revealed higher levels than young institutionalized more recently.  
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RÉSUMÉ 

 

La résilience est définie comme un processus dans lequel les gens, lorsqu'ils 

sont confrontés à des risques, non seulement peuvent surmonter, mais aussi 

prendre des mesures positives acquiert de l'expérience. D'autre part, le sport a 

été configuré comme une activité qui donne à ses praticiens une série 

d'avantages fonctionnels, physiques, psychologiques et sociaux, ce qui 

explique pourquoi leur domaine d'études a été étendu à divers sujets. 

Toutefois, et bien qu'il existe déjà certains auteurs cherchent à discuter des 

bienfaits du sport pour le développement de la résilience, il existe peu d'études 

qui visent effectivement à comprendre la relation entre le sport et la résilience, 

l'objectif central de cette thèse.  

En tant que tel, nous avons procédé d'abord a une revue de la littérature 

disponible sur la résilience, en mettant l'accent sur ses relations avec le sport et 

le soutien social, en cherchant à mieux comprendre le concept et son évolution 

au cours de la dernière décade, après quoi ils ont été mis au point quatre 

études indépendantes, mais liées entre elles, avec les objectifs suivants: 1) 

réaliser une analyse factorielle confirmatoire de l'échelle de la résilience (RS) 

développée initialement par Wagnild et Young (1993), cherchant d'évaluer les 

propriétés psychométriques et l'ajustement aux données du modèle de cinq 

facteurs précédemment proposé par les auteurs, bien comme évaluer les 

modèles de deux et trois facteurs énoncés dans la littérature, 2) adapter aux 

Portugais utilisé au Brésil, le Questionnaire sur le Soutien Social (SSQ6-forme 

abrégée), initialement développé par Sarason , Shearin, Pierce et Sarason 

(1987) et évaluer les propriétés psychométriques, 3) comparer les niveaux de 

résilience des jeunes que pratiquent y que ne pratiquent pas de sport, ainsi que 

les relations entre ces niveaux et leur sexe, l'âge et le soutien social perçu 

(définie en termes de la taille de leur réseau social et de son degré de 

satisfaction à l'égard de ce réseau de l'appui); et 4) vérifier si les jeunes 

impliqués dans des projets sociaux qui utilisent le sport comme un outil 

démontrent des niveaux plus élevés de résilience que les jeunes qui pratiquent 
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sport mais ne participent pas à tels projets; en outre, nous avons cherché à 

vérifier si les jeunes impliqués dans des projets sociaux au fil du temps ont 

montré différents niveaux de résilience des jeunes impliqués moins de temps.  

Dans l'ensemble, les résultats concernant les instruments utilisés ont montré, 

en ce qui concerne l'échelle de la résilience, la supériorité du modèle à cinq 

facteurs, par rapport aux modèles de deux et trois facteurs, et confirment la 

qualité de ses propriétés psychométriques, le même se passant en relation à la 

version du questionnaire de soutien social adapté au Portugais parlée au Brésil, 

se recommandant, par conséquence, son utilisation par les chercheurs 

intéressés par ces questions. En outre, il a été constaté que les niveaux de 

résilience des jeunes, en plus de une relation significative avec leur pratique 

sportive, ne sont pas significativement différents lors de l'examen de leur sexe, 

mais lorsque l'on considère son âge. Enfin, il était encore possible de voir que, 

bien que les niveaux de la résilience des jeunes impliqués dans des projets 

sociaux soient nettement inférieurs à ceux des autres jeunes, les jeunes 

institutionnalisée au fil du temps ont révélé des niveaux plus élevés que les 

jeunes institutionnalisés plus récemment. 
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Os comportamentos patológicos foram, por muito tempo, uma das 

principais preocupações de muitos estudiosos da Psicologia. Um dos 

importantes resultados alcançados foram aqueles que levaram a que certos 

pesquisadores começassem a perceber a existência de graus diferenciados de 

comprometimento destas patologias. Na verdade, existem pessoas que a 

despeito de serem portadoras destas doenças, (e.g. esquizofrenia) 

desenvolvem graus menos comprometedores que permitem estabelecer 

performances bastante aceitáveis em diversas competências sociais no 

trabalho, na capacidade de cumprir responsabilidades e mesmo em relações 

afectivas como o casamento (Garmezy, 1970; Zigler & Glick, 1986). 

Assim, começaram a ser desenvolvidas pesquisas com outros enfoques, 

tentando perceber por que é que pessoas que a princípio vivenciavam o 

mesmo tipo de situação apresentavam respostas diferentes a uma suposta 

situação análoga de risco. Embora ainda não se falasse de resiliência para 

definir o comportamento atípico deste tipo de pessoas, estas competências 

descritas e estudadas, poderiam ser vistas hoje como um bom prognóstico de 

trajectórias marcadas por bons níveis de resiliência (Luttar et al., 2000). Assim 

sendo, os estudos desenvolvidos com filhos de mães esquizofrénicas tiveram 

um papel muito importante no desenvolvimento dos estudos acerca da 

resiliência infantil. Estudiosos do tema, ao constatarem que muitas destas 

crianças se desenvolveram normalmente, apesar de viverem num ambiente de 

alto risco, tentaram compreender estas variações individuais de resposta, 

inaugurando um movimento teórico que foi adquirindo um grande relevo a partir 

destas considerações  (Garmezy, 1974; Garmezy & Streitman, 1974; Masten et 

al, 1990). 

Um dos marcos cuja importância foi determinante para o estudo da 

resiliência foi a pesquisa desenvolvida por Emmy Werner (Werner et al, 1971; 

Werner & Smith, 1977) junto de crianças do Havai (um total de 698) que 

estavam submetidas a grandes factores de risco como a extrema pobreza, 

ambiente familiar desestruturado e o facto de serem educadas por pais com  
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pouca educação e/ou graves problemas de saúde mental. Este estudo de 

caráter longitudinal acompanhou estas crianças durante muito tempo e permitiu 

observar que, pelo menos, uma em cada dez crianças conseguia atingir bons 

índices de adaptabilidade e sucesso nas suas vidas, tornando-se jovens e 

adultos competentes e autónomos apesar de todas as adversidades que 

enfrentaram durante a infância e adolescência. 

A resiliência tem sido então objecto de interesse crescente dentro das 

Ciências Humanas. Todavia, trata-se de um conceito emergente que carece de 

uma definição cada vez mais específica, tendo sido muitas vezes criticado de 

forma severa devido às preocupações crescentes com o rigor da teoria e das 

pesquisas desenvolvidas na área. Luttar et al. (2000) chamam a atenção para 

esta preocupação quando alguns autores colocam em causa este modelo, 

chegando a duvidar que este seja um constructo de valor científico (ver Gordon 

& Wang, 1994; Kaplan, 1999; Liddle, 1994; Tarter & Vanyukov, 1999; Tolan, 

1996 citado por Lutar et al., 2000). Neste sentido, também Rutter (2005) diz 

que não podemos entender o estudo da resiliência como uma simples maneira 

de se estudar os efeitos dos factores de risco e protecção sobre a vida dos 

indivíduos, levantando mesmo a seguinte pergunta: Será a resiliência uma 

forma diferente e renovada de se estudar os factores de protecção? 

Para responder a esta questão, pensamos ser importante recuar e 

apresentar aspectos dos fenómenos denominados de risco e de protecção, 

traçando paralelos com o fenómeno da resiliência para, a partir dai, tentar 

entender se existe de fato um constructo específico denominado de resiliência. 

Perante uma situação de risco iminente os sujeitos tendem a expressar 

uma resposta que pode ser caracterizada como uma resposta de 

vulnerabilidade ou uma resposta resiliente (Antoni & Koller, 2000; Luthar, 

1991), ou seja, o sujeito pode dar uma resposta de afectação negativa 

(vulnerável) ou positiva (resiliente).  

De maneira geral, as pessoas estão sempre susceptíveis ao contacto com 

o risco e isto não parece ser relevante, até porque estudos têm demonstrado 

que a maioria das pessoas é capaz de lidar com estes riscos de forma 
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satisatória (Henley et al., 2008). Embora os efeitos do risco, na maioria das 

experiências individuais, não sejam motivos para preocupações por serem 

muito limitados os seus efeitos, a exposição concomitante a variados tipos de 

risco e um tempo de exposição prolongado é que podem produzir efeitos e 

transformações nos estados de desenvolvimento das pessoas (Rutter, 2005). 

Neste sentido, Engle e Menon (1996) defendem também a ideia de que 

um número maior de riscos, associado a um maior tempo de exposição, bem 

como ao estado (físico, social, psíquico) em que a pessoa se encontrava 

quando foi sujeita a esta situação, será muito mais marcante e, certamente, 

mais importante, do que a exposição a um único mecanismo de risco. 

Mas o que importa não é só a acumulação da exposição, o tempo e o 

estado do sujeito no momento da exposição ao risco - importa muito, ainda, a 

forma como a pessoa assimilou o risco e o grau de exposição a que foi 

submetido. Efectivamente Rutter (2006) considera que esta é a primeira 

condição para se estudar a resiliência: comprovar e calcular o grau de 

exposição do sujeito ao risco. 

Kaplan (1999) afirma que a natureza, a quantidade e a intensidade 

associados num mesmo conjunto do risco a que o sujeito foi exposto é que irão 

definir o contexto - preparar o palco e o cenário - para que o fenómeno da 

resiliência ou da vulnerabilidade possam ocorrer. É importante pensar e tentar 

entender de que forma o risco afectou o sujeito em questão; se o sujeito foi 

verdadeiramente afectado pelo evento (Garmezy, 1996; Luthar & Cushing, 

1999; Luthar & Zigler, 1991), pois, se tal não foi o caso, poderá parecer que 

assume uma atitude positiva, quando na verdade não houve qualquer espécie 

de afectação, e essa postura pode ser, erroneamente, confundida com estados 

ou comportamentos de resiliência. 

Acima de tudo, a diferença individual de resposta caracteriza-se pelo 

significado que o sujeito atribui ao risco, pois um determinado acontecimento 

de risco poderá não ter qualquer significado para o individuo em análise, 

enquanto para outro poderá ser percepcionado como um perigo (a ser 
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enfentado ou evitado), ou pode ainda ser encarado por alguns sujeitos como 

um desafio (Yunes & Szymanski, 2001).  

É nesse sentido que Rutter (1987) chama a atenção e defende a ideia de 

uma total fluidez entre risco e protecção, pois um ambiente considerado de 

risco e/ou um acontecimento que é, a priori, visto desta forma, pode numa 

determinada circunstância assumir um papel de protecção. Assim, esse autor 

prefere chamar-lhes mecanismos de risco e de protecção, em vez de 

denominá-los factores. 

A fim de ilustrar e defender as suas concepções, este autor faz algumas 

considerações, dando como exemplo o caso da adopção. Para ele, quando 

uma criança, oriunda de uma família na qual foi submetida a agressões, 

abusos e/ou negligência, é adoptada, este acontecimento, claramente, se 

configurará como um mecanismo de proteção para a criança, o que não 

ocorreria se ela fosse oriunda de uma família bem estruturada (Rutter, 2006). 

Assim, no que se refere à atitude perante o risco, os comportamentos 

avaliados como resilientes estão relacionados com a atitude tomada perante a 

situação/problema (Rutter, 1987). Não se trata, então, de evitar ou eliminar o 

problema, mas sim de enfrentá-lo e buscar formas de combatê-lo, de buscar 

soluções e de ressignificá-lo (Junqueira & Deslandes, 2003). 

No Brasil, alguns estudiosos da área (Yunes & Szymanski, 2001; 

Trombeta & Guzzo, 2002) têm buscado compreender a resiliência à luz do 

entendimento dos mecanismos de risco. A partir do significado que os sujeitos 

atribuem ao risco, consideram que esse significado é que estará directamente 

relacionado com a forma como o sujeito irá enfrentá-lo. Percebe-se que, de 

certa maneira, o significado atribuído seria mais relevante do que o próprio 

risco, pois só se o sujeito o identificar como risco é que o acontecimento terá 

verdadeiro relevo. Destarte, o foco deve ser colocado nas diferenças 

individuais das respostas que os sujeitos apresentam quando confrontam o 

risco, entendendo-se que o sujeito é activo nesse processo e que a forma 

como ele irá lidar com isto irá contribuir também para o desenvolvimento de 

seu próprio auto conceito (Rutter, 2006). 
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Em síntese, pode-se dizer acerca do risco e da sua relação com a 

resiliência que, perante o risco, o sujeito pode dar dois tipos de resposta: de 

vulnerabilidade ou de resiliência. Passar por um episódio de risco não seria 

então a questão, ela começa a colocar-se quando o efeito do risco é 

cumulativo. Para além disto, é preciso que o sujeito tenha sido de facto 

afectado pelo risco e este tem que ser quantificado. Cada um pode ser 

afectado de forma diferente. O risco, em determinadas circunstâncias, pode ser 

encarado como um mecanismo de protecção e vice-versa e finalmente 

ultrapassar o risco não é um comportamento de resiliência, este configura-se a 

partir das estratégias positivas que o sujeito vai utilizar para ultrapassar o risco 

e dos resultados que apresentará. 

 

MECANISMOS DE PROTECÇÃO E RESILIÊNCIA 

Nos factores de risco e protecção, o foco inicial está colocado nas 

variáveis e transfere-se para os resultados sob o prisma de que o impacto será 

o mesmo em indivíduos diferentes, afirmando-se, assim, a existência de 

factores que a priori se constituem como de risco e outros como de protecção, 

sendo que os resultados e as respostas comportamentais dadas pelos sujeitos 

estarão sempre subordinados à interacção entre os mecanismos de risco e os 

de protecção.  

A resiliência, por sua vez, inicia-se a partir do reconhecimento da grande 

variação de respostas que os indivíduos dão perante essa mesma situação e o 

resultado estará mais relacionado com os mecanismos que, ao serem 

introjectados pelo sujeito, vão dar sentido à sua acção, ou, se quisermos, à sua 

resposta comportamental (Rutter, 2006). 

Para Rutter (1993), a importância de se estudar os mecanismos de risco e 

protecção (sob a perspectiva de sua flexibilidade e fluidez – supra citados) 

reside no facto de, através deles, tentar-se entender o processo da resiliência 

não como um resultado automático e fruto da interacção risco/protecção, mas 

tentando compreender a maneira como os mecanismos protectores são 

introjectados no processo das apropriações que o sujeito irá realizar ao longo 
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da sua vida, formando e desenvolvendo, desta maneira, as características 

protectoras que fazem parte dos sujeitos resilientes, e buscar compreender 

também de que forma estes processos acabam por modificar o seu percurso 

de vida.  

Os mecanismos de protecção funcionam, então, como mediadores entre 

a pessoa e o risco a ser enfrentado e não devem ser vistos como opostos aos 

mecanismos de risco. Para Rutter (2003) eles devem ser vistos como 

mecanismos dinâmicos que fornecem ao sujeito as condições necessárias ao 

combate das situações adversas. 

Em geral, apresentam-se três tipos diferentes de mecanismos de 

protecção que, apesar de distintos, estão necessariamente interligados: 

Individuais, familiares e aqueles que se relacionam com o meio social (Brooks, 

1994; Emery & Forehand, 1996). Estes mecanismos de protecção caraterizam-

se como influências que contribuirão para o estabelecimento de bases 

favoráveis a uma resposta positiva quando o sujeito se encontra perante a 

possibilidade de uma ruptura do seu processo de desenvolvimento (Rutter, 

1985). 

Os mecanismos de protecção podem envolver desde características de 

personalidade até a aspectos familiares e sociais, o que reafirma a existência 

de mecanismos que são próprios da família e do meio (Masten & Garmezy, 

1985). Nesse sentido, Brooks (1994) e Emery e Forehand (1996) atribuem 

grande relevância ao estabelecimento de boas relações com amigos (com os 

pares) e com adultos significativos (e.g. professores) que possam assumir um 

papel de referência e segurança para o jovem. Alguns autores chegam mesmo 

a afirmar que uma relação afectiva segura e com qualidade seria o mecanismo 

de protecção mais importante, aquele que daria melhores condições ao sujeito 

resiliente no combate das condições adversas que necessita ultrapassar 

(Canelas, 2004; Galende, 2004; Henley et al.,2008; Kotliarenco & Lecannelier, 

2004; Melillo, 2004). 
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Neste sentido ainda, Lutar et al. (2000) fazem referência a uma série de 

estudos desenvolvidos acerca da resiliência em que, mesmo recorrendo à 

utilização de metodologias bastante diversificadas e também a diversificadas 

formas de análise e entendimento dos dados, os resultados apresentam 

factores comuns que afirmam a importância para as crianças das relações 

afectivas  significativas com adultos, nas escolas e nas redes de apoio social 

encontradas na comunidade em geral (para tal, ver Cicchetti & Garmezy, 1993; 

Luthar & Zigler, 1991;. Masten et al, 1990; Masten & Coatsworth, 1995, 1998; 

Rutter, 1990; Werner, 1990, 1995). 

 

A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE SOCIAL 

Os avanços nos estudos da resiliência tiveram como consequência, entre 

outros factos, a consideração da resiliência como um constructo que se refere 

ao individuo, à família e à comunidade e, isto se deu a partir da constatação de 

que comportamentos resilientes surgiam numa combinação dos recursos 

individuais dos sujeitos e dos recursos disponíveis na comunidade (Luthar, 

Cicchetti & Becker, 2000; Zahradnik et al, 2010). 

Os recursos disponíveis no entorno social podem ser também definidos 

como suporte social e se constituem numa rede de apoio social que o sujeito 

percepciona como disponível e que pode ser accionada caso necessite. Esta 

percepção advém da crença de que é estimado e valorizado por pessoas com 

as quais interage e que por sua vez constituem a sua rede de apoio (Cobb, 

1976). Estas redes se constituem a partir de um conjunto de vínculos que vão 

ser expressos através de laços afectivos, familiares e emocionais (Roth, 1996).  

O apoio social tem sido descrito como essencial para o desenvolvimento 

e manutenção da saúde das pessoas, assim considerando-se que o 

desenvolvimento de estudos nesta área é extremamente importante no 

planeamento da assistência e intervenção em saúde (Silvério & Dantas, 2009). 

Assim, têm sido desenvolvidos estudos com o objectivo de demonstrar a sua 

importância como processo mediador para o enfrentamento de diversas 

situações potencialmente traumáticas.  
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Um destes estudos foi desenvolvido por Salami (2010), que buscou 

investigar a relação entre a exposição à violência e o surgimento do transtorno 

de estresse pós-traumático (TEPT) e os papéis de possíveis moderadores 

neste processo. Assim, buscou verificar se a resiliência, o apoio social e a auto-

estima poderiam contribuir para o enfrentamento da violência sofrida por 

adolescentes na Nigéria, tentando perceber se estes mediadores poderiam 

amortecer o impacto negativo e evitar o surgimento de distúrbios oriundos da 

exposição a estes riscos. A relação positiva e significativa entre exposição à 

violência e o surgimento de TEPT já tinham sido estabelecidas por outros 

autores (Berman et al, 2000; Kaplow & Widom, 2007; Oswald, 

Fegert & Goldbeck,  2010; Turner et al, 2006; Zahradnik et al, 2010 citado por 

Salami, 2010) aparecendo também neste estudo. 

No que diz respeito ao apoio social estabeleceu-se uma relação negativa 

com TEPT, o que também está de acordo com a literatura estudada pelo autor 

(Bradley Schwartz & Kaslow, 2005; Brewin, Andrews & Valentine, 2000; 

Hersberger & D'Augelli,1995; Ozbay et al, 2007; Ozer et al. 2003; Pine & 

Cohen, 2002; Wu et al, 2009 citado por Salami, 2010) Neste estudo, o suporte 

social foi também responsável pela redução de comportamentos de risco, 

incentivador de tomadas ativas de estratégias de enfrentamento por parte dos 

adolescentes, pela diminuição da solidão e pelo aumento da auto-estima e 

resiliência (Salami, 2010). 

