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Resumo 

O presente estudo pretendeu investigar a força psicológica na ginástica 

artística, por meio de dois estudos. O primeiro com o objetivo de investigar o 

conceito de força psicológica, designadamente no que se refere aos atributos 

que a caracterizam. O segundo com o objetivo de investigar se os treinadores 

consideravam a força psicológica como uma característica apresentada de 

nascimento, ou se é algo que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, e 

também quais os fatores de influência no processo de desenvolvimento da força 

psicológica em ginastas. Para tal, foram realizadas entrevistas semi estruturadas 

com 10 treinadores brasileiros de elite de ginástica artística.   

Os resultados do primeiro estudo permitiram identificar 21 atributos 

essenciais à força psicológica. Estes atributos agrupavam-se em quatro 

dimensões: attitude/ mentalidade, treinamento, competição, vida fora fora do 

ginásio. Um ginasta psicologicamente forte acredita fortemente em si próprio e 

que é capaz de atingir metas acima das expectativas e luta até ao fim, 

compensando debilidades físicas com a sua força de vontade. Além disso, 

mantém o foco em si próprio, no que pode dar certo, e em trabalhar em prol de 

metas elevadas, bloqueando pensamentos e memórias negativas. O ginasta 

psicologicamente forte controla as suas emoções em treino e em competição, 

enfrenta medos, não se abala com erros e outras adversidades, acessa as suas 

capacidades técnicas e físicas em situações de pressão, suporta cargas 

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

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

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

Os resultados da segunda investigação demonstraram que os treinadores 

consideraram a força psicológica como algo que os ginastas apresentam 

naturalmente em diferentes níveis, podendo ser desenvolvida pelas experiências 

dentro e fora do ginásio, e sendo passível de flutuações ao longo dos anos. Além 

disso, os resultados permitiram identificar um polo positivo e outro negativo 

referente aos fatores que influenciam  o processo de desenvolvimento da força 

psicológica em ginastas. Duas dimensões emergiram, sendo elas influências 

positivas, e as influências negativas. Em ambas as dimensões diferentes fatores 

relativos ao relacionamento treinador/atleta, ações práticas adotadas pelos 

treinadores,  outros importantes, e situações e experiências foram consideradas 

pelos treinadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Força Psicológica, Atributos, Desenvolvimento, 

Ginástica Artística, Treinadores.
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Abstract 

 

The present study sought to investigate the mental toughness in 

gymnastics, through two studies. The first with the objective to investigate the 

concept of mental toughness, specifically regarding the attributes that 

characterize this construct. The second study sought to investigate the perception 

of the coaches in relation to the development of mental toughness, specifically to 

identify the perspectives of the coaches whether mental toughness is something 

the gymnasts show from birth or if it may be developed, and which are the main 

factors of influence in this process. In order to achieve those objectives semi-

structured interviews were conducted with 10 artistic gymnastics Brazilian elite 

coaches.  

The results in the first study identified 21 attributes, clustered under four 

dimensions: attitude/ mindset, training, competition, life outside the gym. Mentally 

though gymnasts strongly believes in themselves and in their ability to achieve 

goals above expectations, and fight to the end, counterbalancing physical 

disabilities with their willpower. Additionally, they maintain the focus on 

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

negative thoughts and memories. Mentally though gymnasts control their 

emotions in training and competition, challenge their fears, are undeterred by 

errors and other adversities, access their technical and physical skills in pressure 

situations, support high training loads, and, despite pain or injury, continue to train 

or compete. Finally, they cope well with the lifestyle associated with gymnastics, 

being able to juggle training and competition with life outside the gym. 

The results on the second study showed that coaches considered mental 

toughness as something the gymnasts demonstrate from birth in different levels, 

being developable by the experiences in and out of the gym, and being subjected 

to fluctuations through the years. Besides, the results allowed identifying positive 

and negative poles about the factors that influence the development of the mental 

toughness in gymnasts. Two dimensions emerged, the positive influences, and 

the negative influences. In both dimensions different factors related to 

coach/athlete relationship, practical actions adopted by the coaches, other 

important, and situations and experiences were considered by the coaches. 