De forma geral as redes de apoio social se constituem com base nas 

relações familiares, nas relações com o grupo de iguais e com adultos 

significativos e demais pessoas na comunidade onde o sujeito está inserido. No 

estudo desenvolvido por Taylor (2010), cujo objectivo foi o de estudar os efeitos 

do suporte social familiar, mais precisamente o apoio social expresso pelos 

pais como factor de protecção dos adolescentes, os dados sugerem que o 

suporte social familiar é verdadeiramente um factor de proteção para a 

construção da resiliência, das famílias norte-americanas e africanas vivendo 

em situações de pobreza, reforçando também que o apoio social da família 

alargada (para além do núcleo pai, mãe e filhos) tem um efeito muito benéfico 

para ajudar as mães a lidarem com seus filhos adolescentes.  
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No que se refere ao suporte social fornecido pelo grupo de pares, ao 

estudar a relação entre o apoio social e comportamentos resilientes perante o 

estresse académico, Wilks e Spivey (2010) apontaram que o suporte social, 

expresso nas relações de amizade com os grupos de pares, moderou a 

associação negativa entre estresse académico e resiliência, ou seja contribuiu 

para o fortalecimento de comportamentos resilientes.  

Ao estudarem a resiliência de idosos, Rogerson e Emes (2008) 

identificaram três factores associados ao sentimento de vulnerabilidade na sua 

amostra: declínio físico, uma rede de suporte social reduzida e uma crescente 

dependência para desenvolver actividades básicas da vida diária. O 

desenvolvimento de um programa de actividade física regular levou os sujeitos 

a desenvolverem maior confiança na sua capacidade física o que os tornou 

mais propensos para participar de actividades sociais. O apoio social foi 

considerado um componente essencial da saúde no envelhecimento, porque 

ajudou a reduzir os sentimentos de solidão e depressão, no sentido em que o 

estabelecimento de relações sociais satisfatórias contribui para um sentimento 

de poder contar com outros em momentos de estresse o que contribui para a 

manutenção da resiliência. 

O estudo realizado por Smith et al. (1990) teve como principal objectivo 

tentar compreender o papel do suporte social e das estratégias de 

enfrentamento (coping) na associação entre os eventos negativos e as lesões 

entre jovens praticantes de desporto nos EUA. Em seus resultados quando 

estes dois constructos foram tratados em conjunto, e em todos os grupos que 

apresentaram níveis moderados e elevados de suporte social e nas estratégias 

de enfrentamento não exibiram relações significativas entre os eventos 

negativos e as lesões. Nas suas considerações os autores dizem que, a nível 

de intervenção, seria bom ter em conta que o suporte social e as estratégias de 

enfrentamento podem favorecer o desenvolvimento de comportamentos 

resilientes. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO – LIMITES E CONSIDERAÇÕES. 

A resiliência tem sido nos últimos anos objecto de estudo em vários 

campos do saber e em especial das Ciências Humanas. Trata-se de um 

conceito ainda em construção que era, inicialmente, considerado como uma 

característica intrínseca dos sujeitos, uma característica que seria inata, ou 

seja, os sujeitos nasceriam resilientes e as circunstâncias da vida 

determinariam o seu desenvolvimento tanto positiva como negativamente. 

Wagnild (2003) considerava que a manifestação da resiliência seria um 

processo que poderia ser despertado ou não, dependendo das circunstâncias 

da vida. Mas afirmava também que o carácter da resiliência não é um 

processo, mas sim uma qualidade inata de certas pessoas. 

Há duas décadas, outros autores consideravam-na como o equivalente 

humano ao que se estudava na Física, ou seja, à propriedade que alguns 

elementos possuem de retornar ao estado anterior após terem sido submetidos 

a um qualquer elemento de pressão. Entretanto, no que se refere a resiliência 

humana esta se manifestaria como a propriedade de minimizar ou dominar os 

efeitos nocivos da adversidade como resposta ao risco (Rutter, 1990; 

Zomignani, 2002). 

Desta forma, é preciso muito mais do que sobreviver ao risco (Ralha-

Simões, 2001). Torna-se necessário que o sujeito enfrente o risco, sendo 

afectado por ele, mas assumindo uma resposta positiva que lhe permita 

ultrapassar o risco, aprendendo com ele e retirando ganhos da experiência 

(Rutter, 2006; Yunes & Szymanski, 2001). 

Deixou-se de falar em sujeito resiliente para se falar num processo de 

resiliência porque as pesquisas e estudos demonstraram que se trata de um 

processo que possui uma certa relatividade, dado que vai variar de acordo com 

o sujeito e as circunstâncias onde ela vai ocorrer (Luthar, Cichetti & Becker, 

2000; Rutter, 1993,1999, 2006; Yunes, & Szymanski, 2001). Assim, estudos 

que centralizavam suas pesquisas nas características pessoais das “crianças 

resilientes” (Masten & Garmezy, 1985), passaram a discutir a resiliência como 

um processo onde se encontram para além dos atributos da criança os 
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aspectos familiares e sociais (Masten & Garmezy, 1985; Werner & Smith, 

1992). 

Neste sentido e no âmbito da Psicologia do Desporto, segundo Galli e 

Vealey (2008) as pesquisas que estudavam a resiliência adoptaram a ideia 

expressa por Richardson (2002) que distingue dois momentos no 

desenvolvimento do conceito de resiliência; aquilo que ele denomina de 1ª e 2ª 

onda. A primeira onda caracterizou-se como o estudo das qualidades internas 

e externas das pessoas que obtinham resultados positivos apesar de estarem 

na presença de riscos e adversidades. A segunda onda teria objectivos 

diferenciados: ao invés de tentar compreender as qualidades dos atletas 

resilientes, o foco seria centrado no processo, ou seja, iria além da 

identificação das qualidades do atleta resiliente e procuraria estudar o processo 

e de que forma estes atributos e qualidades foram adquiridas (Richardson, 

2002). 

Deste modo, poder-se-ia afirmar que a resiliência não é unicamente um 

traço de personalidade ou um atributo fixo de determinadas pessoas, mas 

antes algo construído dentro do processo de interacção social, onde estão em 

jogo mecanismos de risco e protecção, as respostas individuais, as 

contribuições relativas aos vínculos familiares e as redes de apoio sociais 

(Canelas, 2004; Cyrulnik, 2001; Infante, 2002 & Rutter, 2006). 

Em suma, a resiliência pode ser entendida como o processo que 

possibilita transformar uma situação traumática e dolorosa numa possibilidade 

de aprendizagem e de crescimento, ou, ainda melhor, o processo que facilita o 

combate da adversidade percebida e causadora de danos, possibilitando ao 

sujeito sair dela fortalecido (Grotberg, 2002; Melillo, 2004). Ou, nas palavras de 

Assis e colaboradores (2006, p. 19), resiliência significa mesmo a capacidade 

de “encontrar forças para transformar intempéries em perspectivas.” 
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Para que de facto ela ocorra, são imprescindíveis duas condições. A 

primeira refere-se à exposição a graves adversidades e/ou riscos realmente 

significativos e a segunda consiste na obtenção de um resultado 

significativamente positivo após a confrontação desses riscos (Garmezy, 1990; 

Luthar & Zigler, 1991; Masten, Best & Garmezy, 1990; Rutter, 1990; Werner & 

Smith, 1982). Neste sentido, Yunes (2001, p.3 citado por Pinheiro, 2004) faz o 

seguinte comentário: “Segundo a grande maioria dos autores que vêm 

pesquisando o assunto, resiliência refere-se aos aspectos “positivos” do 

indivíduo que possibilitam que ele supere situações de crise e adversidade. E 

quem é que define a positividade?” 

A questão que aqui se apresenta parece-nos bastante oportuna, tendo 

sido também objecto de discussão por parte de Lutar et al. (2000). Estes 

autores desenvolvem uma série de considerações metodológicas que têm sido 

alvo de críticas no estudo da resiliência e apontam para a necessidade de um 

maior rigor no desenvolvimento das pesquisas neste campo. Neste sentido, 

Masten (1994) recomenda que o uso do termo resiliência deveria ser aplicado 

exclusivamente quando se refere, não só a respostas positivas perante 

condições desafiadoras, mas sobretudo à manutenção destes resultados sob 

as mesmas condições de desafios e riscos. 

Lutar et al. (2000), ao concordarem com a definição de que os resultados 

da confrontação só podem ser vistos como um processo de resiliência se forem 

acompanhados de resultados positivos pelo sujeito, apresentam uma solução 

para analisar o que definiria o “positivo”.  A primeira coisa a se ter em conta é a 

própria natureza multidimensional da resiliência que se expressa, por exemplo, 

no facto de algumas crianças serem competentes em alguns domínios (vistas 

assim como resilientes em relação a estes) e em outros serem absolutamente 

problemáticas (vulneráveis). 

As crianças em risco que têm sido descritas em muitos estudos como 

resilientes  são-no com base em critérios de competência específica e podem 

reflectir uma considerável diversidade de funcionamento. Exemplo disto são os 

estudos que foram desenvolvidos com crianças que estiveram sujeitas a maus  
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tratos, nos quais constatou-se que, na sua grande maioria, elas apresentavam 

bons resultados académicos. Porém, uma baixa percentagem destas mesmas 

crianças manifestava bons domínios de competência social (Kaufman et al. 

1994). 

 Para Lutar et al. (2000), estas evidências claras das variações entre 

domínios levaram muitos estudiosos a questionar se a resiliência seria de facto 

um constructo verdadeiro ou apenas uma entidade mítica (ver Fischer et al, 

1987; Liddle, 1994; Tolan, 1996). O que de facto ocorre nos estudos da 

resiliência é que devemos, sem sombra de dúvidas, manter uma certa 

coerência nos nossos constructos teóricos. Por exemplo, se analisamos um 

grupo de crianças em situação de risco e elas nos parecem resilientes tendo 

como base o seu alto desempenho académico, devemos esperar então que 

elas reflictam bons índices de perseverança, especialmente, nos 

comportamentos dentro das salas de aula. Seria ingénuo supor que elas 

tenham bons desempenhos em domínios que não têm qualquer relação com o 

bom desempenho académico. Até mesmo porque esta constância no 

desenvolvimento não ocorre nem mesmo no dito desenvolvimento normal, 

onde as trajectórias de desenvolvimento das crianças não reflectem uma 

progressão uniforme de diversos domínios, como as suas capacidades 

cognitivas, comportamentais e emocionais (Fischer, 1980; Fischer & Bidell, 

1998 citado por Lutar et al., 2000). 

Para esclarecer de facto esta questão da análise do que seria positivo, 

alguns autores propõem que o primeiro passo seria deixar claro que os dados 

de uma determinada pesquisa são aplicáveis numa esfera muito particular e 

que os sucessos neste domínio específico não implicam sucesso noutras áreas 

de diferentes domínios (Cicchetti & Garmezy, 1993; Luthar, 1993). Devem ser 

estabelecidos os parâmetros de medida de sucesso que estejam de facto 

relacionados com o domínio onde se verificou a existência de comportamentos 

resilientes. Podemos considerar, por exemplo, que crianças que vivem em 

ambientes de risco e são submetidas a situações de risco, podem ser vistas 

como expressando respostas comportamentais positivas ao risco através de 

indicadores como o estabelecimento de relações de afiliação fortes com 
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adultos significativos e/ou apresentando sinais de desenvolvimento da sua 

autonomia (Sroufe, Egeland & Kreutzer, 1990).  

O que é de facto necessário é definir os parâmetros que poderão indicar o 

que seria verdadeiramente “positivo” e relacionar esses ganhos com domínios 

que têm ligação entre si. Se uma criança está em idade escolar, não serão o 

sucesso académico e uma boa relação com o grupo de pares e com adultos 

significativos bons indicadores de comportamentos resilientes? Masten et al. 

(1995) acreditam que sim. 

O estudo da resiliência traz consigo a possibilidade de se entender a 

forma como interagem os mecanismos de risco e protecção em determinados 

contextos da vida de indivíduos que, apesar de viverem sob condições 

adversas, conseguem suplantá-las e retirar ganhos com esta experiência. 

Compreender este processo talvez possa trazer-nos conhecimentos que 

contribuam de forma efectiva para o estabelecimento e desenvolvimento de 

projectos de prevenção que contribuam para a melhoria das condições de vida 

das pessoas de forma geral. 

Estudos acerca da resiliência têm proliferado em várias partes do mundo, 

abrangendo temáticas também bastante variáveis, como, por exemplo, os 

estudos sobre as condições adversas (desvantagens socioeconómicas) da vida 

de certas populações e os riscos a ela associados (Garmezy, 1991, 1995, 

Rutter, 1979; Werner & Smith, 1982, 1992), a doença mental dos pais (Masten 

& Coatsworth, 1995, 1998), os maus-tratos de crianças (Beeghly & Cicchetti, 

1994; Cicchetti & Rogosch, 1997; Cicchetti, Rogosch Lynch, & Holt, 1993; 

Moran & Eckenrode, 1992), a pobreza urbana e a violência na comunidade 

(Luthar, 1999; Richter & Martinez, 1993), doenças crónicas (Wells & Schwebel, 

1987), e acontecimentos de vida catastróficos (O'Dougherty- Wright, Masten, 

Northwood, & Hubbard, 1997). 
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Os estudos acerca da resiliência têm vindo a aumentar; neste sentido, 

Wagnild (2009) afirma que verificou que, só numa breve revisão e utilizando 

apenas uma base de dados, a palavra “resiliência” aparece cerca de 11 vezes 

de 1977 a 1987, mais de 600 vezes nas 2 décadas seguintes, sendo que 

apenas entre Janeiro e Abril de 2007, foi referida em 50 estudos. Claramente, o 

interesse na resiliência está em crescimento e abrange aspectos cada vez mais 

específicos da vida e do quotidiano humano. 

 

DESPORTO E RESILIÊNCIA  

O conceito de prática desportiva não possui ainda um consenso entre os 

estudiosos da área e pode algumas vezes ser confundida com a prática de 

actividade física ou de exercicio. Ainda que de forma breve, cabe ressaltar as 

diferenças básicas entre estas três dimensões. Assim, entende-se por 

actividade fisica todo movimento corporal que tem como resultado final o 

aumento do gasto de energia se comparada com as taxas metabólicas do 

organismo em repouso (Bouchard et al.,1990) e que se desenvolve, não só de 

maneira reflexa, mas também a partir da intencionalidade do sujeito e permite 

interagir com os outros e com o meio circundante. 

A actividade fisica engloba o exercício físico e a prática desportiva. O 

exercício físico caracteriza-se como um conjunto de movimentos corporais que 

são planeados, desenvolvendo-se de forma estruturada e repetitiva, tendo por 

objectivo melhorar ou manter o condicionamento físico do sujeito aos níveis 

desejados (Caspersen et al., 1985). 

A Educação Física tem se desenvolvido buscando cada vez mais a sua 

especificidade no intuito de delinear o seu campo de atuação, a sua 

abrangência e limites, considerando para tal certamente a necessidade da 

interdisciplinaridade que perpassa todas as áreas do conhecimento humano. 

Neste sentido se têm discutido os conteúdos estruturantes da Educação Física, 

ou seja, a dança, a ginástica, a luta, o jogo e o desporto (Secretaria de Estado 

da Educação, 2006) buscando suas relações com outras áreas do saber.   



18 

 

O Desporto, um destes conteúdos estruturantes, pode ser definido ainda 

como a “actividade física orientada por regras, estruturada e de natureza 

competitiva (Garcia-Ferrando in Balaguer e Castillo, 2002). Entretanto, o 

Conselho da Europa (1995) oferece-nos uma definição ainda mais completa e 

abrangente, entendendo a prática desportiva inserida nas actividades físicas, 

mas que se caracterizam pela participação de pessoas de forma organizada, 

tendo como objectivo alcançar melhorias na condição física e psíquica, e, indo 

além, considerando também a dimensão desenvolvimental das relações 

sociais. 

Neste sentido, muito estudos têm sido desenvolvidos buscando 

descortinar as relações entre a prática de actividade física (e da prática 

esportiva) e os variados aspectos da realidade humana. Dentre os muitos 

estudos existentes, podem citar-se, por exemplo, estudos sobre as relações 

entre a prática desportiva e os estilos de vida saudáveis (e.g. Corte-Real, 

2006), o bem estar sujectivo (e.g. Balaguer, 2000; Standage, Duda, & 

Pensgaard, 2005) e ou o desenvolvimento positivo de jovens (Hellison & Wash, 

2002), ou ainda outrso que têm revelado uma relação positiva entre o auto-

conceito e atracção para a prática de actividade física (Brustad, 1988; Fox & 

Corbin, 1989) e que a participação efectiva em contextos que envolvem a 

actividade física propicia que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas, 

mais confiantes e competentes (Marsh & Craven, 1997; Marsh & Perry, 2005). 

Como resultado desses estudos, acentua-se a necessidade da prática de 

actividade física e do desporto pela sua potencial capacidade de contribuir para 

o desenvolvimento de diversos aspectos da realidade psíquica e social dos 

seus praticantes. Sabe-se que a sua prática traz beneficios não só a nivel do 

físico, como também contribui de forma singular para o desenvolvimento 

psico/social daqueles que beneficiam dela (Balaguer & Castillo, 2002, Dias et 

al., 2008). 

No que diz respeito, por exemplo, ao bem estar subjectivo estamos a 

reportar-nos à maneira como as pessoas avaliam as suas vidas, o que se 

traduz através de avaliações cognitivas (tais como as sensações que advêm da 

crença de se sentirem realizados a nível pessoal), e/ou através de avaliações 

de carácter mais afectivo e emocional, relacionadas com a presença e ou 
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ausncia de estados de humor positivos ou negativos (Diener, 2007; Diener & 

Fujita, 1994; Diener & Lucas, 2000). A actividade física e bem estar subjectivo 

parecem se constituir numa relação positiva comumente aceita pelos 

pesquisadores desta área (Biddle, 2000; Stephens, 1988) e para reafirmar essa 

questão existe um número crescente de pesquisas, desde finais da década 

passada, que já foram publicadas, onde as relações entre os estados afectivos 

positivos possuem uma ligação estreita com a prática da actividade física (Fox, 

1999). 

Especificamente nas questões relativas à prática desportiva, e antes de 

entrarmos nos méritos dos estudos que têm demonstrado a sua eficácia no 

desenvolvimento de determinadas competências humanas, cabe salientar que 

os resultados apresentados por estas pesquisas têm contribuido  de forma 

eficaz, não só para discriminar aspectos onde de facto a prática desportiva 

pode contribuir para o desenvolvimento humano, mas também para 

desnaturalizar a idéia de que o acto de praticar desporto é sinónimo de estilo 

de vida saudável, como o estudo que foi desenvolvido por Corte-Real (2006). O 

seu trabalho demonstrou que a relação entre prática desportiva e estilos de 

vida saudáveis não é tão directa. Os resultados por ele encontrados, para além 

de não apontarem diferenças no consumo de tabaco entre desportistas e não 

desportistas, apontam um maior consumo de bebidas alcóolicas entre os 

adolescentes que são praticantes de desporto, quando comparados com os 

adolescentes que não o praticam. 

Assim fica claro que a relação entre prática desportiva e saúde e/ou 

desenvolvimento positivo de crianças e jovens, não é uma relação tão directa 

quanto se pensa. Não se pode também cair na falácia de se pensar o desporto 

como apolitico (Darnell, 2007), é preciso antes de tudo compreender que 

muitas vezes ao longo de sua história ele tem sido usado até mesmo como 

ferramenta de alienação do povo, para promover esterótipos, promover as 

divisões de classes, sexismo e a homofobia (Messner, 2002; Miller et  al., 2001;  

Zakus et al., 2009) como também a intolerância cultural e o racismo (Darnell, 

2007; Garland & Rowe, 2001; Woodward, 2007). 
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Todavia, pensar nestas questões e apontá-las não significa negar a 

importância do desporto no desenvolvimento da sociedade humana, no seu 

valor no desenvolvimento e manutenção da saúde física e psicológica do ser 

humano mas sim desenvolver uma consciência crítica que permita uma maior 

reflexão e certa cautela na sua utilização para a promoção do desenvolvimento 

pessoal e social através do desporto. 