 

KEY-WORDS: Mental Toughness, Attributes, Development, Gymnastics, 

Coaches.
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Introdução 

 

 No panorama desportivo atual, ser um atleta de alto nível e atingir 

desempenhos e resultados desportivos elevados, é uma tarefa muito exigente e 

dependente de muitas variáveis. Fatores como tática, técnica, e 

condicionamento físico devem ser altamente considerados pelos treinadores no 

preparo desses atletas para os desafios que normalmente são encontrados ao 

longo de suas carreiras.  Apesar de os aspectos físicos serem extremamente 

importantes, os fatores psicológicos têm tido sua importância gradativamente 

considerada maior com relação ao desempenho de um atleta de alto nível. Dessa 

forma, para dois atletas igualmente fortes tecnicamente e fisicamente, o 

diferencial entre eles pode ser justamente as habilidades psicológicas que 

possuem. 

 Nesse sentido,  um dos aspectos psicológicos mais considerados por 

treinadores, psicólogos do desporto, e mídia em geral, é a força psicológica 

(Gucciardi et al., 2008). A força psicológica têm sido considerada como uma das 

mais importantes características em um atleta para a obtenção de alto 

desempenho (Bull et al., 2005; Gucciardi et al., 20011; Jones et al., 2007; 

Thelwell, et al., 2005). Desdo o início dos anos 2000, pesquisadores da área da 

psicologia do desporto têm demonstrado cada vez mais interesse no estudo da 

força psicológica no contexto desportivo. Esses pesquisadores buscaram atrelar 

mais rigor metodológico para conceituar e esclarecer o que é, e como a força 

psicológica pode influenciar o desempenho desportivo (Connaughton e Hanton, 

2009). 

A força psicológica foi investigada a princípio em um contexto desportivo 

geral. Os estudos nessa linha de pesquisa revelaram uma série de atributos 

psicológicos que indicam força psicológica nos atletas. Nesse sentido, Gucciardi 

et al. (2012) afirmam que alguns componentes têm aparecido consistentemente 

em estudos que analisaram a força psicológica sob uma perspectiva do desporto 

como um todo. Todavia, estudos posteriores revelaram que ser psicologicamente 

forte pode ser diferente para atletas de modalidades distintas, devido à 

especificidade das tarefas e ambientes desportivos de cada modalidade. Dessa 
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forma, os pesquisadores têm voltado seus esforços no sentido de analisar a força 

psicológica em contextos desportivos mais específicos a cada modalidade 

(Crust, 2008). Além da definição do que é a força psicológica, outro aspecto que 

vem sendo investigado é o desenvolvimento deste construto em atletas (Bull et 

al., 2005; Gucciardi et al., 2009c) Questionamentos sobre a possibilidade de se 

desenvolver força psicológica, e como fazê-lo têm sido feitos nessa linha de 

pesquisa (Thewell et al., 2010). 

Dentre as diversas modalidades desportivas a ginástica artística é 

considerada um dos desportos que mais exigem psicologicamente de seus 

atletas (Thewell et al., 2010).  Apesar dessa alta exigência esta modalidade tem 

recebido pouca atenção por parte dos pesquisadores (Fournier et al., 2005). 

Dessa forma mais estudos sobre a força psicológica na ginástica artística 

poderiam colaborar para melhor desempenho de treinadores e atletas nessa 

modalidade. 

Apresentamos a seguir uma revisão de literatura sobre a força psicológica 

no desporto. Aspectos diversos serão apresentados, dentre eles, as perspectivas 

iniciais, o conceito, atributos e desenvolvimento da força psicológica, tanto em 

contextos do desporto em geral como em contextos específicos das 

modalidades.   
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Revisão de literatura 

 

Contextualização da força psicológica 

 

 A busca por performances cada vez mais elevadas, tem sido uma 

constante no trabalho de treinadores e atletas de todos os níveis competitivos.  