A despeito de tudo o que a prática desportiva pode proporcionar de 

benéfico, pode-se afirmar ainda que os índices desta prática nos jovens são 

relativamente baixos; que os rapazes costumam praticar mais desporto que as 

raparigas; e que com, com o avançar da idade, existe uma notada diminuição 

na prática de desporto, sendo que registam-se declínios mais acentuados no 

final da adolescência (Balaguer & Castillo,2002; Comissão Europeia, 2004; 

Corte-Real, 2006; Corte-Real, 2008 & Matos et al., 2003). 

Muitos estudos têm demonstrado a necessidade de se praticar desporto e 

actividades físicas ao longo da vida. Essas pesquisas ainda têm demonstrado 

uma série de relações possíveis entre a prática desportiva e variados aspectos 

da realidade humana. Entretanto, um dos aspectos desta realidade humana 

que tem vindo a ocupar um lugar de bastante relevância e atenção especial 

dos pesquisadores em diversas partes do mundo, ou seja a resiliência, ainda 

não possui um número relevante de pesquisas que permita estabelecer suas 

possiveis relações com a prática desportiva. 

Na última década tanto as Nações Unidas, como vários governos e 

entidades não-governamentais e associações desportivas por várias partes do 

mundo, têm adoptado programas desportivos para prevenir e tratar diversos 

problemas de saúde e de desenvolvimento social de crianças e jovens. Estes 

programas têm sido usados para atender e ajudar pessoas que enfrentaram e 

ou enfrentam dificuldades em diversas áreas, como em reposta a pandemias; 

aos problemas sociais buscando integrar crianças de rua; para minimizar os 

efeitos da pobreza e após desastres objectivando ajudar a restabelecer o 

equilíbrio psicológico e social (Henley et al., 2008). 
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Sabe-se que o desporto fornece uma oportunidade ímpar para que sejam 

estabelecidas relações afectivas e laços saudáveis entre grupos de pares de 

crianças e jovens assim como a relação destes com adultos significativos 

(como já referido anteriormente); entretanto autores também afirmam que 

mesmo quando realizadas tardiamente, estes laços ainda são bastante 

eficazes para ajudar e até mesmo interceptar trajectórias de vida que estão se 

desenvolvendo de forma negativa, e também podem ajudar de forma eficaz 

para a prevenção contra futuros enfrentamentos de riscos (Luthar & Cicchetti, 

2000; Rutter, 1998). 

Henley et al. (2008) apresentam ainda em seu estudo que existem factos 

concretos, pressupostos teóricos convincentes que apontam o desporto e 

programas com jogos (um dos outros cinco conteúdos estruturantes da 

Educação Física) como elementos de grande utilidade para ajudar crianças e 

jovens que sofreram processos severos de estresse ou traumas, a 

desenvolverem comportamentos de resiliencia, mas que ainda carecemos de 

estudos que possam provar esta relação e utilidade em sua concretude. 

 Ainda assim alguns estudos têm sido desenvolvidos, como por exemplo 

os de Galli & Vealey (2008, inserido na Psicologia do Desporto e realizado com 

atletas de elite); de Sanches (2007, que desenvolveu uma pesquisa cuja 

amostra foram atletas) e Vetter, et al. (2010,  que desenvolveram uma pesquisa 

com um grupo de crianças vitimas de um ataque terrorista) e Zocateli (2011, 

que desenvolveu em Portugal uma pesquisa onde tentou compreender a 

relação entre a prática desportiva e a resiliência). 

 Considerando tudo o que aqui foi exposto, parece fundamental buscar 

aprofundar o estudo das possíveis relações entre a prática desportiva e a 

resiliência, tema de que trata esta dissertação. Assim, nosso primeiro passo 

para desenvolver este estudo foi pesquisar a existência  de instrumentos de 

medida fiáveis. Neste sentido, deparamo-nos com a Resiliency Scale (Wagnild 

& Young, 1993) a qual, por ser um dos instrumentos mais utilizados para a 

medição da resiliência e possuir qualidades psicométricas bastante fiáveis, 

decidimos utilizar. Todavia, através da revisão da literatura, foi igualmente 

possível verificar que, apesar dos vários estudos desenvolvidos em várias 
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partes do mundo para a sua validação, subsistiam discrepâncias relativamente 

à sua estrutura factorial. Nesse sentido, entendemos ser importante esclarecer 

essa questão, recorrendo para o efeito à técnica estatística da Análise Factorial 

Confirmatória, a qual é particularmente poderosa e recomendada para este 

efeito mas que, curiosamente, até ao momento não tinha sido utilizada pelos 

investigadores que trabalharam e examinaram esta escala (Capitulo I). 

 Com o desenvolvimento da revisão da literatura acerca da resiliência, foi 

possível perceber que o conceito que inicialmente era entendido a partir do 

sujeito, ou seja, das suas características pessoais, tomou outra direcção 

passando a ser dada uma especial relevância às dimensões da família e do 

ambiente social, para além das características individuais dos sujeitos ditos 

resilientes.  

Surgiu então a necessidade da utilização de um outro instrumento que 

pudesse fornecer-nos uma medida do suporte social dos investigados e, com 

base nesses dados, nos fosse possível perceber melhor a sua resiliência. Para 

tal, decidimos recorrer a um instrumento também bastante utilizado, o Social 

Support Questionnaire (Sarason et al., 1983), o qual já tinha sido também 

adaptado para a língua portuguesa- Brasil (Matsukura et al., 2002). Entretanto, 

descobrimos que em Portugal havia sido realizada a adaptação da escala 

reduzida, o SSQ6 (Pinheiro & Ferreira, 2002) e, por acreditarmos ser mais 

viável utilizar uma escala reduzida, como aliás é recomendado por muitos 

autores a fim de evitar a fadiga dos respondentes, optámos por adaptar 

também a escala reduzida, o SSQ6, para o português falado no Brasil (Capitulo 

II). 

Na posse de dois instrumentos fiáveis, iniciámos, então, o nosso terceiro 

estudo (Capitulo III) que teve por objectivo conhecer o nível de resiliência de 

praticantes desportivos, atendendo à escassez de estudos na área (como 

referido), especialmente quando se trata do praticante de desporto comum, ou 

seja aqueles que não participam em actividades desportivas de competição, ou 

seja, aqueles que dedicam um período do seu tempo para a prática desportiva  
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por prazer, para manter um corpo mais saudável e ou outras razões que vão 

além da prática desportiva federada. Sendo assim, pretendeu-se com este 

estudo analisar os níveis de resiliência de jovens praticantes e não praticantes 

de desporto, bem como as relações entre estes níveis e as variáveis sexo, 

idade e o suporte social.  

Potencialmente, o desporto reúne uma série de elementos que encontram 

correspondência com aqueles apresentados na literatura, como próprios para a 

aquisição e desenvolvimento de comportamentos resilientes por parte de seus 

praticantes. Podemos apontar como exemplos a auto-eficácia (De Antoni & 

Koller, 2001), o vínculo com adultos significativos e a aquisição de 

competências cognitivas e sociais (Rutter, 1987), responsabilidade e cuidado 

com os pares (Parker & Hellison, 2002), entre outros. Assim sendo, o desporto 

tem sido utilizado como ferramenta para o desenvolvimento de muitos projectos 

de intervenção social, e a sua eficácia tem sido afirmada por vários estudos, 

como o de Sanches (2007) onde ele afirma que “constatou-se que o projecto 

de atletismo em questão contribuiu para o fortalecimento da rede de apoio 

social e afectivo dos participantes, para a promoção de saúde psicológica dos 

mesmos, aumentando também diversos factores de procteção, diminuindo 

outros factores de risco e promovendo a resiliência desses jovens” (Sanches, 

2007, p.9).    

Destarte, para complementar o trabalho aqui desenvolvido, realizámos um 

4º estudo (Capitulo IV) que teve por objectivo verificar se os jovens que 

participam em projetos sociais que utilizam o desporto como principal 

ferramenta alcançam níveis de desenvolvimento de resiliência mais elevados  

do que os jovens que, a despeito de praticarem desporto, não participam 

nesses projectos. Além disso tentou-se entender se a participação efectiva 

desses jovens nesses projectos ao longo do tempo traz benefícios em termos 

do desenvolvimento de resiliência. 
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  Com os resultados por nós encontrados nestes quatro estudos que 

realizamos e as conclusões que deles foi possível retirar, acreditamos ter 

aberto alguns caminhos para que novos estudos possam ser realizados, até 

mesmo para esclarecer pontos que aqui não foi possível abordar e aprofundar. 

Nesse sentido, finalizamos esta dissertação apresentando algumas sugestões 

para futuros trabalhos de investigação que possam vir a contribuir 

efectivamente para o desenvolvimento do conhecimento nesta área e que 

possam também nortear os caminhos para os trabalhos de intervenção social 

com o desporto, aliás, o principal motivo impulsionador de todos os estudos 

aqui desenvolvidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    CAPÍTULO I                                                      

                               ________________________________________________ 

                               Análise fatorial confirmatória à estrutura da versão 

                                Brasileira da Escala de Resiliência de Wagnild e Young. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



27 
 

I.1. Introdução 

A capacidade de se lidar com as dificuldades e não sucumbir a elas tem 

sido denominada nas ciências sociais por “Resiliência”. Ainda que se trate de 

um conceito em construção, tomou forma e força a partir da chamada 

Psicologia Positiva, onde se procura dar ênfase aos aspectos positivos do 

desenvolvimento humano (Haggerty,1996; Rutter, 1993; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

  Ao se deparar com uma situação de risco pode-se assumir diferentes 

respostas que vão desde a negação do risco ao seu enfrentamento. Ao 

enfrentar o risco o sujeito pode sucumbir ao mesmo tornando-se então 

vulnerável a ele ou então pode suplantá-lo, assumindo desta forma um 

comportamento resiliente. Assim, a primeira condição para que possa ocorrer 

um comportamento resiliente reside no fato do indivíduo, em primeiro lugar, ser 

exposto a um fator de risco (e ser por ele afetado). Em seguida, que ele adote 

uma reação positiva e de enfrentamento em relação a esse risco e é essa 

atitude positiva e a qualidade desse enfrentamento que caracteriza um 

comportamento resiliente (Cicchetti, 2010; Rutter, 1987, 1983). 

Para as Ciências Humanas, a resiliência consiste na capacidade do 

individuo enfrentar uma situação estressante e causadora de traumatismo sem 

se desestruturar e indo mais além, ou seja, aprendendo algo de novo com a 

experiência e buscando mecanismos para suplantar essa adversidade (Rutter, 

1999). Nas palavras de Assis e colaboradores (2006, p.19), resiliência significa 

mesmo a capacidade de “encontrar forças para transformar intempéries em 

perspectivas.” 

Associado a um construto teórico surge invariavelmente a elaboração de 

instrumentos de medida, que vão permitir a coleta de dados que testam e 

permitem o desenvolvimento da teoria em causa. Neste sentido e em estudo 

recente, Kim-Cohen, Moffitt e Taylor (in Ospina Muñoz, 2007) verificaram a 

existência de três formas específicas de coletar dados acerca da resiliência: 

testes projetivos, testes psicométricos e análises laboratoriais ao DNA e ao 

Genoma Humano, além das diversificadas formas de coletar dados nas 

pesquisas de caráter qualitativo. 



28 
 

 

Dentre estas formas de se coletar dados os mais utilizados, 

especialmente nas pesquisas com grandes números de participantes, são os 

testes psicométricos. Para além de facilitarem os estudos com grandes 

amostras, estes testes são mais utilizados possivelmente por estarem mais 

acessíveis e pela facilidade (relativa) da análise de dados pois na própria 

construção do instrumento já se estabelecem os procedimentos necessários 

para a realização dessas análises.  

Efetivamente, Cohen e Wills (1985) chamam a atenção para a dificuldade 

da realização de algumas pesquisas pela falta de instrumentos credíveis para a 

coleta de dados especialmente no que diz respeito aos erros que acontecem 

devido a falhas no processo metodológico ocasionadas pela precária e frágil 

consistência interna dos instrumentos que são utilizados, faltando em grande 

parte deles a análise da estrutura fatorial. De resto, tem vindo a ser sublinhado 

que um dos principais limites ao desenvolvimento do estudo de um 

determinado fenômeno é com certeza a escassez de instrumentos “fiáveis e 

válidos” que permitam o avanço no sentido de um conhecimento mais efetivo 

do fenômeno que se pretende estudar (Fonseca & Fox, 2002). 

No que se refere ao estudo da resiliência destaca-se a utilização da 

Escala de Resiliência (RS) criada e desenvolvida por Wagnild e Young em 

1993. O estudo para o desenvolvimento da escala iniciou-se em 1987 quando, 

através de uma pesquisa de caráter qualitativo, foram entrevistadas 24 

mulheres americanas identificadas como tendo passado por períodos de 

extremo stresse em suas vidas e tendo-os superado (Wagnild, 2009).  

Como resultado desse estudo foram identificados 5 fatores como 

características essenciais da Resiliência, características essas que foram 

confirmadas através de uma extensa revisão da literatura (Wagnild & Young, 

1990, 2009a) - auto-suficiência, sentido de vida, equanimidade, perseverança e 

singularidade existencial:  
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- O fator 1, denominada auto-suficiência, consiste na crença que o 

sujeito possui nele mesmo, confiando em suas forças e potencialidades 

pessoais, conhecendo seus limites. 

- O fator 2, denominado de sentido da vida, relaciona-se com a 

percepção real do sujeito de que a vida possui um sentido, um propósito ou 

ainda melhor a crença de que existe um bom motivo para se viver. 

- O fator 3, denominado como equanimidade1, expressa-se na 

capacidade do sujeito encarar os variados acontecimentos de sua vida com 

flexibilidade, ou seja, aceitando-os como um processo pelo qual deverá passar 

da melhor maneira possível. As pessoas que possuem equanimidade são em 

geral descritas também como pessoas bem-humoradas. 

- O fator 4, denominado como perseverança, consiste na capacidade do 

sujeito continuar, de seguir em frente e não cair na falta de motivação ou ser 

desencorajado pelas adversidades, continuando a lutar com garra apesar das 

várias forças contrárias. 

 - O fator 5, denominado Singularidade Existencial, que se traduzido 

literalmente do inglês seria “Solidão existencial”, o que de fato não expressaria 

o que este fator pretende mensurar, ou seja, um aspecto primordial que é o 

sentimento de que somos únicos e que por isso algumas experiências podem e 

devem ser encaradas por cada um de nós, o que pode favorecer um 

sentimento de ser livre e único (Wagnild & Young, 1993).  

Curiosamente, porém, ao procurarem determinar as propriedades 

psicométricas da escala criada, os próprios autores acabaram por não adotar 

este modelo conceitual, porquanto em vez de considerarem a existência de 5 

factores e recorrerem à análise factorial confirmatória (AFC) para verificar o 

ajuste daquele modelo aos dados recolhidos através da sua escala, decidiram  

                                                           
1
 Os termos sugeridos por Pesce et al (2005) foram  serenidade e auto-confiança, retirados dos 

termos no original “equanimity” e “existencial alonenees” respectivamente, no entanto por 

considerarmos que estes não seriam os mais apropriados decidimos optar por aqueles que 

acima designamos de “equanimidade” e “singularidade existencial”. 
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antes desenvolver uma análise factorial exploratória (AFE), através da qual 

identificaram a existência de apenas dois factores, que designaram de 

“Competência pessoal” e “Aceitação de si e da vida”. Também verificaram que 

o alfa de Cronbach, que mede a consistência da escala, atingiu um nível de 

0.94 para toda a escala e de 0,80 para cada um dos factores (Wagnild, 2009; 

Wagnild & Young, 1993). 

A partir daí criou-se então a Escala de Resiliência (RS), inicialmente 

composta por 50 itens, tendo sido reduzida um ano depois do estudo original 

dando origem a uma escala composta por 25 itens (tipo Likert), que variam 

entre 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente). Os escores desta 

escala reduzida variam entre 25 e 175, significando um maior ou menor grau 

de resiliência se o sujeito atinge um maior ou menor escore, sendo que escores 

até 125 representam uma baixa resiliência, entre 125 e 145 uma resiliência 

média e acima de 145 uma alta resiliência (Wagnild, 2009a). 

Para além desses dados aqui expressos, a escala de Wagnild & Young 

demonstrou possuir uma forte correlação positiva com escalas que medem a 

satisfação com a vida, escalas de desenvolvimento moral e correlações 

negativas com escalas de depressão (Ospina Muñoz, 2007;  Pesce et al., 2005; 

Wagnild, 2009). 

Atendendo à já anteriormente referida escassez de instrumentos, bem 

como à qualidade do seu processo de elaboração e por se constituir como uma 

escala fiável e à posterior demonstração de aceitáveis propriedades 

psicométricas, a escala de Wagnild e Young foi adotada por investigadores de 

outros países que naturalmente tiveram que a traduzir e adaptar às suas 

realidades (Aroian et. al., 1997; Girtler et all, 2010; Heilemann, Lee &  Kury, 

2003; Lundman et al., 2007; Pesce et al., 2005, Vara & Sani, 2006, entre 

outros).   

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lundman%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Os estudos desenvolvidos para a adaptação transcultural para o idioma 

russo e para o espanhol foram desenvolvidos nos EUA com amostras de 

populações de imigrantes. No estudo para a adaptação da escala para o 

espanhol (Heilemann, Lee &  Kury, 2003) utilizou-se uma amostra de 315 

mulheres de ascendência mexicana e para o idioma russo (Aroian et al., 1997) 

a amostra constitui-se de 450 imigrantes recém chegados aos EUA. Os índices 

psicométricos encontrados nos dois estudos foram bastante satisfatórios 

demonstrando ser a Escala de Resiliência um instrumento bastante fiável e os 

autores referendam a sua utilização para a mensuração da resiliência. 

Posteriormente, também Lundman et al. (2007) procuraram traduzir e 

adaptar a RS para uma realidade distinta da norte-americana, mais 

concretamente para a realidade sueca, tendo aplicado a versão traduzida a 

uma amostra constituída por 1.919 sujeitos que constituíram duas amostras 

distintas- uma com profissionais da saúde e outra constituída por idosos. Para 

determinar as propriedades psicométricas da versão sueca, estes autores 

recorreram à AFE a partir da qual identificaram dois factores (idênticos ao 

estudo de Wagnild & Young, 1993), tendo igualmente verificado a existência de 

valores aceitáveis de fiabilidade dos itens de cada um dos factores 

identificados. 

Mais recentemente, foi realizado um estudo para a adaptação da RS para 

à língua italiana (Girtler et all, 2010) na qual a amostra foi constituída por 973 

estudantes, sendo a média da idade de 16,95. A consistência interna foi 

avaliada pelo alfa de Cronbach (0,84) recomendando os autores o seu uso. 

Outro estudo, também recente, foi realizado no Japão por Nishi et al (2010), 

tendo por objetivo a adaptação para a língua japonesa não só da escala na sua 

versão de 25 itens como também na versão reduzida de 14 itens, tendo como 

amostra 430 estudantes universitários dos cursos de Enfermagem e Psicologia 

tendo os resultados gerais validado a utilização da versão japonesa da RS.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lundman%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Os estudos para adaptação da escala para o português foram realizados 

em Portugal por Vara e Sani em 2006 e no Brasil por Pesce et al. em 2005, 

sendo que até então não existiam na língua portuguesa instrumentos 

específicos para se medir os níveis de resiliência.  

Na pesquisa realizada por Pesce et al. (2005), a amostra constituiu-se de 

997 alunos de escolas públicas no município de São Gonçalo (RJ), entre 12 e 

19 anos, sendo a média das idades 15,4 anos. Na linha do efectuado por 

investigadores de outros países, também Pesce et al. (2005) em lugar de 

recorrerem à AFC decidiram utilizar a AFE tendo encontrado inicialmente 7 

fatores que explicavam 59% da variância, optando os autores por conservar 

somente aqueles que atingiram mais de 5%, ficando então com três fatores que 

explicaram 32,8% da variância (Pesce et al., 2005). 

Talvez por sentirem alguma insatisfação com os resultados encontrados a 

partir da AFE, e reconhecendo algumas dificuldades, os autores sugerem que 

“novos estudos possam contribuir para se compreender melhor a organização 

interna da escala em fatores, possibilitando, também, o refinamento do 

instrumento e, possivelmente, sua redução” (Pesce et al., 2005, p.05). Além 

disso é preciso ter em conta que a criação e desenvolvimento de instrumentos 

de medida fiáveis possibilitam o conhecimento cada vez melhor do fenômeno 

que se deseja estudar, assim contribuir para a melhoria de uma escala como a 

RS (talvez a mais utilizada) parece ser de fundamental importância. 

Como foi referido, apesar de no estudo original, Wagnild e Young (1993) 

apresentarem 5 dimensões da resiliência os estudos têm isolado dois fatores, 

excetuando os realizados no Brasil e em Portugal, onde foram encontrados 3 

fatores que explicavam a maior parte da variância comum. Entretanto, não 

existem evidencias publicadas de que se tenha realizado em nenhum desses 

estudos a AFC. 

A importância da utilização da AFC reside na possibilidade de se avaliar o 

ajuste global dos modelos à teoria, ou seja, possibilita verificar se o modelo 

reflete de fato os construtos teóricos articulados pelo autor quando da criação 
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da RS, assim como permite ainda verificar, no caso da existência de modelos 

concorrentes, qual deles se ajusta melhor (Eaves & Williams, 2006). 

Nessa medida, considerando inclusivamente todo o processo de geração 

dos itens que compõem a escala, que foram desenvolvidos assumindo a ideia 

de existência de 5 factores, (e não dois ou três, nos quais têm vindo a ser 

agrupados com base no recurso à AFE) nos parece ter todo sentido procurar 

testar a validade do modelo previamente hipotetizado pelos autores antes de 

se procurar tentar criar um qualquer outro modelo teórico a este respeito. 

Entretanto, decidimos ainda assim testar, concomitantemente, os modelos de 2 

e 3 fatores comparando-os com o modelo originalmente proposto.  

 

I.2. Método 

2.1 Participantes 

A amostra constituiu-se de 359 alunos do ensino médio e fundamental de 

escolas públicas e privadas, em duas cidades brasileiras (Vitória- ES e 

Curitiba- PR), sendo 159 rapazes e 197 moças. Em relação às idades, a 

mínima foi de 12 anos e a máxima de 20 (15,89 ± 2.14). 

 

2.2 Instrumento e procedimentos 

Foi aplicado um instrumento onde além de responder a questões de 

caráter demográfico (tipo idade, sexo) os sujeitos respondiam a escala 

desenvolvida por Wagnild e Young na versão adaptada à realidade Brasileira 

desenvolvida por Pesce et al. (2005), descrita neste estudo. A aplicação 

realizou-se por um dos pesquisadores durante uma aula, após as devidas 

autorizações necessárias. Primeiramente, os respondentes recebiam uma 

explicação de como preencher o instrumento e as possíveis questões sobre o 

mesmo eram esclarecidas, tendo ainda sido garantido o anonimato dos 

participantes. 
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Os dados foram tabulados e analisados por meio dos softwares estatístico 

SPSS (versão 17.0), e LISREL (versão 8.5).  Inicialmente foram feitos cálculos 

e análise da distribuição de frequência com a finalidade de verificar a 

adequação dos dados para os procedimentos subsequentes, por final foi 

realizado uma AFC com os 3 modelos citados e observados na literatura para 

determinação do melhor modelo e seus respectivos parâmetros. 

 

I.3. Apresentação e discussão dos resultados. 

 

A partir dos dados encontrados na literatura acerca dos 3 modelos que se 

apresentam, ou seja, modelo de 2 fatores (original de Wagnild & Young), 

modelo de 3 fatores (na adaptação transcultural para o Brasil e Portugal) e o 

modelo da estrutura original de 5 fatores (retirados da literatura existente na 

época por Wagnild & Young e considerados para o desenvolvimento dos itens 

que constituem a escala) decidiu-se por realizar a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) para assim comparar o grau de ajustamento de cada um 

dos modelos descritos à matriz de dados recolhidos.  

 

Foram então submetidos a AFC os modelos abaixo descritos, a saber: 

 

O modelo RS2 (ver figura 01) baseado no modelo original (Wagnild & 

Young, 1993) constituído por dois fatores a saber: Competência Pessoal (itens 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 e 24) e Aceitação 

de Si e da Vida (07, 08, 11, 12, 16, 21, 22 e 25). 
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 Figura 01 – modelo de medida RS2 da Escala de Resiliência 

 

O modelo RS3 (ver figura 02) encontrado nos estudos realizados para a 

adaptação transcultural para a língua portuguesa, constituído por três fatores, 

identificados por Pesce et al., (2005) saber: 

Competência Pessoal e Aceitação de Si e da Vida (itens 01, 02, 06, 07, 

08, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23 e 24); Independência e Determinação 

(itens 04, 05, 15 e 25) e Autoconfiança e Capacidade de Adaptação (itens 03, 

09, 13, 17, 20 e 22). 
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Figura 02 – modelo de medida RS3 da Escala de Resiliência 

O modelo RS5 (ver figura 03) baseado no estudo já anteriormente referido 

(Wagnild & Young, 1993)  constituído por 5 fatores, a saber: 

Auto-suficiência (itens 02, 09, 13, 18 e 23); Sentido da Vida (itens 04, 06, 

11, 15 e 21); Equanimidade (itens 07, 12, 16, 19 e 22); Perseverança (itens 01, 

10, 14, 20 e 24) e singularidade Existencial (itens 03, 05, 08, 17 e 25). 
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Figura 03 – modelo de medida RS5 da Escala de Resiliência 

 

Ao analisarmos os resultados referentes ao Qui-Quadrado (χ1), 

verificamos que em todos os modelos estudados o valor era estatisticamente 

significativo o que sugeria a rejeição dos três modelos (ver Quadro 1).  

 

Quadro 1. Índices de bondade do ajustamento global para cada um dos modelos inspeccionados. 
Modelo   χ1 gl χ1/gl GFI AGFI CFI RMSEA RMRst 

RSs2 673.29 p<.001 274 2.45 0.86 0.84 0.88 0.066 0.52 

RSs3 681.72 p<.001 272 2.50 0.86 0.84 0.87 0.067 0.053 

RSs5 476.03 p<.001 260 1.85 0.90 0.88 0.93 0.048 0.016 

 

Todavia, considerando a dependência do teste do Qui-Quadrado 

relativamente à dimensão da amostra, é frequente que os investigadores 

considerem o rácio entre o χ1 e os graus de liberdade como um indicador ad 

hoc do ajustamento do modelo de medida (Marsh,  & Balla, 1994). Embora, não 

exista consenso no que diz respeito aos valores que corresponderiam a um 

bom ajustamento do modelo Joreskog (1969) sugeriu que valores inferiores a 3 

refletem uma correspondência aceitável do modelo. Neste sentido, embora 

todos os modelos considerados cumprirem este critério o que revelou 

superioridade foi o modelo de 5 fatores. 
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Por outro lado, recordemos que a maioria dos especialistas concorda, 

ainda que sem consenso absoluto, que para se considerar que um modelo de 

medida se ajusta de forma aceitável a um conjunto de dados, o valor de corte a 

ser observado para os indicadores relativos à sua bondade de ajustamento 

global, especialmente os que foram selecionados para este estudo (GFI, AGFI, 

CFI), devem situar-se em valores iguais ou superiores a 0.90 indicando que o 

modelo se ajusta de forma aceitável à matriz de covariância inspecionada 

(Hair, 1999; Kline, 2005). Assim, como se pode observar na Tabela 1, nos 

modelos aqui investigados encontrámos um melhor índice de GFI, AGFI e CFI 

no modelo de 5 fatores (0.93), enquanto os outros foram identificados como 

índices menos aceitáveis com escores abaixo de 0.90 (0.88 e 0.87). 

Para além disso, os valores que dizem respeito à RMSEA e à RMRst 

convergem também no sentido de se poder afirmar a maior qualidade do 

modelo de 5 fatores. Sabendo-se que valores que chegam até 0.08 

representam erros razoáveis de aproximação e que se devem rejeitar apenas 

valores que se situam num patamar superior a 0.10, verificámos que nos 

nossos modelos todos se adequam de fato, mas ainda aqui o modelo que 

utiliza 5 fatores demonstrou maior ajustamento dos dados examinados. 

No que diz respeito à utilização do Alfa de Cronbach, a fim de verificar a 

consistência interna dos vários modelos, encontrámos os seguintes índices:  

Quadro 2-  Alfa de Cronbach encontrado nos estudos em cada um dos fatores nos diversos modelos. 

modelos Fatores Alfa 

Modelo de 2 fatores Fator 1- Competência pessoal 

Fator 2- Aceitação de si e da vida 

0.91 

0.66 

Modelo de 3 fatores Fator 1- Resolução de ações e valores 

Fator 2- Independência e determinação 

Fator 3- Auto-confiança e capacidade de adaptação a situações 

0.87 

0.66 

0.64 

Modelo de 5 fatores Fator 1- Auto-suficiência  

Fator 2- Sentido da vida  

Fator 3- Equanimidade  

Fator 4- Perseverança 

Fator 5- Singularidade Existencial 

0.69  

0.70 

0.75  

0.79 

0.56 

 

Como se pode ver, os resultados do modelo de cinco fatores embora no 

fator 5 tenha sido ligeiramente abaixo de 0.60, de uma forma geral todos eles 

revelam a existência de uma aceitável consistência. 
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Assim, os resultados encontrados, ao sublinharem a superioridade do 

modelo original de cinco fatores, parecem destacar a importância de 

nortearmos os nossos estudos (neste caso, da verificação da melhor estrutura 

factorial para esta escala) por indicações e estruturas teóricas previamente 

elaboradas e discutidas, ainda que isso não signifique necessariamente que 

essas sugestões ou indicações devam ser consideradas como estáticas ou 

imutáveis.  

Em suma, como vimos há alguns aspectos que devem continuar a 

merecer atenção dos pesquisadores da área especialmente para que outros 

estudos possam ser realizados tendo como base a AFC utilizando outras 

amostras, com outros sujeitos, com faixas etárias diferentes, tendo em conta as 

variáveis como sexo e idade e outro tipo de variáveis como os níveis sócio 

econômicos (o que aqui não fizemos) a fim de verificar como se comporta o 

modelo nestes estudos. 

De forma geral, mais que um modelo pode se ajustar a um conjunto de 

dados, de forma aceitável, significando que o modelo por nós inspeccionado 

apesar de ter evidenciado uma boa qualidade global de ajustamento pode 

coexistir com outros modelos. Contudo o que nosso estudo evidenciou foi que 

o modelo de cinco fatores é de fato o que melhor se ajustou a essa amostra da 

população brasileira e por isso é de se recomendar a sua utilização.  
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                                                    CAPÍTULO II                                                      

                               ________________________________________________ 

                                            Adaptação da Escala reduzida do Social Support  

                                           Questionnaire (SSQ6) ao português (Brasil). 
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II. 1. Introdução 

Com a evolução do conceito de saúde aceita-se hoje que muitos fatores, 

além dos orgânicos e biológicos precisam estar em harmonia para a sua 

manutenção e desenvolvimento. A importância do apoio social tem sido 

afirmada e o seu estudo tem sido apontado como imprescindível no 

panejamento da assistência e intervenção em saúde (Silvério & Dantas, 2009). 

A importância das interações sociais positivas para o bem-estar e suas 

contribuições para a saúde das pessoas, tem sido estudada desde a década de 

70, assim como estudos que têm por objetivo verificar o aumento da 

vulnerabilidade no caso da inexistência ou precariedade de redes de apoio 

social (Cassel, 1976; Cobb, 1976). O impacto e importância que o suporte 

social exerce sobre os indivíduos têm sido afirmados, especialmente quando as 

pessoas enfrentam situações adversas e que as coloca em risco (Cassel, 1976; 

Cobb, 1976). 

O suporte social pode ser definido como um mecanismo que possibilita ao 

sujeito acreditar que é cuidado, estimado e valorizado dentro de uma rede 

social de suporte que poderá ser solicitada quando necessitar e que irá ajudá-

lo no enfrentamento das crises. (Cobb, 1976) 

Em geral, o apoio ou suporte social se constitui a partir de redes de apoio 

com as quais os sujeitos vão interagindo ao longo de sua vida e que se 

configuram num conjunto de estruturas e/ ou de vínculos que estão a ele 

relacionados e se expressam por laços afetivos, familiares e emocionais (Roth, 

1996).  

Para se desenvolver estudos neste âmbito é preciso buscar a 

compreensão de seus variados aspectos, ou seja, “suas principais funções (por 

exemplo, instrumental, emocional, de orientação ou de reforço do valor 

próprio), os seus mecanismos de ação (por exemplo, de potencialização dos 

recursos individuais, de proteção e redução do impacto do estresse ou de 
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interação social) e áreas de influência (nos diversos domínios da saúde fisíca, 

psicológica e social) ” (Pinheiro & Ferreira, 2002, p. 316). 

Uma questão bastante relevante se centraliza na criação e/ ou adaptação 

de instrumentos fiáveis para o desenvolvimento de estudos acerca desse tema. 

Até o início da década de 80 existia uma precariedade de instrumentos, não só 

em termos de número, mas em especial, estas dificuldades se circunscreviam 

pelas deficiências encontradas nas qualidades psicométricas dos instrumentos 

existentes, sendo que boa parte deles não possuía consistência interna 

satisfatória e careciam mesmo de análises das suas estruturas fatoriais (Cohen 

& Wills, 1985; Thoits, 1982). 

1.2. Do nascimento do Social Support Questionnaire à sua forma 

reduzida.  

Em relação ao Social Support Questionnaire ou SSQ - Sarason et. al. 

(1983) desenvolveram um estudo piloto em que o instrumento possuía 

inicialmente um total de 61 itens que foram aplicados a uma amostra de 

estudantes universitários. Os itens que apresentaram uma baixa correlação 

com os outros itens foram eliminados, e, como resultado deste processo, foi 

criado um instrumento que possuía 27 itens. 

O SSQ6 (Sarason et al., 1987) consiste numa versão reduzida do SSQ. O 

instrumento é composto de seis itens, sendo cada um dividido em duas partes. 

Na primeira é possível ao respondente enumerar até nove pessoas que ele 

entenda como capazes de o apoiarem numa determinada situação suposta 

(sugerida nos itens), sendo que ainda pode nesta parte do item optar por 

responder “ninguém” se assim o entender. Na segunda parte é pedido ao 

respondente que avalie o seu grau de satisfação, recorrendo a uma escala tipo 

Likert que vai de muito insatisfeito (1) até muito satisfeito (6). O conjunto dos 

seis itens permite que se obtenha um índice de percepção do suporte social 

disponível (SSQ6N) e um índice da satisfação com o suporte social disponível 

(SSQ6S). 
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O estudo que os autores desenvolveram a fim de verificar as qualidades 

psicométricas do instrumento contou com uma amostra de cerca de 600 

estudantes universitários. Os resultados apontam para um instrumento 

bastante estável e com elevada consistência interna que se traduz nos índices 

por eles encontrados, designadamente um alfa de Cronbach que se situou em 

0,97 (SSQN) e 0,94 (SSQS) e um índice de fidedignidade teste-reteste de 0,90 

(SSQN) e de 0,83 (SSQS). 

Um dos aspectos importantes dessa escala é que possui dois elementos 

fundamentais. Em primeiro lugar, permite a percepção da existência de um 

número determinado e disponível de pessoas com as quais se pode contar em 

caso de necessidade; além disso permite conhecer o grau de satisfação que 

esse sujeito possui em relação a esse suporte disponível. É claro que haverá 

uma variação em consonância com a personalidade de cada sujeito, ou seja, 

alguns poderão estar satisfeitos com uma única pessoa com quem contar e 

outros vão estar satisfeitos com 5 ou 6 ou até 9, melhor dizendo, as variações 

das repostas permitem uma série de combinações de acordo com a variação 

do ponto de vista de cada sujeito respondente (Sarason et al., 1983; Pinheiro & 

Ferreira, 2002). 

O SSQ6 permite assim avaliar duas dimensões distintas e 

complementares: “a percepção da disponibilidade ou número (SSQ6N) e de 

percepção da satisfação com o suporte social (SSQ6S) (Pinheiro & Ferreira, 

2002, p. 318).”. Como medida da percepção do suporte social, o SSQ é 

apontado frequentemente como um dos instrumentos de maior uso obtendo 

scores adequados em vários índices que garantem o seu bom ajustamento, 

sua adequação e a sua utilização.  
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Têm sido realizados estudos visando a sua adaptação para diversas 

culturas, como por exemplo o estudo que foi realizado para a adaptação do 

SSQ a uma população mexicana. A amostra se constituiu de 154 estudantes 

do ensino médio, de idades situadas entre 14 e 19 anos (média 16.6) e 495 

estudantes universitários (idades entre 17 e 39 anos, - média de 20.37). 

Na França também se desenvolveu estudo semelhante, porém já 

realizado com a versão reduzida da escala, ou seja, o SSQ6. A amostra foi 

constituída por 869 adultos, homens e mulheres, que de alguma forma estavam 

submetidos a situações de estresse. Nestes dois estudos, mexicano e francês, 

os autores concluem que o instrumento é fiável possuindo boas qualidades 

psicométricas, e reforçam a existência de dois fatores distintos, sendo a sua 

utilização recomendada.  

O estudo para a adaptação ao português, no Brasil e em Portugal foram 

publicados no mesmo ano, sendo que o estudo brasileiro se efetivou com o 

SSQ e o português já com a escala reduzida, SSQ6. No Brasil foi realizado por 

Matsukura, et al. (2002). Este estudo teve como amostra 125 mães no estado 

de São Paulo, com média de idade situada nos 34 anos. Foram seguidos os 

passos recomendados para a sua tradução (do inglês para o português). Os 

coeficientes do alfa de Cronbach para o SSQN foram de 0,93 para o teste e 

0,96 para o reteste. Quanto ao SSQS, os alfas se situaram em 0,94 no teste e 

0,96 no reteste. Os autores concluem o estudo afirmando que devido a uma 

boa fidedignidade teste-reteste e a uma alta consistência interna recomenda-se 

o uso da escala nos estudos que objetivam pesquisar o suporte social. 

A validade dos dados coletados por instrumentos de medida, pode ser 

comprometida pelo cansaço que um instrumento longo pode acarretar no 

respondente. Assim é importante que se possam desenvolver instrumentos que 

sejam fiáveis, e, ao mesmo tempo, evitem a fadiga. E este foi um dos motivos 

para o desenvolvimento do estudo que teve como resultado final o surgimento 

da escala reduzida (SSQ6), já citado anteriormente.  
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Atendendo a esta demanda, em Portugal, Pinheiro e Ferreira (2002) 

desenvolveram então estudos para a adaptação da escala reduzida (SSQ6). A 

amostra se constituiu de 219 estudantes universitários, sendo a média das 

idades 20,94 (DP=2,37). O coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach 

nas duas dimensões foi de 0,90. A Análise Fatorial Exploratória (AFE), com 

rotação varimax resultou numa solução de dois fatores, que explicaram no seu 

conjunto 67.44% da variância. 

Considerando o exposto, o objetivo deste estudo foi o de adaptar ao 

português (Brasil) a escala de suporte social na sua forma reduzida (SSQ6), 

atendendo a necessidade de se desenvolverem e fortalecerem instrumentos 

fiáveis e curtos a fim de evitar contratempos que um instrumento maior traz, 

conforme referenciamos acima. 

Em consonância com este objetivo, realizou-se a AFE e a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), a fim de verificar o ajuste do instrumento e suas 

qualidades psicométricas. 