A formação de um atleta de elite se dá pela união de vários componentes como 

os aspectos físicos, técnicos e táticos, que devem ser trabalhados dentro do 

contexto de cada modalidade desportiva, porém é necessário também a atenção 

aos aspectos psicológicos da performance. 

 É com certa frequência que tomamos conhecimento de atletas com 

capacidades físicas, técnicas e táticas incríveis e que de fato chegam ao alto 

rendimento de suas respectivas modalidades desportivas. Porém, não 

apresentam as performances que eram esperadas por eles mesmos e por seus 

treinadores, ou seja, chegam ao alto nível, mas não conseguem sobressair 

dentre os melhores. Segundo Gould, Jackson, & Finch (1993), no alto nível de 

performance encontrado no desporto de elite, normalmente é o jogo mental  que 

separa os atletas de elite dos bons atletas. Sendo assim, o talento físico 

dissociado de atributos psicológicos, não é o suficiente para obter sucesso no 

desporto. Portanto, a negligência à componente psicológica do treinamento pode 

ser um fator limitante na performance de um atleta (Gucciardi et al., 2008). Nesse 

sentido, Loehr (1982, 1986) salientou que atletas e treinadores sentiram que pelo 

menos cinquenta por cento do sucesso é devido à aspectos psicológicos. Dessa 

forma, treinadores e atletas têm voltado sua atenção ao desenvolvimento de 

habilidades psicológicas, não apenas com o objetivo de serem campeões, mas 

também com o objetivo de atingir níveis de performance cada vez mais elevados 

e mais consistentes (Abdelbaky, 2012). 

 Existe hoje uma expressiva base de evidência científica que aponta para 

a importância de se conhecer os aspectos psicológicos envolvidos no 

desempenho de atletas de elite (Bull et al., 2005; Gucciardi et al., 2008, 2011, 

2012; Jones et al., 2002, 2007; Loehr, 1982, 1986;  Norris, 1999 ; Thewell et al., 

2005, 2010). O reconhecimento do valor atribuído à dimensão psicológica por 
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parte de treinadores e atletas de vários níveis, e também de psicólogos do 

desporto é já um fato de longa data (Butt, Weinberg e Culp, 2010; Jones et al., 

2002;). Gould et al. (1987) confirmam o interesse pelos aspectos psicológicos da 

performance em um estudo com treinadores de Luta Olímpica, onde, 

observaram que dentre os atributos psicológicos enumerados pelos participantes 

da pesquisa, a força psicológica foi considerada pela maioria dos treinadores 

como sendo o atributo psicológico mais importante para o sucesso nesta 

modalidade. 

 

Perspectivas iniciais 

 

 Força psicológica é tratada nesse contexto por atletas, treinadores, 

psicólogos do desporto, e mídia em geral como características psicológicas 

superiores de atletas, e devido a essas características acabam por prevalecer 

sobre seus oponentes em situações de treino e competição (Goldberg, 1998; 

Gucciardi et al., 2008; Hodge, 1994; Tunney, 1987; Williams, 1988). De fato, 

atletas, treinadores, e psicólogos do esporte têm se referido de forma consistente 

para força psicológica como uma das mais importantes características 

psicológicas relacionadas com os resultados e sucesso no esporte de elite (Bull 

et al., 2005; gould et al., 1987). Porém, mesmo reconhecendo o valor da força 

psicológica para o desempenho desportivo, esse tema tem recebido pouca 

atenção da comunidade científica. Isso é um fato curioso, já que este termo vem 

sendo amplamente utilizado nos últimos 25 anos (Gould et al.). O termo força 

psicológica é considerado como um dos mais utilizados, porém, um dos menos 

compreendidos no âmbito do desporto e da ciência ( Crust, 2007; Jones, Hanton 

& Connaughton, 2002). 