II.2. Método: 

2.1 Participantes: 

Participaram desta pesquisa 835 estudantes do ensino médio da rede de 

duas cidades brasileiras. 52,1% se constituíram de moças e 47,9% de rapazes, 

e a idade variou entre os 12 e os 20 anos (15.4 ±1,72). 

2.2 Instrumento e procedimentos de aplicação: 

 O instrumento utilizado foi a versão reduzida do questionário de suporte 

social, ou seja SSQ6, adaptado para o português (Brasil). Procedeu-se a 

aplicação de forma coletiva durante o tempo de uma aula (50 minutos) e foi 

explicado por um dos pesquisadores como proceder, sendo ainda garantida a 

confidencialidade da identidade dos sujeitos. 
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2.3 Procedimentos estatísticos: 

Os procedimentos estatísticos neste estudo foram a média, desvio 

padrão, coeficiente alfa de Cronbach, análise fatorial exploratória e análise 

fatorial confirmatória, e os programas estatísticos utilizados foram o SPSS 

(18.0) e o LISREL (8.8). 

 

II.3. Resultados: 

A adaptação do SSQ6, a língua portuguesa (Brasil) iniciou-se com a 

adequação ao português utilizado no Brasil. Esta adequação foi realizada por 

uma das pesquisadoras responsáveis pela adaptação portuguesa e por duas 

especialistas em língua portuguesa no Brasil.  

Para se conhecer as características psicométricas do SSQ6 procedeu-se 

inicialmente ao cálculo “das correlações corrigidas item/total da subescala, ao 

cálculo da consistência interna de cada dimensão do SSQ6, mediante o cálculo 

do coeficiente alfa de Cronbach, e ainda ao estudo da dimensionalidade do 

SSQ6 através da Análise em Componentes Principais” (Pinheiro & Ferreira, 

2002, p. 324), à semelhança do que foi feito tanto no estudo americano quanto 

no estudo de adaptação desenvolvido em Portugal. 

Ao tomar-se em conta separadamente as duas dimensões, de número 

(SSQ6N) e de satisfação (SSQ6S), os coeficientes de correlação dos itens com 

o total da escala mostraram-se elevados, situando-se os valores das 

correlações no SSQ6N entre 0.52 a 0.76 e no SSQ6S entre 0.54 a 0.72 

(Quadro 1).  

O coeficiente que indica a consistência interna, ou seja o alfa de 

Cronbach situou-se em 0.90 para o SSQN e 0.96 para o SSQS, o que pode ser 

considerado como muito satisfatório levando em conta o pequeno número de 

itens, sendo 6 para cada dimensão. 
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Quadro 1 Médias, Desvios-Padrão, Correlações Corrigidas e Índices de Consistência Interna dos Itens do Questionário de Suporte 

Social (SSQ6N e SSQ6S). 

SSQ6N  SSQ6S 

item M DP r alfa  item M DP r alfa 

N1 4.67 2.39 .58 .91  S1 4.85 1.75 .84 .97 

N2 3,03 2.46 .74 .88  S2 4.77 1.73 .92 .95 

N3 3.33 2.07 .66 .89  S3 4.87 1.66 .88 .95 

N4 2.91 2.03 .80 .87  S4 4.98 1.60 .92 .96 

N5 3,02 1.92 .81 .87  S5 4.95 1.61 .89 .96 

N6 2.89 2.14 .79 .87  S6 4.93 1.61 .53 .96 

SSQN 

 

n = 833 

M = 19.84 

DP = 10.32 

alfa = .90 

 SSQS n = 835 

M = 29.32 

DP = 9.24 

alfa = .96 

 

Procedeu-se ainda a AFE com o intuito de analisar a dimensionalidade da 

escala, utilizando-se o método de rotação varimax, (a mesma que foi utilizada 

nos estudos anteriormente citados). A solução obtida explica 77,06% da 

variância a partir, de dois fatores interpretáveis (fator 1, valor próprio = 6.40; 

fator 2, valor próprio = 2.84), respectivamente, a satisfação com a rede 

(53,36%) e o número de pessoas disponíveis (23,70%). 

Quadro 2 – itens que compõem os dois fatores isolados pela AFE 

  Item                                                

F1 

                                              

F2 

SSQS5 ,932 ,151 

SSQS3 ,932 ,178 

SSQS2 ,926 ,184 

SSQS6 ,915 ,140 

SSQS4 ,897 ,177 

SSQS1 ,859 ,216 

SSQN5 ,152 ,880 

SSQN6 ,121 ,872 

SSQN4 ,170 ,859 

SSQN2 ,025 ,840 

SSQN3 ,224 ,719 

SSQN1 ,282 ,628 
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Após este procedimento, decidimos pela realização da AFC considerando 

a sua importância por permitir avaliar o ajuste global dos modelos à teoria. A 

AFC permite dar a conhecer se de fato o modelo reflete os construtos teóricos 

que foram preconizados por seus autores (Eaves & Williams, 2006). Assim 

sendo, o modelo que foi submetido a AFC foi o mesmo proposto pelos autores 

da versão original do instrumento. Partiu-se então do pressuposto da existência 

de dois fatores (SSQN e SSQS), que são constituídos cada um por seis itens 

(ver Figura 1), entretanto encontramos inicialmente resultados que não eram 

muito satisfatórios   

Como se pode verificar, os resultados finais apresentados no Quadro 3 

indicam que os dois primeiros modelos não se encaixam de forma adequada 

aos dados. A análise dos resultados do qui-quadrado (- x
2) mostra que em 

todos os modelos estudados o valor era estatisticamente significativo o que por 

si só, já sugeriria a sua rejeição. Entretanto, cabe referir que uma limitação 

reconhecida do x
2 -  é que ele é sensível com relação ao tamanho da amostra, 

e que assim numa amostra relativamente grande o x
2 será certamente 

significativo, o que muitas vezes pode levar a rejeição do modelo (Byrne, 2001 

Marsh, & Balla, 1994).    

Considerando então o modelo original, encontramos, para além do 

resultado significativo do x
2  (=915.89, gl p= 53 p<0.001) que os outros índices 

de ajuste, o GFI (=0.85), e o AGFI (=0.78) foram menores do que os critérios 

convencionais, demonstrando desta forma problemas na aceitação do modelo. 

Tal fato também foi afirmado pelo valor de RMSEA (0.14) superior a 0.60, 

indicando desta forma que o modelo não cumpria os critérios aceitáveis (ver 

Quadro 3). Estes resultados da AFC sugeriam assim que o modelo necessitava 

de modificações. 
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 Ao examinarem-se os índices de modificação possíveis, estes apontam 

para o acréscimo de covariância entre o item 12 e 11 a serem correlacionados. 

Procedendo assim, o ajuste do modelo melhorou, conforme os resultados 

apresentados no modelo 1 modificado (ver quadro 3), que apresenta um x
2  

(=506.97, gl p= 52 p<0.001), GFI (=0.91), AGFI (=0.86), RMSEA (=0.10) e 

RMRst (=0.66). Todavia, ainda que estes dados indiquem que o modelo 

melhorou, se comparado ao modelo original, ainda não se constituía numa 

base forte para os dados observados. 

 Os índices de modificação sugeriram então uma outra covariância de 

erros adicionais, desta feita com os itens 6 e 5 para serem correlacionados; 

após este procedimento, obtivemos índices melhores de ajuste. Ainda que a 

diferença no x
2 (=425.60, gl p= 51 p<0.001) se mantivesse estatisticamente 

significativa, os outros índices de ajuste se aproximaram de fato de níveis mais 

aceitáveis (GFI = 0.93, CFI = 0.98, AGFI = 0.89 , RMSEA = 0.08 e RMRst = 

0.05). Cabe destacar que o índice CFI se manteve sempre em níveis 

aceitáveis.  

Quadro 3. Resumo dos resultados dos testes estatísticos das diferenças entre os modelos originais e modificados - AFC do SSQ6 

modelos   

x 2
 

g

l 

RMSEA IC 90 % NNFI RMR
st
 CFI GFI AGFI 

Original 9

15.89 

  53 0.14 (0.13 ; 0.15) 0.93 0.06 0.95 0.85 0.78 

M1 TD(itens2,11) 5

06.97 

52 0

.10 

    (0.094; 0.11) 0.96 0.06 0.97 0.91 0.86 

M2 TD  (itens 

12,11) e (itens 

6,5) 

4

25.60 

  

51 0

.08 

(0.081;0.098) 0.97 

  

0.05 0.98 0.93 0.89 
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A Figura 1 representa os dois fatores e os seus respectivos itens, que 

aparecem tanto na AFE como na AFC. A sua expressão gráfica demonstra os 

ajustes que foram necessários para uma melhor adequação dos dados ao 

modelo. 

Figura 1 Modelo de medida do SSQ6  
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Assim, após os ajustes necessários, foi possível verificar que apesar do 

valor elevado e estatisticamente significativo do χ2 (p<0.001), o valor dos 

índices que aqui foram considerados para a determinação da bondade do 

ajustamento global do modelo de medida do SSQ6 foi igual (AGFI=0.89) ou 

superior (GFI=0.93 e CFI=0.98) ao valor considerado como critério de 0.90; e 

no que diz respeito ao RMSEA o valor se situou em 0.08. 

Além do exposto, a correlação entre a percepção da disponibilidade do 

suporte social ou do número de entidades de suporte apresentadas pelo 

respondente (SSQ6N) e a percepção da satisfação (SSQ6S) foi de 0.38 

(p≤001). Foram encontradas diferenças significativas entre os gêneros no que 

diz respeito a satisfação com o suporte social (t = 4.28, gl=833; p≤0.001) 

favorável as mulheres. Entretanto no que se refere a idade não foram 

encontradas diferenças significativas. 

 

II. 3. Discussão e conclusões. 

Este estudo teve por objetivo adaptar o SSQ6 a língua portuguesa em sua 

expressão brasileira realizando-se também a AFE e a AFC a fim de verificar a 

qualidade do ajuste do instrumento e suas qualidades psicométricas. 

Os resultados encontrados no que se refere a AFE foram praticamente 

idênticos aos estudos realizados quer na versão original (Sarason, et.al., 1983) 

como também nas versões mexicana (Acuña & Bruner, 1999), portuguesa 

(Pinheiro & Ferreira, 2002), brasileira (Matsukura et.al., 2002) e francesa 

(Bruchon-Schweitzer, 2003). De fato, nesta pesquisa os fatores identificados 

foram exatamente idênticos àqueles propostos pelos autores da versão original 

e o valor que explicou a variância ficou bastante próximo dos referidos estudos. 

Todos os itens saturaram de forma elevada no fator em que se esperava serem 

saturados e de forma reduzida no outro fator. Pode-se verificar também que os  
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valores de saturação dos itens foram elevados e aceitos para se proceder a 

sua retenção conforme a indicação de autores da área (Camacho, 1995; 

Pedhazur, 1982). 

 A análise dos valores relativos à consistência interna dos itens dos dois 

fatores do SSQ6 demonstra que eles se encontram bastante superiores ao 

valor mínimo de 0.70 que foi proposto por Nunnally (1978) e se encontram 

bastante próximos dos valores encontrados no estudo português desenvolvido 

por Pinheiro e Ferreira (2002).  

 Não nos foi possível encontrar estudos que tenham realizado a AFC do 

SSQ6. Porém, neste estudo por nós desenvolvido, os resultados apontam para 

um modelo satisfatoriamente ajustado. Ainda assim, consideramos necessário 

o desenvolvimento de outros estudos com recurso a AFC, utilizando outro tipo 

de amostras, outros sujeitos e outros contextos, a fim de verificar como o 

modelo irá se comportar. 

 De uma forma geral, os resultados do presente estudo, que abrangeu 

tanto a análise exploratória como a confirmatória sugerem que as propriedades 

psicométricas do SSQ6 podem ser consideradas como satisfatórias, o que aliás 

ocorreu de forma semelhante nos outros estudo, se recomenda a sua utilização 

para o estudo das redes de apoio social no Brasil, tanto na dimensão do 

número dos sujeitos que compõe esta rede como para o grau de satisfação dos 

mesmos. Acreditamos que este estudo possa contribuir de forma efetiva para o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    CAPÍTULO III                                                      

                               ________________________________________________ 

                               Prática desportiva e resiliência- um estudo com                    

                                jovens brasileiros. 
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III.1. Introdução 

 A pratica esportiva1 têm-se afirmado cada vez mais como um fator 

relevante para o desenvolvimento e manutenção da saúde dos seres humanos, 

sendo que a sua prática é recomendada em todos os períodos da vida humana 

(Balaguer & Castillo,2002; Matos e col, 2003). Para além de toda a importância 

na área da saúde, a prática esportiva tem também se configurado como um 

meio potencialmente eficaz para outras possibilidades no que diz respeito ao 

desenvolvimento humano em seus múltiplos aspectos, dentre os quais 

queremos sublinhar as questões relacionadas a resiliência e ao suporte social 

(Galli & Vealey, 2008; Serason et al., 1983).  

A despeito de sua reconhecida importância ainda pode-se afirmar que os 

índices de prática esportiva dos jovens são relativamente baixos, que os 

rapazes costumam praticar mais esportes do que as meninas e que com o 

avançar da idade existe uma notada diminuição na prática de esportes sendo 

que esses declínios são mais acentuados no final da adolescência (Balaguer e 

Castillo,2002; Comissão Europeia, 2004; Corte-Real, 2006; Corte-Real, 2008; 

Matos e col, 2003). 

Estudos tem sido desenvolvidos e apontam os contextos do desporto e 

da atividade física como fornecedores potenciais de oportunidades únicas para 

a interação social, comunicação interpessoal, gestão e resolução de conflitos. 

Sendo assim pode-se considerar este terreno como um ambiente fértil para a 

estimulação do desenvolvimento social e é sobretudo um espaço onde as 

crianças e jovens podem estabelecer relações significativas com adultos e com 

os pares, sendo esse um dos motivos que mais os influenciam a participarem 

de atividades esportivas (Brodkin & Weiss, 1990; Weiss & Petlichkoff, 1989).  

                                                           
1 Assumimos neste estudo definição do Conselho da Europa (1995) que  refere que a 

prática esportiva se caracteriza pela participação de pessoas de forma organizada em 

actividades físicas, objetivando alcançar melhorias na condição física e psiquica, e 

aqui indo além tornando esta definição mais completa e abrangente uma vez que 

considera-se também a dimensão desenvolvimental das relações sociais.  
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Inúmeras vantagens têm sido evidenciadas com relação à prática 

esportiva, por exemplo: sua relação com bem-estar subjetivo (Balaguer, 2000; 

Standage, Duda, & Pensgaard, 2005), com o desenvolvimento positivo de 

jovens (Hellison, 1985), com o desenvolvimento do autoconceito positivo e uma 

maior atração para prática de atividade física (Brustad, 1988; Fox & Corbin, 

1989). Também é cada vez mais evidente que a participação efetiva em 

contextos que envolvem a atividade física propiciam as pessoas a se sentirem 

melhor consigo mesmo, se tornarem mais confiantes e competentes (Marsh & 

Craven, 1997; Marsh & Perry, 2005). 

Para além do atrás referido, parece ser consensual que a prática 

esportiva está associada à persistência, que o esporte é para aqueles que não 

obstante terem enfrentado vários obstáculos em suas carreiras como derrotas, 

criticas, muitas vezes severas, lesões, entre outras dificuldades, continuam a 

competir, enfrentando de forma corajosa estes riscos que vão aparecendo e se 

tornando vencedores apesar de todas as dificuldades, demonstrando que o 

palco onde se dá a prática esportiva é por excelência um espaço de produção 

de comportamentos resilientes (Galli & Vealey, 2008; Miller & Kerr, 2002) 

Os atletas que lidam com a competição, quer seja a nível amador ou 

profissional, e independente de tratar-se de competição de alto nível ou não, 

costumam traçar objetivos e estes, na maior parte das vezes, representam 

caminhos onde muitas dificuldades surgirão. O que de fato parece distinguir um 

atleta de sucesso, não é o fato de vivenciarem estes percalços, mas sim a 

maneira como os enfrentaram. O fato de não sucumbirem a estes percalços e 

conseguirem sair deles renovados e vitoriosos poderá eventualmente decorrer 

de suas capacidades/competências de resiliência (A. M. Fonseca, 

comunicação pessoal, 24 Fev 2011). 
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A resiliência começou a ser estudada exatamente a partir da 

constatação de que perante determinados mecanismos de risco alguns sujeitos 

eram capazes de ultrapassá-los, retirando ganhos e proveitos da experiência 

enquanto outros sucumbiam a eles (Rutter, 1987; 2006; Yunes & Szymanski, 

2001), e em sua grande maioria os estudos têm sido desenvolvidos com 

amostras de crianças (Luttar, 2000), ainda que esse perfil tenha se alterado ao 

longo da última década com o desenvolvimento de estudos com outras 

amostras tais como adolescentes, mães, idosos e famílias entre outros 

(Wagnild, 2009).  

No que se refere ao sexo, alguns estudos têm apontado vantagens para 

os meninos (Hunter e Chandler, 1999; Leppert et.al., 2005) mas na maioria 

essa diferença não aparece. No que se refere à variável idade, Wagnild  (2009) 

analisa 12 estudos que utilizaram a Escala de Resiliência (Wagnild & Young, 

1993) e conclui que nenhum destes estudos apresenta diferenças em termos 

de idade no desenvolvimento da resiliência. 

Entretanto, Ludman et. al. (2007), utilizando a resilience scale (RS) de 

Wagnild e Youg (1993), encontraram relações positivas entre a variável idade e 

o desenvolvimento da resiliência. Para explicar estes dados encontrados, que 

se diferenciam de outros estudos, os autores chamam a atenção para o fato do 

seu estudo abranger um grande número de participantes (cerca de 1.990 entre 

profissionais da saúde e idosos) com idades bastante variadas, o que não terá 

ocorrido porventura porque as idades dos elementos da amostra eram mais 

aproximados entre si. Na discussão e nas considerações finais refletem sobre a 

resiliência ser um processo, que não sendo estático poderia  mudar ao longo 

da vida, o que explicaria os resultados encontrados em sua pesquisa.   
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Com relação ao desporto Galli & Vealey  (2008), desenvolveram um 

estudo com 10 atletas profissionais, que ao longo de suas carreiras tiveram que 

enfrentar várias dificuldades. Mais do que conhecer as características da 

pessoa resiliente, o estudo teve como base tentar conhecer os processos que 

estariam subjacentes a aquisição de comportamentos resilientes por parte 

destes atletas. Em suas conclusões, os autores apontam as estratégias de 

“coping” (estratégias de enfrentamento) e as redes de apoio social como 

aquelas que parecem ter sido as mais importantes para a amostra pesquisada. 

Ainda no que se refere a prática esportiva, Besharat e Hosseini (2010) 

desenvolveram um estudo com uma amostra de 139 estudantes da faculdade 

de desporto de Teerã e jovens atletas de várias modalidades esportivas, onde 

através de suas análises concluem que existe uma relação positiva 

estatisticamente significativa entre a prática esportiva, o bem-estar psicológico 

e a resiliência. Em suas considerações sugerem a importância do 

desenvolvimento de mais pesquisas que possam buscar compreender ainda 

melhor esta relação, chamando ainda a atenção para o fato de que estes 

estudos poderão contribuir para o desenvolvimento de processos de educação 

que tenham por bases estratégias para aumentar o nivel de resiliência entre os 

atletas. 

Também Dalichau et  al. (2010) desenvolveram um estudo com pessoas 

que sofriam de doenças pulmonares chegando a conclusão que a prática de 

exercícios físicos e de esporte contribuem para a melhora da qualidade de vida 

e a produção de um melhor estado de resiliência destes pacientes, a partir da 

realização destas práticas regularmente (pelo menos uma vez por semana) . 
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O conceito de resiliência tem avançado e alguns autores tem sugerido 

que existem três conjuntos de fatores que estão implicados no 

desenvolvimento de estados resilientes: os atributos e características 

individuais dos sujeitos, aspectos relacionados às  famílias e as características 

dos ambientes sociais com os quais o sujeito interage  trazendo assim para 

esta discussão a importância do suporte social para o processo da resiliência 

(Masten & Garmezy, 1985; Werner & Smith, 1992).  