 As pesquisas sobre os aspectos psicológicos no desporto tem rondado o 

conceito de força psicológica sob diferentes perspectivas como desenvolvimento 

psicológico de campeões Olímpicos (Gould et al., 2002), desenvolvimento da 

expertise (Ericsson, 1996), Flow (Csikzentmihalyi, 1990), peak performance 

(Krane et al., 2006). Nestes estudos, encontramos um tema em comum, que é a 

busca pelo entendimento de processos psicológicos capazes de elevar o nível 



  3    

 

de performance e excelência. Entretanto, ao conceito de força psicológica no 

desporto faltava clareza. Isso se tornou um problema, já que a força psicológica 

tem sido considerada tanto por treinadores como por atletas como um dos 

aspectos mais críticos para se atingir a excelência (Crust, 2007). Entretanto, bem 

antes do início dos estudos sobre a força psicológica nos desportos, Cattell 

(1957), no âmbito do estudo da personalidade, considerou o termo tough-mided 

(mente forte) para designar indivíduos independentes, realistas, responsáveis, e 

cépticos em relação à subjetividade das construções culturais. Além disso, 

Cattell afirmou que os indivíduos tough-minded (mente forte) são por vezes 

ríspidos, intransigentes, cínicos, convencidos, e contrastam com indivíduos 

sensíveis emocionalmente. Esses indivíduos mais sensíveis foram denominados 

pelo autor como tender-minded (mente suave), e os considerou como indivíduos 

emocionalmente sensíveis, sonhadores, dependentes, nervosos e 

temperamentais. Nesse estudo, Cattell, considera tough-mindedness como um 

dos 16 traços de personalidade primários do ser humano. Embora o estudo de 

Cattell surge anteriormente ao estudo da força psicológica nos desportos, 

apresentam-se similaridades entre o seu estudo com conceptualizações mais 

recentes específicas da área desportiva. Segundo Clough et al., (2002), a força 

psicológica pode ser considerada um traço de personalidade, e os atletas 

considerados fortes psicologicamente podem ser descritos como predispostos a 

manterem-se relativamente não afetados em situação de competição ou 

adversidade. 

 Apesar dessas similaridades com pesquisas recentes, o estudo da força 

psicológica nos desportos começou a progredir apenas anos mais tarde, com os 

trabalhos de Loher (1982, 1986, 1995). Esse autor afirma que força psicológica 

refletiu a habilidade de usar energia positiva durante momentos de crise, e 

possuir atitudes positivas frente à situações difíceis e desafiadoras Loher (1982). 

Anos mais tarde Loehr (1995) definiu força psicológica como a capacidade de 

apresentar performances consistentemente na sua faixa superior de talento e 

habilidade, independentemente das circunstâncias competitivas. Contudo, este 

autor baseou-se em sua prática profissional como consultor de atletas e 

treinadores de elite. Dessa forma, aos trabalhos deste autor, faltou suporte 
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experimental científico e serviram, em perspectiva científica, apenas para 

despertar o interesse de investigadores pelo construto da força psicológica 

(Gucciardi et al., 2009). 

 Embora o termo força psicológica no âmbito desportivo não seja novo, e 

alguns pesquisadores tenham se aproximado da conceptualização deste 

construto (Bull, Albinson e Shambrook, 1996; Goldberg 1998; Gould et al., 1987; 

Loehr, 1982, 1986, 1995) são relativamente recentes as abordagens científicas 

mais rigorosas sobre esse importante tema (Thelwell, Weston &Greenless, 2005; 

Jones et al., 2002; 2007). O crescente interesse nas pesquisas, indicam a 

importância que tem sido dada à força psicológica por parte de treinadores, 

atletas e psicólogos do desporto, devido à sua potencial relação com 

performances de sucesso (Crust, 2007). 

 

Desportos em geral 

 

 Apesar dos resultados destes estudos terem colaborado inicialmente com 

a definição de um conceito para a força psicológica, a pesquisa em nessa área 

de estudo ainda era falha em rigor científico, o que contribuiu para a falta de 

clareza e consenso sobre o conceito deste construto (Jones et al., 2002; Crust, 

2007). Dessa forma, Jones et al. produziram um estudo com 10 atletas da elite 

internacional, com o objetivo de conceituar a força psicológica. Jones et al. 

estudaram a força psicológica baseados no framework  of personal construct 

theory (quadro da teoria do construto pessoal) (Kelly, 1955), focando no que os 

atletas consideraram ser as qualidades de um atleta psicologiamente forte. A 

partir dos resultados obtidos neste estudo, Jones et al. puderam definir a força 

psicológica como: (a) uma vantagem psicológica natural ou desenvolvida, que 

permite ao indivíduo lidar melhor que seus oponentes com as muitas demandas 

que lhe são apresentadas na condição de atleta. Essas demandas incluem 

competição, treinamento e estilo de vida exigidos de um atleta para se atingir um 

alto padrão de performance; (b) A força psicológica também possibilita maior 

consistência em manter-se mais determinado, focado, confiante, resiliente, e sob 

controle que seus oponentes em situações de pressão. 
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 Jones et al. (2002) ainda enumeraram em sua conceptualização da força 

psicológica 12 atributos psicológicos diretamente relacionados com o construto. 

Jones et al. enumeraram, do mais importante em diante, da seguinte maneira: 

1-Possuir uma crença inabalável, sobre si mesmo, e na sua capacidade para 

alcançar os objetivos competitivos. 

2-Recuperar-se de contratempos competitivos como resultado de uma 

determinação aumentada para ser bem sucedido. 

3-Possuir uma crença inabalável, sobre si próprio, de que possui qualidades e 

capacidades únicas, que o fazem ser melhor do que seus adversários. 

4-Em quarto lugar temos dois atributos, (a) ter um desejo insaciável e motivos 

internalizados para ser bem-sucedido e (b) manter uma concentração total na 

tarefa em causa, face às distrações específicas da competição. 

6-Recuperar o controle psicológico, após eventos (específicos à competição) 

inesperados e incontroláveis. 

7-Forçar os limites da dor física e emocional, conservando, a técnica e o esforço, 

face às dificuldades (em treino e competição). 

8-Aceitar que a ansiedade competitiva é inevitável e saber que é capaz de lidar 

com ela. 

9-Em nono lugar temos dois atributos, (a) ser bem sucedido sob a pressão da 

competição e (b) não ser influenciado, adversamente, pelos bons ou maus 

desempenhos dos outros competidores. 

11-Manter uma concentração total, face às distrações da vida pessoal. 

12-Possuir capacidade, para “ligar” e “desligar” a concentração no desporto 

conforme requerido do atleta. 

 O conceito de força psicológica apresentado por Jones et al. (2002) é 

considerado inadequado para alguns autores.  Middleton et al. (2004a) afirmam 

que esta definição apresenta aquilo que a força psicológica capacita o atleta a 

fazer, porém, não descreve efetivamente o conceito e nem refere em que 

consiste a vantagem psicológica à qual os Jones et al. se referem. Além disso, 

segundo Gucciardi et al. (2009c), a definição apresentada não menciona como 

alcançar os tais resultados oferecidos pela força psicológica. De qualquer modo, 

o trabalho de Jones et al. conduziu a um crescente aumento de interesse e 
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atenção com respeito ao estudo da força psicológica (Bull et al., 2005; Crust, 

2007, 2008;). Bull et al. consideraram a contribuição desses autores como um 

desenvolvimento positivo que poderia estimular mais pesquisadores nessa área 

de investigação.   