Nesta linha, March (2004) realizou um estudo buscando compreender as 

relações entre a resiliência e as adversidades da vida e na conclusão do seu 

estudo sugere que a resiliência por si só não poderá explicar em sua totalidade 

o bem-estar subjetivo na idade adulta e aponta o suporte social como uma 

importante variável a ser considerada. 

A crença de que o apoio social contribui para um melhor e mais positivo 

ajuste no desenvolvimento social, fornecendo uma proteção efetiva para os 

efeitos do estrese e para redução dos danos potenciais dos mecanismos de 

risco são comumente aceitos pelos pesquisadores da área (Serason et al., 

1983). Pode-se definir apoio social como a existência ou a disponibilidade de 

pessoas em quem se pode confiar, pessoas com as quais podemos contar 

para nos ajudar, que se preocupam connosco e que nos dão valor. 

O apoio social constitui-se então como um dos mecanismos de proteção 

para o enfrentamento do risco e como tal contribui efetivamente para o 

desenvolvimento da resiliência. No que se refere aos mecanismos de proteção, 

autores como Grotberg (2001), Dumont & Provost (1999) e Tiet et al. (1998) 

consideram a existência de quatro fatores principais de proteção: relações 

efetivais e significativas com adultos que possam oferecer apoio, incentivo e 

orientação; estabelecimento de relações saudáveis com o grupo de pares; 

desenvolvimento de estratégias eficazes nas soluções de problemas e Inserção 

ou acesso a comunidades que se preocupam com o bem comum de seus 

membros. 
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Não obstante o que foi aqui exposto não existem muitos estudos 

desenvolvidos com o objetivo de conhecer o nivel de  resiliência dos 

praticantes de esportes, especialmente quando se trata do praticante de 

esportes comum, ou seja aqueles que não participam em atividades esportivas 

de competição, aqueles que dedicam um período do seu tempo para a prática 

esportiva por exemplo, por prazer, para manter um corpo mais saudável e/ou 

outras razões que vão além da prática esportiva federada. 

 Sendo assim, pretendeu-se com este estudo analisar os niveis de 

resiliencia de jovens praticantes e não praticantes de esportes bem como as 

relações entre estes níveis e as variáveis sexo e idade e o suporte social.  

 

 

III.2. Método. 

2.1 Participantes 

A amostra se constituiu de 1052 sujeitos alunos de escolas do ensino 

médio situadas em periferias das cidades de Vitória (ES) e Curitiba (PR). Em 

relação ao sexo, 59,3% eram moças e 40,7% eram rapazes. A idade  situou-se 

entre os 12 e os 20 anos (15,53 ±1,68) sendo que a diferença entre moças e 

rapazes não foi estatisticamente significativa. 

 

 

2.2 Material e Procedimentos: 

Foi aplicada a Escala de Resiliência (RS) versão adaptada à realidade 

Brasileira, e a Escala reduzida do Social Support Questionnaire (SSQ6) 

adaptada ao português (Brasil). (Para maiores detalhes acerca dos 

instrumentos ver estudos 1 e 2) a fim de verificar o número de elementos de 

suporte social e a satisfação dos sujeitos com o suporte social percebido e sua 

relação com o nível de Resiliência alcançado. Também foram solicitados dados 

demográficos (idade e sexo) aos participantes. 
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Os questionários foram aplicados por um dos pesquisadores, durante o 

tempo de uma aula (50 minutos), após as devidas autorizações necessárias. 

Em seguida ao esclarecimento das dúvidas foi garantido o anonimato dos 

participantes. 

Em relação à análise das diferentes variáveis, no que diz respeito à 

prática esportiva os participantes foram divididos em 3 grupos, os “não 

praticantes” (29,1% da amostra) que eram os jovens que não praticavam 

esportes, os que praticavam entre 1 e 2 vezes por semana (34%) que 

denominamos de “praticantes regulares” e o grupo dos que praticavam pelo 

menos 3 vezes por semana (36,9%) denominados de “praticantes muito 

regulares”. Cabe esclarecer que numa das escolas pesquisadas não existia 

quadra esportiva e/ou outro espaço onde as aulas de Educação Física fossem 

ministradas, por isso foi possível, mesmo tendo coletados os dados no 

ambiente escolar, termos conseguido uma amostra numericamente razoável de 

não praticantes em ambiente escolar.  

No escalão etário, os sujeitos foram divididos em 3 categorias: a primeira 

até 15 anos (denominada de “adolescência inicial”), a segunda dos 15 aos 17 

(denominada de “adolescência”) e a terceira dos 18 aos 20 anos (denominada 

de “jovens adultos”).  

Para a análise dos dados foram utilizadas análises estatísticas básicas 

(frequências, médias e desvio padrão), assim como o teste do qui-quadrado, o t 

de Student,  ANOVA e os coeficientes de correlações. 
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III. 3. Resultados e discussão. 

Ao analisarmos os dados em função do sexo, verificamos que os 

rapazes praticavam com mais regularidade esportes sendo a diferença 

estatisticamente significativa (χ2 = 53,764, p<0,001). Do mesmo modo, também 

ao analisarmos os dados em função da idade verificamos a existência de 

diferenças, neste caso, com os mais jovens a praticarem com mais 

regularidade, sendo as diferenças estatisticamente significativas (χ2 = 48,582, 

p<0,001). Estes resultados estão de acordo com os resultados de muitos 

outros estudos consultados por nós (Corte-Real, 2006; Corte-Real, 2008; 

Matos e col, 2003). 

Não encontramos diferenças significativas em relação ao sexo quando 

analisamos os resultados acerca dos níveis de resiliência. O mesmo não se 

verificou com relação à idade. Ao analisarmos os dados em função da idade, 

verificou-se que apenas na subcategoria “singularidade existencial” (ver estudo 

1) não apareceram diferenças estatisticamente significativas, demonstrando a 

possibilidade de uma relação positiva entre a idade e o desenvolvimento de 

resiliência, sugerindo que para esta amostra quanto mais velhos eram os 

sujeitos mais elevados eram os seus níveis de resiliência (Quadro 1).  

Quadro 1 – Escores de resiliência entre as três categorias da faixa etária  
  

Adolescência inicial 

 

Adolescência 

 

Jovens Adultos 

 

F test 

 

Scheffé 

 

Auto-suficiência               

 

N= 235 

M=4.93 

 

N= 698 

M=5.14 

 

N= 119 

M=5.34 

 

F= 5.45 

P= 0.004 

I vs II   P < 0.05 

I vs III  P < 0.01 

II vs III P =  0.24 

 

Sentido da vida                

 

N= 235 

M=5.01 

 

N= 698 

M=5.46 

 

N= 119 

M=5.24 

 

F= 18.42 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P = 0.11 

II vs III P = 0.09 

 

Equanimidade   

 

N= 235 

M=4.33 

 

N= 698 

M=4.67 

 

N= 119 

M=4.40 

 

F= 11.05 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P = 0.87 

II vs III P <  0.05 

 

Perseverança   

 

N= 235 

M=5.10 

 

N= 698 

M=5.53 

 

N= 119 

M=5.50 

 

F= 14.56 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P < 0.05 

II vs III P=  0.93 

 

Sing.Existencial        

 

N= 235 

M=5.00 

 

N= 698 

M=5.01 

 

N= 119 

M=5.14 

 

F= 0.94 

P= 0.401 

I vs II   P = 0.87 

I vs III  P = 0.40 

II vs III P=  0.53 

 

RS total                 

 

N= 235 

M=4.87 

 

N= 698 

M=5.16 

 

N= 119 

M=5.12 

 

F= 10.87 

P= 0.004 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P < 0.05 

II vs III P=  0.90 
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Estes resultados encontrados por nós por um lado estão de acordo com 

a meta-análise realizada por Wagnild (2009) que em relação à análise da 

resiliência em função do sexo encontrou diferenças em apenas dois dos dez 

estudos consultados, mas por outro lado contrariam as conclusões do mesmo 

autor com relação a variável idade uma vez que em nenhum dos doze estudos 

foram encontrados diferenças significativas.  

Entretanto, como referido anteriormente Ludman et al. (2007) 

encontraram relações positivas entre idade e resiliência, justificando estes 

dados a partir da análise da resiliência como um processo que ocorre durante 

toda a vida das pessoas (ver também Luttar et.al., 2000;  Rutter, 2006), e assim 

o sendo justificariam estas relações positivas encontradas. Ainda assim, nos 

parece ser necessário o desenvolvimento de estudos com amostras de uma 

maior amplitude nas idades dos participantes, como o desenvolvido por 

Ludman et. al. (2007) que poderiam certamente ajudar no entendimento desta 

relação. 

Procedemos ainda a uma análise de correlações, onde os dados 

apresentados no Quadro 2 demonstram que existem, de fato, correlações 

positivas não só com a idade como também entre as diferentes subescalas, 

sendo todas estatisticamente significativas com exceção das subescalas 

“equanimidade” e “singularidade existencial”.  

 

Quadro 2- correlações entre a idade e a resiliência. 

                                  idade           Auto-sufici     Sentvida     Equanimidade   Perseveran    Sing.Existen    RS.Total________________ 

 

 

Idade                           1 

 , 

Auto-suficiência            0,086**            1 

  

Sentido da vida 0,115***          0,501***       1  

  

Equanimidade               0,50               0,384***      0,409***        1 

   

Perseverança  0,129***          0,602***      0,661***       0,359***         1 

  

Singularidade Existencial 0,021              0,569***      0,548***       0,446***        0,506***      1 

  

RS Total   0,102**           0,798***       0,797***       0,662***       0,806***      0,805***     1______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

*p<0,05,  **p<0,01, ***p<0,001 
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No que se refere ao SSQ6, as diferenças em termos do número de 

pessoas que os sujeitos percebem como compondo as suas redes de apoio 

social (SSQ6N) não diferiam em termos das médias alcançadas por moças e 

rapazes. No que se refere as diferenças nas médias encontradas em relação 

ao grau de satisfação que os sujeitos possuíam acerca dessa mesma rede de 

apoio (SSQ6S) as diferenças eram favoráveis às meninas (p<0,05), o que 

sugere que as moças estavam mais satisfeitas que os rapazes mesmo tendo 

um número de componentes de suas redes de apoio muito semelhantes. 

Quanto à análise da relação entre a idade e o suporte social, (ver 

Quadro 3) podemos notar que só existiam diferenças significativas em relação 

ao grau de satisfação (SSQ6S) entre a “adolescência” e a “adolescência 

inicial”; nas restantes análises não encontramos diferenças significativas.  

Quadro 3 – Escores alcançados no SSQ6 entre as três categorias da faixa etária  
  

adolescência inicial 

 

adolescência 

 

jovens adultos 

 

F test 

 

Scheffé 

 

SSQ6N     

           

 

N= 188 

M= 19.60 

 

N= 628 

M= 19.88 

 

N= 102 

M= 20.00 

 

F= 0.071 

P= 0.93 

I vs II   P = 0.94 

I vs III  P = 0.95 

II vs III P =  0.99 

 

SSQ6S                

 

N= 188 

M= 27,13 

 

N= 628 

M= 29.25 

 

N= 102 

M= 27.55 

 

F= 4.22 

P= 0.015 

I vs II   P < 0.05 

I vs III  P = 0.94 

II vs III P = 0.25 

 

 

As diferenças estatisticamente significativas encontradas entre a 

adolescência inicial e adolescência no que diz respeito a satisfação com a sua 

rede de apoio social poderia ser um indicador de um certo desenvolvimento de 

autonomia, uma vez que com a maturidade existe uma tendência para se 

valorar mais a qualidade das relações do que a sua quantidade, ou ainda 

poderia ser relacionada ao fato do aumento no desenvolvimento da resiliência.  
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Como sabemos um dos construtos que constitui a resiliência é a 

autonomia, a auto-suficiência e a singularidade existencial o que sugere que o 

sujeito se percebe como único, que não é só capaz de resolver as suas 

questões, mas é necessários resolve-las por si só. Ora, este sentimento podia 

explicar uma maior satisfação, ainda com um número relativamente baixo dos 

componentes das redes de suporte social. 

No entanto quando comparados os resultados entre os adolescentes e 

os jovens adultos, tal fato não ocorreu, o que põe em causa o que referimos 

anteriormente, levando a sugerir a necessidade do desenvolvimento de mais 

estudos que possam esclarecer este fato.  

Seguimos, então, para a análise das possíveis relações entre a prática 

esportiva e a resiliência, mantendo três categorias distintas: os não praticantes, 

os praticantes regulares e os praticantes muito regulares (Quadro 4), podendo-

se notar que as diferenças foram todas estatisticamente significativas 

excetuando na subescala “sentido da vida” onde a diferença entre os grupos I e 

III não eram estatisticamente significativa, sugerindo que quanto mais os 

sujeitos praticavam esportes melhores índices de resiliência apresentavam. 

Nos estudos por nós consultados não encontramos consistência nas 

conclusões em relação a prática esportiva e resiliência. Se por um lado Zocateli 

(2010) não encontrou diferenças estatisticamente significativas que pudessem 

sustentar esta relação positiva entre prática esportiva e resiliência, estudos 

realizados por Galli & Vealey (2008), Sanches (2007) com atletas de elite e 

Besharat e Hosseini (2010) com uma amostra composta também de 

estudantes além dos atletas, apontaram para uma relação positiva entre a 

prática esportiva e ganhos no desenvolvimento de resiliência. Os resultados 

encontrados por nós vêm reforçar esta ideia de que de fato a prática esportiva, 

pelas suas características, poderá ser uma importante atividade potenciadora 

do desenvolvimento da resiliência, tal como já referimos na introdução deste 

estudo. 
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Quadro 4 - Escores de resiliência entre as três categorias da prática esportiva.  

  

não praticantes 

 

pratic. regulares 

 

pratic.muito regulares 

 

F test 

 

Scheffé 

 

Auto-suficiência            

 

N= 306 

M=5.08 

 

N= 358 

M=4.86 

 

N= 388 

M=5.38 

 

F=  20.25 

P= 0.001 

I vs II   P < 0.05 

I vs III  P < 0.01 

II vs III P <  0.001 

 

Sentido da vida                

 

N= 306 

M=5.44 

 

N= 358 

M=5.07 

 

N= 388 

M=5.50 

 

F= 19.58 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P = 0.78 

II vs III P < 0.001 

 

Equanimidade   

 

N= 306 

M=4.57 

 

N= 358 

M=4.29 

 

N= 388 

M=4.80 

 

F= 24.34 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.01 

I vs III  P < 0.05 

II vs III P <  0.001 

 

Perseverança   

 

N= 306 

M=5.44 

 

N= 358 

M=5.15 

 

N= 388 

M=5.68 

 

F= 22.42 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.01 

I vs III  P < 0.05 

II vs III P< 0001 

 

Sing.Existencial        

 

N= 306 

M=5.02 

 

N= 358 

M=4.68 

 

N= 388 

M=5.32 

 

F= 27.03 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P < 0.01 

II vs III P<  0.001 

 

RS total                 

 

N= 306 

M=5.11 

 

N= 358 

M=4.81 

 

N= 388 

M=5.33 

 

F= 37.96 

P= 0.000 

I vs II   P < 0.001 

I vs III  P < 0.01 

II vs III P<  0.001 

 

 

 

Ao se comparar a variável prática esportiva e o suporte social, a única 

diferença significativa foi em relação ao número total de sujeitos que compõe a 

rede social de apoio que foi favorável aos praticantes regulares, uma vez que 

tinham um maior número de componentes de suas redes de apoio social do 

que os não praticantes (ver Quadro 5). Cabe salientar ainda que em relação ao 

grau de satisfação que os sujeitos possuíam em relação à sua rede de apoio, 

as diferenças eram significativas favorecendo os praticantes muito regulares. 

 

Quadro 5 – Escores no SSQ6 entre as três categorias da prática esportiva.  

  

não praticantes 

 

pratic. regulares 

 

pratic.muito regulares 

 

F test 

 

Scheffé 

 

SSQ6N               

 

N= 264 

M=18.44 

 

N= 308 

M=21.21 

 

N= 346 

M=19.67 

 

F=  5.32 

P= 0.005 

I vs II   P < 0.01 

I vs III  P = 0.34 

II vs III P =  0.15 

 

SSQ6S                

 

N= 264 

M=28.03 

 

N= 308 

M=27.58 

 

N= 346 

M=30.01 

 

F= 5.90 

P= 0.003 

I vs II   P = 0.85 

I vs III  P < 0.05 

II vs III P < 0.01 
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Estes dados sugerem que quanto mais se pratica esportes mais os 

sujeitos estão satisfeitos com as suas redes de apoio, independente do número 

que as compõe. Se tivermos em conta que a satisfação com a rede de apoio 

sugere uma boa percepção por parte do sujeito que se trata de uma rede 

eficaz, à qual ele pode recorrer quando precisar, podemos concluir que esta 

percepção está associada à qualidade dos vínculos que são estabelecidos. 

Recordemos que um dos benefícios importantes que a prática esportiva pode 

oferecer é a existência de uma boa relação entre o grupo de pares e com 

adultos significativos (Brodkin & Weiss, 1990; Weiss & Petlichkoff, 1989). 

 

III. 4. Considerações finais. 

Os resultados que encontramos e analisamos apontam para a 

possibilidade da existência de correlações positivas entre a prática esportiva e 

a resiliência, o que esta de acordo com outros estudos desenvolvidos e 

referidos anteriormente (Galli & Vealey, 2008; Sanches ,2007;   Besharat e 

Hosseini, 2010). Assim e levando em consideração que as características da 

prática esportiva parecem favorecer o desenvolvimento da resiliência, 

aproximando de certa forma estes dois construtos (prática esportiva e 

resiliência) o que tem sido também estudado no âmbito da Psicologia do 

Desporto, com atletas de competição, como é o caso do estudo desenvolvido 

por Galli & Vealey, (2008), nos parece bastante relevante o estudo que 

realizamos e aponta para a necessidade de se estudar ainda mais esta 

relação, buscando aprimorar conhecimentos nesta área. 
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Podemos apontar como um dos limites deste estudo o fato de termos 

utilizado somente uma medida de prática esportiva, ou seja a frequência. 

Medidas como o tempo em que o sujeito pratica esportes, a intensidade desta 

prática, o tipo de prática e a valoração que ele atribui a mesma em conjunto 

com a frequência poderia nos oferecer paramêtros bem mais refinados e 

específicos a serem analisados, o que poderia contribuir para uma melhora 

qualitativa dos nossos dados e das suas possiveis análises.  

 Nos parece então ser bastante pertinente que novos estudos sejam 

realizados e que possam contribuir para o desenvolvimento do conhecimento 

das relações entre a prática esportiva e a resiliência, não só entre atletas de 

elite mas também tendo como amostras crianças, jovens e adultos praticantes 

amadores a fim de podermos compreender cada vez mais as possibilidades 

que esta prática pode de fato oferecer para o desenvolvimento da resiliência 

numa sociedade cada vez mais chamada ao enfrentamento de grandes riscos 

e dificuldades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    CAPÍTULO IV                                                   

                               ________________________________________________ 

                              Projetos de Intervenção Social e Esportes – possibilidades 

                            para o desenvolvimento e manutenção da resiliência dos  

                            participantes. 
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IV.1. Introdução. 

Nas últimas décadas, o mundo passou por um grande processo de 

transformação. As tecnologias que se desenvolveram, em todos os campos, 

permitiram progressos até então inimagináveis, aumentando, inclusive, a 

expectativa de vida das pessoas em várias partes do planeta. Entretanto, e a 

despeito de todo esse desenvolvimento, as desigualdades sociais não têm 

diminuído e o  fosso que separava países ricos e pobres parece ter-se alargado 

e, consequentemente, aumentado a descrença de que o processo social, por si 

só, poderá resolver as grandes questões humanas (Zanella; Lessa & Da Ros, 

2002).  

No meio do caos da chamada pós-modernidade, caracterizada pela 

perda de valores morais e marcada por um sentimento de desesperança 

acerca do futuro, surge a Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000), que chama a atenção para a necessidade de se estudarem aspectos 

positivos do desenvolvimento humano, reforçando e centralizando estudos e 

campos de atuação com foco nesses aspectos. Não se trata da criação de uma 

nova Psicologia mas de uma Psicologia mais voltada para a promoção e 

pesquisa dos aspectos relacionados com a qualidade de vida e o bem-estar 

subjetivo do sujeito, com especial destaque à valorização dos aspectos 

saudáveis da vida e existência humana (Vasquez et al., 2005). 

Neste novo paradigma, as ciências humanas devem estar voltadas para 

a promoção do bem-estar humano, considerando-se que não há nada mais 

nobre que a promoção do bem estar (Seligman et al., 2005). Nesse sentido, 

Simões (2002,  p. 294) vai mais além e, de forma categórica, afirma que: 

“Decididamente, mais do que descrever, explicar, compreender, a função da 

ciência, é pois também ter coragem de tomar partido pela defesa do princípio 

do profundo respeito ético da promoção da condição Humana e isto, 

independente dos distintos quadrantes geográficos, culturais, sociais ou 

mesmo políticos, que a diversidade do nosso planeta nos oferece”. 
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Deste modo, o desenvolvimento e a proliferação de projetos sociais nos 

vários âmbitos da sociedade vêm atender, dentro do possível, as lacunas que a 

aceleração do processo de desenvolvimento causou, buscando contribuir para 

a aquisição e desenvolvimento da cidadania perdida por vários segmentos 

sociais neste caminho. No caso especifico do desporto, este tem sido utilizado 

por muitos projetos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. 

O esporte faz parte do cotidiano de quase todas as sociedades humanas 

e aparece ao longo da história das civilizações. Sua utilização plural no tempo/ 

espaço o leva a ser conhecido e apreciado em sua diversidade, pois as 

variadas culturas que dele se apropriam o fazem de forma diferenciada e o 

empregam para múltiplos fins. Além disso, sua utilização como um meio para a 

educação de massas não é algo recente. Muitos trabalhos foram e são 

desenvolvidos com esse propósito, especialmente por ser o esporte um atrativo 

às crianças, jovens e até adultos (Fonseca, 2002). 

O esporte por si só é motivo mais do que suficiente para reunir um grupo 

de amigos, motivar uma torcida, proporcionar encontros casuais ou até mesmo 

ajudar na solução de pequenos conflitos (Bento, 2004). O reconhecimento de 

que o palco onde o esporte acontece (seja em que instância for) é lugar, por 

excelência, da aquisição de valores e do desenvolvimento de estruturas 

psicossociais, também não constitui nenhuma novidade. Entretanto, não se 

pode afirmar que exista uma relação direta entre a prática esportiva e práticas 

de saúde e/ou estilo de vida saudáveis (Corte-Real, 2006). 

Neste sentido, é preciso desenvolver um olhar mais crítico e atento aos 

valores que são passados através do esporte e da sua prática, pois esses 

valores reproduzem muitas vezes um processo social que não expressa 

necessariamente comportamentos éticos e de engrandecimento do ser humano 

(Bracht, 1992; Graça, 1997). Um exemplo disso pode ser visto quando nos 

defrontamos com uma competitividade exacerbada, irracional e causadora de 

exclusão, violência e muitas vezes até raiva ao outro.  
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Levando em consideração esses fatores, projetos que utilizam o esporte 

como ferramenta principal das atividades junto ao seu público alvo, foram 

surgindo nas últimas décadas, demonstrando o potencial que o esporte possui 

neste campo. Existem duas classes de projetos, uns que têm objetivos muito 

bem definidos e específicos (por exemplo: diminuição do consumo de drogas, 

diminuição dos índices de violência) e projetos que visam o desenvolvimento 

geral do sujeito como um todo. 

Exemplo de um projeto que possuía um objetivo muito específico e a 

curto prazo foi o que se desenvolveu com estudantes que viveram a tragédia 

ocorrida na escola de Beslan (antiga URSS), onde sequestradores mantiveram 

mais de 1.300 pessoas como reféns por um período de três dias, causando a 

morte de 344 pessoas, sendo 186 crianças.  

O programa intercalava atividades esportivas, artísticas e de lazer, assim 

como processos de terapia de grupo e individual. Um dos objetivos foi verificar 

se a inserção de crianças e jovens num programa especialmente concebido 

para favorecer o aumento dos níveis de desenvolvimento de resiliência seria 

eficaz (Vetter et al., 2010). Na conclusão do seu trabalho, os autores afirmam 

terem encontrado desenvolvimentos favoráveis a nível do aumento da 

resiliência, em especial naquelas crianças que estiveram mais expostas ao 

risco, ainda que de forma geral os ganhos tenham sido favoráveis. 

Outros projetos, que também se utilizam do esporte têm objetivos mais 

gerais, como o desenvolvimento positivo dos jovens. O programa, Taking 

Personal and Social Responsibility (TPSR), desenvolvido por Hellison (1985), 

por exemplo, constitui-se de uma metodologia que, através do esporte, 

pretende dar apoio a crianças e jovens em risco social (Hellison & Walsh, 

2002). Este programa parte do princípio de que só seria possível ajudar 

crianças e adolescentes em risco social se estes aprendessem a tomar para si 

a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento e a cuidar de si e dos 

outros, pois essas características lhes dariam as condições necessárias para  
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enfrentar as adversidades sociais a que poderiam ser submetidos (Hellison & 

Wright, 2003; Regueiras, 2006). Esta metodologia, que se iniciou nos EUA, se 

expandiu para a Europa e América Latina. No Brasil ainda não se conhece o 

desenvolvimento de trabalhos que a utilizem diretamente. Contudo se sabe de 

uma série de projetos de intervenção social que há muito, trabalham com o 

esporte como “carro chefe” de suas intervenções. 

 

1.2. Esporte e resiliência.  

Não se pode afirmar que todo ser humano, ao se deparar com uma 

grande dificuldade irá necessariamente, desenvolver algum tipo de patologia, 

como se pode constatar no cotidiano. Mesmo que uma parte das pessoas 

tenha desenvolvido algum tipo de sequela por ter passado por uma experiencia 

traumática, a maioria ultrapassa essas situações de estresse sem grandes 

danos (Bonanno, 2004; Poseck et al., 2006). Pérez-Sales e Vazquez (2003) 

consideram, mesmo, que o processo mais natural do ser humano seria a sua 

capacidade não só de ultrapassar esses eventos, mas também de os enfrentar 

e, acima de tudo, aprender com os mesmos na busca por alcançar níveis de 

crescimento maiores que lhes permitam enfrentar outras situações tão 

adversas quanto as já vivenciadas. 

Resiliência é o fenômeno que se caracteriza como o processo que os 

sujeitos desenvolvem a fim de encontrar seu ponto de equilíbrio, após um 

acontecimento traumático (Masten, 2001), e aprender com a situação. Se, 

antes, o que se encontrava na literatura especializada afirmava que a 

resiliência se constituía quase que totalmente como uma capacidade do sujeito, 

hoje encontramos um crescente número de autores a estudá-la como um 

processo em que, para além das capacidades do sujeito, estão em jogo as 

relações afetivas familiares e as redes de suporte social que o sujeito 

disponibiliza (Pesce et al., 2004; Rutter,1999).  
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Potencialmente, o esporte (que poderia se configurar no aspecto das 

redes de apoio social – bastante importantes para o desenvolvimento da 

resiliência), reúne uma série de elementos que encontram correspondência 

com aqueles apontados na literatura como próprios para a aquisição e 

desenvolvimento de comportamentos resilientes por parte de seus praticantes. 

Podemos apontar como exemplos a auto-eficácia (De Antoni & Koller, 2001), o 

vínculo com adultos significativos e a aquisição de competências cognitivas e 

sociais (Rutter, 1987), ou a responsabilidade e cuidado com os pares (Parker & 

Hellison, 2002), entre outros.  

Adicionalmente, diversos estudos têm sido desenvolvidos com atletas de 

elite demonstrando como a resiliência faz parte do dia-a-dia destas pessoas. O 

que pode explicar o fato do sujeito enfrentar lesões, derrotas e críticas (muitas 

vezes severas) e, apesar de todas as dificuldades, sagrar-se um vencedor, um 

campeão? Perseverança? Auto controle? Capacidade de coping? Num estudo 

desenvolvido por Galli e Vealey (2008), por exemplo, os autores demonstraram 

como estes atributos estavam presentes no enfrentamento das dificuldades em 

10 atletas. Porém, também chegam à conclusão de que dois fenômenos eram 

vistos como os principais fatores no desenvolvimento de resiliência: (a) a 

eficácia na resolução de problemas, (b) e a rede de apoio social disponível. 

Por outro lado, ao discutir esta temática, Sanches (2007) apresenta uma 

série destes elementos e os correlaciona com a prática esportiva, 

demonstrando que em termos ideais a correspondência é possível. Mais 

concretamente ao trabalhar com uma amostra de jovens que participam de um 

projeto de intervenção social com o esporte, a autora apresenta em suas 

conclusões a clara convicção de que os participantes deste projeto tenderam a 

obter ganhos em relação à obtenção e manutenção de comportamentos 

resilientes pela efetiva participação neste projeto. No final do artigo, Sanchez 

conclui mesmo que: “constatou-se que o projeto de atletismo em questão 

contribuiu para o fortalecimento da rede de apoio social e afetivo dos 

participantes, para a promoção de saúde psicológica dos mesmos, 
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aumentando também diversos fatores de proteção, diminuindo outros fatores 

de risco e promovendo a resiliência desses jovens” (Sanches, 2007, p.9).   

Considerando o exposto, o presente estudo teve por objetivo verificar se 

os jovens que participam efetivamente em projetos sociais que se utilizam do 

esporte como principal ferramenta alcançam níveis de desenvolvimento de 

resiliência maiores do que os jovens, que, a despeito de praticarem esportes, 

não participam nesses projetos. Pretendemos ainda analisar se havia 

diferenças em função das idades dos jovens. 

 Além disso, buscou-se ainda entender se a participação efetiva desses 

jovens nesses projetos ao longo do tempo traz benefícios no desenvolvimento 

da resiliência.  

 

IV. 2. Método. 

2.1 Participantes 

A amostra se constituiu de 507 sujeitos do ensino médio, 211 

participantes em projetos sociais envolvendo o esporte e 296 estudantes do 

ensino médio, praticantes de esportes mas não participantes em projetos 

sociais. Todos os sujeitos eram residentes em bairros de periferia. 

No que diz respeito ao sexo, e por termos encontrado poucas moças 

participantes em projetos sociais, optamos por fazer um estudo só com os 

rapazes. A idade dos sujeitos variou entre os 12 e 17 anos (média 14,8 ± 1,36). 

Os dados foram coletados em três projetos sociais distintos: dois no Espírito 

Santo (ES) e um no Rio de Janeiro (RJ). Optou-se por buscar um projeto fora 

do ES, devido ao tempo de sua existência e sua repercussão a nível nacional. 

Todos os projetos desenvolvem atividades com o desporto, em geral o 

futebol. Os participantes comparecem em média duas vezes por semana. 

Através da pratica esportiva é tentado estabelecer links com a vida dos 
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participantes através de conversas que se realizam pós prática desportiva, 

entretanto, alguns destes projetos tem ainda a finalidade de descobrir novos 

talentos. 

Projeto “A”  

Criado em 1997 por membros das Comunidades Eclesiais de Base, em 

parceria com a Prefeitura Municipal e outros órgãos. Este projeto oferece uma 

série de atividades esportivas e culturais, além de outros de apoios às crianças 

e adolescentes que compõem o seu público alvo. 

Projeto “B” 

 Nasceu a partir da iniciativa de um grupo de moradores do bairro 

juntamente com outros grupos como a Pastoral da Criança e Associação de 

Moradores que, inconformados com a situação do descaso do poder público 

em relação aos direitos sociais básicos, buscaram criar alternativas de 

enfrentamento para a diminuição dos problemas sociais da comunidade. Uma 

das ações desenvolvidas é coordenada por profissionais da área da Educação 

Física que direcionam suas intervenções objetivando a melhoria do 

desenvolvimento geral dos participantes através das modalidades esportivas 

utilizadas como ferramentas para a educação não formal e lazer. 

Projeto “C” 

  Criado desde finais da década de 80 e tem sido, ao longo desse tempo, 

tomado como referência na cidade do Rio de Janeiro. O seu objetivo é 

promover a integração social das crianças e jovens através do esporte, no 

sentido de atingir níveis de desenvolvimento psíquico e físico e contribuir dessa 

forma, para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus participantes.  
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2.2. Instrumentos e Procedimentos. 

Foi aplicada a Escala de Resiliência adaptada à realidade brasileira por 

Pesce et al. (2005); foram também usados o Questionário de Suporte Social 

(SSQ6) adaptado à língua portuguesa (ver estudos 1 e 2) e um questionário 

onde eram pedidas informações de caráter demográfico (idade, sexo) e 

questões relacionadas ao esporte e à participação nos projetos sociais. 

Os questionários foram aplicados por um dos pesquisadores durante 

uma aula, após as devidas autorizações. Primeiramente, os respondentes 

receberam uma explicação de como preencher o instrumento e as possíveis 

questões sobre o mesmo eram esclarecidas, após o que o pesquisador 

solicitava a atenção dos sujeitos e ia lendo pergunta por pergunta, pedindo a 

todos que fossem respondendo em conjunto. Foi garantido o anonimato aos 

participantes. 

No caso dos participantes dos projetos de intervenção social, o 

instrumento também foi aplicado de forma coletiva, usando o mesmo 

procedimento do restante da amostra. Destaca-se o fato de que em um dos 

projetos o tempo de resposta foi cerca de 2 horas e 30 minutos, quando o 

tempo médio dos demais não ultrapassou os 50 minutos.  

Os dados coletados foram tabulados e analisados por meio do software 

estatístico SPSS (versão 18.0). Utilizámos análises estatísticas simples, como 

frequência, média, desvio padrão e outros procedimentos adequados, tais 

como t de Student, ANOVA e correlações. Na análise dos resultados da Escala 

de Resiliência (RS), foram considerados os cinco fatores sugeridos pelo estudo 

desenvolvido por Castelar-Perim et al. (ver estudo 1). 
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IV. 3. Resultados 

 

No que respeita à comparação dos níveis de resiliência entre os jovens 

participantes e os não participantes, encontrámos maiores escores nos jovens 

não participantes, sendo estas diferenças estatisticamente significativas em 

todas as subescalas analisadas, exceptuando na “equanimidade”, a única onde 

não havia diferenças estatisticamente significativas. No questionário de suporte 

social (SSQ6) o mesmo padrão se repete. (Quadro 1).  

 

Quadro 01 - Escores de resiliência de jovens participantes e não participantes de projetos sociais. 

 Média       Desvio padrão t 

1- Auto-suficiência                 não participantes 

2-                                              participantes 

5,07 

4,54 

1,20 

1,59 

4,12*** 

3- Sentido da vida                  não participantes 

4-                                              participantes 

5,30 

5,02 

1,13 

1,78 

2,05* 

5- Equanimidade                      não participantes 

6-                                              participantes 

4,60 

4,39 

1.13 

1,45 

 1,74 

7- Perseverança                      não participantes 

8-                                              participantes 

5,37 

4,78 

1,20 

1,69 

4,55*** 

9- Singularidade Existencial    não participantes 

10-                                              participantes 

5,00 

4,35 

1,24 

1,60 

 5,08*** 

11- RS total                            não participantes 

12-                                              participantes 

5,06 

4,61 

0,96 

1,45 

 4,81*** 

13- SSQ6N                             não participantes 

14-                                              participantes 

20.42 

18.00 

11.35 

9.74 

 2.23* 

15- SSQ6S                            não participantes 

16-                                              participantes 

29.10 

23.33 

9.77                                                 

11.57 

 5.52 5.52*** 

*p < 0.05  ** p < 0.01*** p<0,001 

 

Em seguida, comparámos jovens de diferentes grupos etários, pelo que 

a amostra foi dividida em dois subgrupos, um dos 12 aos 14 anos, que 

denominámos de “adolescência inicial”, outro com idades entre 15 e 17 anos, 

que denominámos de “adolescência”.  
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Considerando inicialmente apenas o grupo adolescência inicial, os 

resultados demonstraram não haver diferenças estatisticamente significativa 

nas subescalas da resiliência e no suporte social (SSQ6N). Como se pode 

observar no Quadro 2, apenas foram encontradas diferenças significativas no 

questionário de suporte social no que se refere ao número que constitui a rede 

social do sujeito (SSQ6S).   

 

Quadro 02 - Escores de resiliência de jovens participantes e não participantes – grupo adolescência inicial. 

 Média Desvio padrão t 

17- Auto-suficiência                    não participantes 

18-                                                    participantes 

4,65 

4,46 

1,50 

1,45 

0,97 

19- Sentido da vida                    não participantes 

20-                                                   participantes 

4,88 

5,05 

1,46 

1,58 

-0,77 

21- Equanimidade                      não participantes 

22-                                                    participantes 

4,24 

4,43 

1.37 

1,34 

-1,01 

23- Perseverança                      não participantes 

24-                                                   participantes 

4,89 

4,90 

1,55 

1,55 

 -0,02 

25- Singularidade Existencial      não participantes 

26-                                                   participantes 

4,72 

4,16 

1,50 

1,34 

2,84 

27- RS total                                não participantes 

28-                                                     participantes 

4,68 

4,60 

1,28 

1,22 

0,45 

29- SSQ6N                                 não participantes 

30-                                                    participantes 

20.84 

18.07 

12.03 

11.35 

1.47 

31- SSQ6S                                  não participantes 

32-                                                      participantes 

26,25 

21,94 

11.05 

11.53 

2.35* 

*p < 0.05  ** p < 0.01*** p<0,001 

 

 

Por outro lado, quando analisámos os dados no grupo que 

denominámos “adolescência” (15-17 anos), já encontrámos diferenças 

estatisticamente significativas e favoráveis aos não participantes em todas as 

escalas da resiliência e no questionário de suporte social no que se refere ao 

grau de satisfação do sujeito com a sua rede (SSQ6S); na subescala SSQ6N, 

apesar do maior escore ser o dos jovens não participantes, as diferenças não 

eram estatisticamente significativas (Quadro 3). 
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Quadro 03 - Escores de resiliência de jovens participantes e não participantes nos projetos sociais – grupo adolescência. 

 Média Desvio padrão t 

33- Auto-suficiência                    não participantes 

34-                                                    participantes 

5,27 

4,62 

0,97 

1,72 

4,19*** 

35- Sentido da vida                    não participantes 

36-                                                   participantes 

5,51 

4,98 

0,87 

1,98 

3,17** 

37- Equanimidade                      não participantes 

38-                                                    participantes 

4,76 

4,34 

0.95 

1,57 

2,85* 

39- Perseverança                      não participantes 

40-                                                   participantes 

5,60 

4,67 

0,91 

1,82 

 5,91*** 

41- Singularidade Existencial      não participantes 

42-                                                   participantes 

5,13 

4,56 

1,07 

1,82 

3,40** 

43- RS total                                não participantes 

44-                                                     participantes 

5,25 

4,63 

1,07 

1,81 

4,52*** 

45- SSQ6N                                 não participantes 

46-                                                     participantes 

20.25 

17,93 

11.10 

 7.87 

1,74 

47- SSQ6S                                  não participantes 

48-                                                      participantes 

30,20 

24,72 

 9.03 

11.50 

4,22*** 

*p < 0.05  ** p < 0.01*** p<0,001 

 

 

Ao continuar a análise dos dados, interessava saber que correlações 

existiam entre o tempo (neste sentido os sujeitos foram divididos em três 

categorias, aqueles que participavam dos projetos a menos de 12 meses, os 

que participavam entre 12 a 24 meses e os que participavam acima de 24 

meses) em que os sujeitos participavam nos projetos e os índices de resiliência 

e do suporte social. No Quadro 4 podemos perceber que foram encontradas 

correlações positivas e estatisticamente significativas entre o tempo de 

participação nos projetos e todas as subescalas, incluindo a escala total. No 

que diz respeito ao SSQ6N, as correlações eram negativas e todas com 

diferenças significativas em relação às subescalas e à escala total de 

resiliência, acontecendo o mesmo com o SSQ6S, só que no sentido das 

correlações positivas. 
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Quadro 4 - Correlações entre o tempo no projeto a resiliência e o suporte social-. 