 Anos mais tarde, Jones et al. (2007) revisaram a definição de força 

psicológica e seus 12 atributos propostos em seu estudo anterior (Jones et al., 

2002). Nesta investigação, os autores entrevistaram oito campeões mundiais e 

medalhistas olímpicos, três dos treinadores destes atletas, e quatro de seus 

psicólogos do desporto. No desenvolvimento do estudo os autores confirmaram 

o conceito de força psicológica estabelecido no estudo anterior. Porém, com 

relação aos atributos chave para ser forte psicologicamente no desporto, os 

autores encontraram 30 atributos chave em contrapartida aos 12 atributos 

identificados em seu estudo anterior. Esses atributos foram ranqueados em 

ordem de importância pelos participantes da pesquisa, e assim, Jones et al. 

criaram um quadro teórico de força psicológica dividindo esses atributos em 4 

dimensões. A primeira dimensão era relacionada à atitude e mentalidade que 

devem ser demonstradas por um atleta forte psicologicamente, e envolve o foco 

e acreditar em si mesmo. As outras três dimensões relacionaram-se com as 

características necessárias para obter sucesso em três aspectos da performance 

atlética, que foram o treinamento (possuir metas a longo prazo como fonte de 

motivação, controlar o ambiente, e forçar a si mesmo até o limite), a competição 

(lidar com pressão, acreditar, regulação de performance, ficar focado, atenção e 

controle de pensamentos e sentimentos, e controlar o ambiente), e o pós 

competição (lidar com sucesso, lidar com fracasso).  Este quadro teórico é 

considerado como uma das mais aprofundadas descrições dos tipos de força 

psicológica necessárias nos diferentes contextos desportivos (Gucciardi et al., 

2009a). 

 O conceito de força psicológica proposto por Jones et al. (2002, 2007) 

atingiu apoio significativo de outros pesquisadores que adotaram abordagens 

qualitativas semelhantes ( Bull et al., 2005; Thelwell et al., 2005). Apesar dos 

avanços oferecidos pelos estudos de Jones et al., é necessário ter acesso a 

outros resultados que ofereçam perspectivas diferentes sobre força psicológica. 
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 O estudo de Jones et al. (2002) É considerado como um dos  pioneiros 

na literatura sobre força psicológica, porém, outros autores também focaram 

seus esforços no estabelecimento de uma conceptualização  mais clara acerca 

deste construto. Fourie e Potgieter (2001) investigaram os componentes de força 

psicológica descritos por 131 treinadores experts e 160 atletas de elite.  A partir 

de respostas escritas sobre a força psicológica em um questionário aberto, os 

autores identificaram 12 componentes de força psicológica no desporto que são: 

nível de motivação, habilidades cognitivas, disciplina e direcionamento de 

objetivos, competitividade, posse de requisitos físicos e mentais, manter a 

confiança, habilidades de coping, unidade de equipe (espírito de equipe), dureza 

psicológica (hardiness), habilidades de preparação (preparation skills), 

convicção religiosa, e ética. Os autores apontaram algumas diferenças de 

percepção da força psicológica entre os treinadores e atletas entrevistados. 

Neste estudo, os treinadores apontaram a concentração como característica 

mais importante, enquanto os atletas apontaram a perseverança como mais 

importante, além disso, os treinadores têm uma percepção mais elevada que os 

atletas em relação à capacidade de treinadores e psicólogos do desporto em 

fortalecer as características de força psicológica nos atletas.   