 

                                      tempo.        SSQ6N          SSQ6S      Auto-sufici     Sentvida       Equani.        Persev.     Sing.Exist.    RS.Total 

 

Tempo      1 

 , 

SSQ6N    0,54              1  

  

SSQ6S    0,35***         0,53     
             

1  

  

Auto-suficiência    0,44***         -0,25***      0,50***            1  

  

Sentido da vida    0,41***         -0,19*         0,58***
 
       0,73***             1  

  

Equanimidade    0,30***         -0,20**        0,30***        0,53***           0,72***         1  

   

Perseverança    0,47***
              

-0,18*         0,59***
 
        0,84***

 
          0,86***         0,78***       1  

  

Singularidade Existencial  0,38***          -0,24***      0,55***        0,81***           0,67***         0,65***          0,75***      1  

  

RS Total    0,45***
               

-0,23**        0,61***
 
      0,91***            0,90***         0,85***       0,95***

*
    0,87***

 
      1 

____________________________________________________________________________________________________________  

*p<0,05,  **p<0,01, ***p<0,001 

 

 

 

IV- 4. Discussão e resultados. 

 

Um primeiro dado que importa realçar respeita ao fato de que, a 

princípio, esperava-se que os resultados comparados dos escores alcançados 

de resiliência fossem mais favoráveis aos jovens que participam em projetos 

dessa natureza e não o contrário, como ocorreu. 

Uma possibilidade de explicação desses resultados encontra-se, 

possivelmente, no nível de desenvolvimento que os participantes deste tipo de 

projetos possuem. É possível que eles tenham mais carências do que os outros 

jovens, mesmo que estes sejam oriundos de um mesmo meio social (cuidado 

antecipado pelos pesquisadores, ao coletarem os dados em comunidades 

próximas ou bastante semelhantes às comunidades de origem dos 

participantes dos referidos projetos), o que de fato vem justificar, inclusive, a 

participação dos mesmos nesses projetos e não dos outros jovens, já que, via 

de regra, esses projetos costumam atender sempre os mais carentes. 
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Um exemplo que pode fortalecer essa ideia é um fato singular que 

ocorreu quando da coleta de dados: um dos pesquisadores ao aplicar o 

instrumento a um grupo de jovens de um dos projetos envolvidos, teve que 

explicar aos pormenores, questão por questão, às vezes até palavras e o grupo 

demorou cerca de 2 horas e 30 minutos a responder o instrumento, quando 

todo o resto da amostra levou no máximo 50 minutos para fazê-lo.  

Por outro lado, quando se analisou separadamente os adolescentes em 

grupos etários distintos, as diferenças não eram significativas na adolescência 

inicial. Por sua vez, no grupo de adolescentes (15 a 17 anos) a diferença era 

estatisticamente significativa, favorecendo sempre os não participantes. 

Apesar de tudo, há um dado que fortalece os projetos sociais como um 

todo. Se, por um lado, os jovens que não são participantes desses projetos 

obtêm maiores escores de resiliência do que os que participam, por outro lado, 

o tempo em que estes jovens participam desses projetos faz com que se 

desenvolvam no sentido da melhora de seu desenvolvimento em termos de 

resiliência, o que vem sugerir que a participação nesses projetos é benéfica e 

deve ser incentivada. 

Corroborando estes resultados, um dado interessante diz respeito ao 

SSQ6. Nos estudos desenvolvidos com esta escala (Sarason et al., 1983; 

Pinheiro & Ferreira, 2002), existiu sempre uma relação muito próxima entre o 

número de sujeitos que compõe a rede de apoio social e a satisfação dos 

respondentes com a sua rede, sugerindo que quanto mais sujeitos compõem a 

rede, mais satisfeitas as pessoas estão com estas mesmas redes.  

Por outro lado, o que se encontrou no presente estudo são dados que, 

de certa forma, contrariam a tendência atrás referida. Como se pôde notar, o 

índice que mede o número de sujeitos (SSQ6N) tinha uma correlação negativa 

estatisticamente significativa, ao contrário do índice de satisfação (SSQ6S) que 

tinha uma correlação positiva estatisticamente significativa com os níveis de 

resiliência em todas as subescalas e na escala total. Este fato sugere que 

quanto mais tempo os sujeitos participam nos projetos sociais, mais se 
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encontram satisfeitos com suas redes de apoio. Mesmo que haja uma 

diminuição do número desta rede, talvez os sujeitos passem a considerar muito 

mais a qualidade das redes de apoio do que o seu número. 

Ao se constatar que a participação nestes projetos de intervenção social 

vem contribuindo para o desenvolvimento, nos níveis de resiliência, daqueles 

jovens que constituem o seu público-alvo, e considerando as carências e 

necessidades dessas populações no Brasil, nos parece razoável pensar que 

este estudo possa contribuir para reforçar o apoio no desenvolvimento dessas 

iniciativas, especialmente a partir do resultado de que existem melhoras 

significativas nos escores alcançados de resiliência quando correlacionamos 

esses escores com o tempo de participação no projeto. 

Todavia, parece-nos importante que se desenvolvam em concomitância 

mecanismos de auto avaliação de projetos desta natureza, mecanismos que 

permitam mensurar de forma mais concreta os resultados que vão sendo 

alcançados, algo que vá além de frases como “existiram melhorias substanciais 

no desenvolvimento geral dos participantes”. Talvez, a título de sugestão, 

possamos realizar pesquisas iniciais tendo por objetivo um fenômeno em que 

queremos prevenir (ou remediar), como a violência ou o uso de drogas, por 

exemplo. Inicialmente, buscar-se-ia entender como se comporta o nosso 

público-alvo e depois ia-se avaliando ao longo do desenvolvimento do projeto 

se, de fato, existiram ganhos significativos relativamente à diminuição dos 

índices que inicialmente demarcamos. 

Um outro fator é a necessidade de serem desenvolvidas metodologias 

específicas, considerando que o esporte por si só pode não produzir 

desenvolvimento positivo nos jovens. Temos como exemplo o trabalho, 

anteriormente referido, de Don Hellison  (como outros que já existem), criando 

metodologias próprias ou mesmo adaptando metodologias já existentes para a 

realidade social onde pretendemos atuar. 
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O desenvolvimento de pesquisas nessa área parece assim ser bastante 

relevante, e nos cabe ainda pontuar a carência no Brasil de estudos dessa 

natureza. Além de estudos como este, estudos de natureza mais qualitativa 

deveriam também ser realizados, a fim de verificar como se desenvolvem as 

atividades e os programas dentro desses projetos. 

Em suma, mesmo com suas limitações, este estudo nos leva a reforçar a 

ideia de que os projetos de intervenção social têm o seu papel a cumprir como 

um bom meio para o desenvolvimento de comportamentos resilientes, em 

especial, para aqueles que possuem a perseverança de continuarem a 

perseguir seus objetivos, seguindo seus caminhos como participantes.  
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 A presente dissertação teve como objectivo central o estudo das 

relações existentes entre a prática desportiva e a resiliência. Para o 

desenvolvimento de tal estudo, procurámos na literatura instrumentos de 

medida da resiliência que fossem fiáveis e verificámos que um dos mais 

utilizados era a Resiliency Scale (RS) de Wagnild e Young (1993). Porém, 

constatámos que, apesar de se tratar de um instrumento com óptimas 

qualidades psicométricas, até à presente data havia algumas discrepâncias nos 

vários estudos que foram realizados para sua adaptação transcultural.  

No modelo original proposto, a escala consistia em cinco factores, porém 

mesmo os seus autores abandonaram este modelo assumindo o modelo de 

dois factores tendo por base a AFE que realizaram. Através desta mesma AFE 

os estudos que se seguiram (e que foram citados neste estudo) centraram-se 

nos modelos de dois e de três factores. Como não encontrámos nenhum 

estudo que tivesse recorrido à AFC, decidimos então realizá-lo tendo em 

consideração os três modelos: de cinco, de três e de dois factores. 

Como vimos, os nossos resultados sugerem que o modelo de cinco 

factores é aquele que possui melhores qualidades psicométricas e não só 

recomendamos a sua utilização como também passamos a realizar todas as 

nossas análises tendo em consideração este modelo. Para além deste facto, 

sugerimos ainda a modificação da nomenclatura na língua portuguesa, de dois 

dos cinco factores, a saber: de “serenidade” para “equanimidade” e de 

“autoconfiança” para “singularidade existencial”. 
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No desenrolar dos estudos que realizámos, e com o consequente 

processo de revisão da literatura, percebemos que necessitávamos de mais um 

instrumento que medisse um outro factor presente no processo da resiliência, 

mas que não era considerado na escala de Wagnild e Young (1993) ou seja, as 

questões ligadas ao suporte social, pois nos estudos acerca da resiliência já se 

fala de três componentes principais deste constructo: 1- os que relacionam as 

qualidades e atributos do sujeito; 2- os que se relacionam à família; 3- aqueles 

que se relacionam as redes de apoio social. A prática esportiva estaria mais 

relacionada ao terceiro componente. 

 Assim, partimos em busca de um instrumento que também possuísse 

bons índices de ajuste e qualidades psicométricas que recomendassem a sua 

utilização e encontrámos o Social Support Questionnaire (SSQ) da autoria de 

Sarason et. al. (1983), já adaptado ao português (Brasil) por Matsukura, et al. 

(2002) Entretanto, encontramos também o Social Support Questionnaire em 

sua versão reduzida e adaptada ao português (Portugal) por Pinheiro e Ferreira 

(2002) e assim decidimos realizar um estudo de adaptação transcultural da 

escala reduzida deste questionário. 

Os estudos psicométricos que realizámos incluindo a AFE e a AFC 

atestaram a validade do modelo, com os nossos resultados a se aproximarem 

bastante dos resultados de outros estudos realizados como o de Pinheiro e 

Ferreira (2002). Deste modo, recomendamos a sua utilização para a população 

brasileira e foi por isso que utilizámos este instrumento na realização dos 

outros estudos que fizemos. 
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Em posse dos instrumentos necessários para a recolha de dados, 

fizemos então uma terceira recolha de dados tendo por objectivo perceber que 

relações existiam entre a prática desportiva e a resiliência. Verificámos que 

existiam estudos, ainda que poucos, acerca desta temática, nomeadamente o 

estudo desenvolvido por Zocateli (2010) que não aponta para associações com 

significado estatístico entre a prática desportiva e a resiliência e estudos 

realizados com atletas de elite, como os de Galli e Vealey (2008) e Sanches 

(2007) onde a relação entre a prática do desporto e a resiliência aparece como 

positiva, assim como também no estudo desenvolvido por Vetter et al. (2010) 

com um grupo de crianças vitimas de um ataque terrorista. Besharat e Hosseini 

(2010) também encontraram em seu estudo relações positivas entre a prática 

esportiva, o bem-estar psicológico e a resiliência. Também Dalichau et al. 

(2010) desenvolveram um estudo com pessoas que sofriam de doenças 

pulmonares chegando a conclusão que a prática desportiva e de exercícios 

físicos contribui para a melhora da qualidade de vida e a produção de um 

melhor estado de resiliência. 

No nosso estudo, os resultados também apontaram para uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre estes dois constructos. Um outro 

dado que encontrámos, bastante elucidativo, foi referente ao apoio social com 

o número das pessoas que compõem as redes de apoio social dos praticantes 

de desporto a ser superior ao das redes de apoio dos que não eram 

praticantes. Também no que diz respeito à satisfação com a sua rede de apoio, 

os valores do grupo dos que praticavam mais desporto eram claramente 

superiores, sugerindo que estavam bastante satisfeitos com a sua rede de 

apoio social o que vem de encontro à afirmação dos estudos desenvolvidos por 

Brodkin e Weiss (1990) e  Weiss e Petlichkoff (1989) e que apontam que um 

dos benefícios que a prática desportiva pode oferecer é exactamente a 

existência de uma boa relação com o grupo de pares e com adultos 

significativos para aqueles que o praticam. 
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Como sabemos, o desporto tem sido utilizado como ferramenta de 

trabalho em projectos sociais diversos, desde projectos que se desenvolvem 

com objectivos bem específicos como aqueles que se desenvolvem buscando 

o desenvolvimento pessoal e social de crianças e jovens como citado neste 

estudo. Assim, procurámos estudar alguns desses projectos a fim de verificar 

se de facto a participação dos jovens contribuiria de alguma forma para o 

desenvolvimento da resiliência dos mesmos. 

Os resultados encontrados não fornecem suporte para a existência de 

relações estatisticamente significativas que pudessem corroborar a ideia de 

que a participação de jovens nestes projectos sociais pudesse contribuir para o 

desenvolvimento de resiliência. Entretanto, detectámos que com o tempo de 

participação nestes projectos estes ganhos eram possíveis ou, por outras 

palavras, verificamos que quanto mais tempo os sujeitos participavam destes 

projectos melhores eram os seus níveis de desenvolvimento de resiliência. 

  Os estudos que compõem esta dissertação (capítulos III e IV) podem ser 

vistos mais como estudo exploratórios, que necessitam da realização de mais 

estudos que possam aprofundar mais esta possível relação entre a prática 

esportiva e a resiliência, especialmente considerando o avanço dos estudos na 

área da resiliência que têm cada vez mais se voltado não para a simples 

constatação de que os sujeitos possuem ou não resiliência, mas para a 

compreensão do processo (Luttar et al., 2000). 

Neste sentido tanto Luttar et al. (2000) quanto Rutter (2006) têm 

discutido acerca das pesquisas que são realizadas sobre a resiliência e 

apontado suas limitações, sugerindo caminhos que nos parecem ser bastante 

pertinentes. O primeiro passo apontado é no sentido de que a resiliência é um 

processo e não uma característica intrínseca dos sujeitos. Manifesta-se a partir 

da exposição ao risco sendo aqui colocada a primeira questão metodológica, 

ou seja, é preciso mensurar o risco e determinar o grau de afectação do sujeito 

ao mesmo (Rutter, 2006). Para que de facto ocorra um comportamento de 

resiliência é preciso ainda que o sujeito não só ultrapasse o risco como 

também possa retirar ganhos positivos com a experiência.  
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Lutar et al. (2000) recomendam então que sejam realizadas pesquisas 

com pequenas amostras e que a análise do que quer dizer positivo seja uma 

medida estabelecida de acordo com os aspectos analisados, ou seja, se a 

pesquisa aponta que o sujeito é resiliente em relação a um determinado 

aspecto da sua realidade ele deverá demonstrar competências que se 

relacionam a esta realidade e não competências gerais, já que o sujeito pode 

ser resiliente para determinados aspectos da vida e para outros não. 

No nosso caso, acreditamos que, partindo da premissa de que existe 

uma relação positiva entre a prática desportiva e a resiliência, cabe agora o 

desenvolvimento de estudos que possam trazer luz a este processo. De facto, 

existem diferentes temáticas e muitas questões que podem ser exploradas no 

futuro, como por exemplo, que aspectos da prática desportiva contribuem de 

facto para o desenvolvimento de resiliência? Que relações podem de facto ser 

estabelecidas? Será a frequência, o tempo de prática, a intensidade e/ou a 

valoração que o sujeito dá a esta prática desportiva o factor mais importante ou 

serão outros aspectos como o convívio social que a prática desportiva 

favorece? 

No desenvolvimento de seu estudo de revisão acerca do constructo da 

resiliência, Laranjeira (2007, p.330) levanta algumas questões quando 

apresenta as suas considerações. Queremos aqui uma questão levantada, que 

surge quando o autor se refere à possibilidade de se desenvolverem 

estratégias para o desenvolvimento da resiliência: “Qual é a formação de que 

necessitam os profissionais que intervêm e quais os limites das suas 

competências?”. 

Não outorgamos aqui o compromisso de apresentar uma resposta a esta 

questão, especialmente considerando o que foi aqui exposto, ou seja, o facto 

da resiliência ser um conceito em construção e pelos limites deste estudo; 

entretanto não queremos deixar de salientar que o estudo da relação entre a 

prática desportiva e a resiliência com o intuito de estabelecer nexos de 

possíveis relações que possam favorecer e ou embasar trabalhos de 

intervenção social tendo por objectivo o desenvolvimento de projectos neste  



 

 

 

96 

 

campo nos parece ser da alçada de profissionais cuja formação esteja na 

interface entre a Educação Física, o Desporto e a Psicologia. 

Neste sentido, esta formação deve passar necessariamente pelo 

conhecimento do movimento humano (objecto de estudo da Educação Física) 

entendido a partir do seu processo sócio/histórico e cultural e do conhecimento 

dos processos psicossociais que justificam e dão suporte a determinadas 

práticas sociais e do desenvolvimento pessoal e social (que constituem linhas 

de estudos da Psicologia). 

Ainda nesta linha Henley et al. (2008) sublinham a necessidade de uma 

formação específica das pessoas que deveriam estar à frente destes trabalhos, 

afirmando que as competências necessárias para o seu desenvolvimento vão 

para além das capacidades de um treinador eficaz, apontando ainda as 

necessidades e cuidados que um tipo de projecto utilizando o desporto e o jogo 

deveria ter em conta, ou seja:  

1) Identificar os factores de estresse e avaliar o seu impacto sobre o 

comportamento das crianças e jovens - aspecto que também é apontado por 

Rutter (2006) como factor primordial para se iniciar um estudo acerca da 

resiliência.  

2)  Avaliar os níveis de resiliência dos participantes antes e após a 

participação nos projectos de intervenção. E, para tal, utilizar medidas fiáveis 

no cenário internacional, adaptando, validando estas medidas a realidade 

cultural local. 

3) Realizar estudos longitudinais para acompanhar a evolução destes 

participantes ao longo do tempo. Avaliar ainda se existem desportos e 

actividades lúdicas mais eficazes do que outros para o desenvolvimento de 

certas competências. 

4) Buscar identificar mudanças de comportamentos e de progressos 

durante o tempo da realização do projecto em  relação a outras áreas de suas 

vidas 
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5) Observar as relações dos coordenadores e instrutores com as crianças 

para perceber que estilos são mais favoráveis, facilitadores do 

desenvolvimento das crianças e jovens. 

Estas são algumas das considerações apresentadas por estes autores e 

que nos parecem ser bastante  pertinentes e de acordo com o estudo que 

desenvolvemos e alguns dos objectivos que queríamos obter, isto é, iniciar um 

processo de estudos que possam fornecer bases para o desenvolvimento de 

projectos sociais com o desporto. 

 

Uma outra questão que nos parece pertinente é a necessidade, não só 

de serem desenvolvidos mais estudos acerca das relações entre a prática 

desportiva e a resiliência, mas também estudos que possam buscar relações 

entre os conteúdos estruturantes da Educação Física (além do desporto a 

ginástica, o jogo, a dança e a luta) e a resiliência. Pensar não tão somente 

como estes conteúdos se relacionam (ou não) com a resiliência mas também 

se pensar se eles poderão ser usados, e de que forma, para a promoção, o 

desenvolvimento e a manutenção da resiliência especialmente de nossas 

crianças e jovens. 

Questões como estas, se respondidas, poderão de facto contribuir para 

que se desenvolvam trabalhos de intervenção social que possam ajudar no 

desenvolvimento da resiliência de nossos jovens, o que de facto é muito 

importante quando se pensa no enfrentamento de tantas dificuldades e riscos 

sociais a que estes são submetidos em seu dia a dia. 
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