 Nessa mesma linha de pensamento, Clough et al., (2002) desenvolveram 

uma definição de força psicológica baseada no conceito psicológico conhecido 

como hardiness proposto por Kobasa (1979). Hardiness consiste em três 

componentes principais, nomeadamente, controle (control), que é a habilidade 

do indivíduo de sentir e agir como se estivesse no controle de várias situações 

da vida; compromisso (comittment), que é a tendência de se envolver ao invés 

de se distanciar do que quer que seja que o indivíduo esteja fazendo; e desafio 

(challenge), que é a habilidade de entender que mudanças são normais e saber 

lidar com essas mudanças. Baseados neste conceito, Clough et al. coletaram 

informações qualitativas de atletas e categorizaram os fatores que os atletas 

consideraram como necessários para que um indivíduo fosse considerado forte 

psicologicamente, separando-os nas três categorias de hadiness de Kobasa. 

Todavia, houveram elementos que não se aplicaram em nenhuma das três 

categorias de hardiness. Dessa forma, Clough et al. determinaram que era 
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necessária mais uma categoria: confiança (confidence).  Os pesquisadores 

notaram que confiança é um fator importante relacionado à performance de um 

atleta, e que não foi levado em consideração como um elemento distinto em 

modelos anteriores de hardiness. Como tal, Clough et al. criaram o que foi 

chamado de modelo de força psicológica dos 4Cs: control (controle), comittment 

(compromisso), challenge (desafio), e confiança (confidence). Clough et al., a 

partir deste estudo e apoiados em evidências de pesquisas anteriores, 

formularam a seguinte definição de força psicológica: 

 "Indivíduos fortes psicologicamente tem a tendência de ser sociáveis e 

 extrovertidos; pois eles tem a habilidade de permanecer calmos e 

 relaxados, eles são competitivos em muitas situações e tem baixos 

 níveis de ansiedade em comparação com outros. Com um alto senso de 

 crença em si mesmo e uma fé inabalável de que eles controlam seu 

 próprio destino, esses indivíduos são capazes de permanecer calmos e 

 de não se afetarem pela competição ou adversidade" (p.38). 

 Outra investigação com objetivo de conceituar o construto força 

psicológica foi Middleton et al. (2004a). Os autores realizaram um estudo no qual 

estabeleceram um conceito de força psicológica. Para tal, os autores realizaram 

entrevistas com 25 atletas de elite e 8 treinadores. Dos 25 atletas 15 deles 

haviam sido campeões olímpicos ou mundiais. Essas entrevistas foram 

transcritas e analisadas qualitativamente revelando 12 componentes de força 

psicológica incluindo auto eficácia, potencial, auto conceito mental, familiaridade 

com a tarefa, valor, melhoramentos pessoais, compromisso com suas metas, 

perseverança, foco na tarefa, positividade, minimização do stress, e 

comparações positivas. Além de apresentar esses componentes, Middleton et al. 

Definiram força psicológica como a perseverança inabalável, e convicção frente 

a um objetivo apesar de pressão ou adversidade. Os autores acrescentam que 

a obtenção de força psicológica, como definida nesta investigação, requer a 

presença de alguns ou de todos os 12 componentes de apresentados. 

 Para além de investigações qualitativas na área da força psicológica nos 

desportos, alguns autores também realizaram estudos quantitativos, como Cust 

et al. (2010), que investigaram a relação entre força psicológica e o uso de 
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estratégias psicológicas de performances utilizadas por atletas. Os autores 

recrutaram 107 atletas, sendo  67 homens com idade média de 22.55 anos, e 40 

mulheres com idade média de 21.08 anos. Esses atletas atuavam em cubes ou 

universidades em competições de nível universitário em várias modalidades 

desportivas. Os pesquisadores utilizaram o MTQ49 (Cough et al., 2002) para 

acessar a força psicológica dos atletas, e utilizaram o Test of Performane 

Strategies (TOPS, Thomas et al., 1999) para medir o uso de estratégias 

psicológicas em treino e competição. Os resultados encontrados revelaram que 

estratégias de self-talk, controle emocional e relaxamento foram significativos e 

positivamente relacionadas à força psicológica tanto em treino como em 

competição.  Quanto às subescalas do MTQ48, compromisso foi o que mais 

frequentemente pesou contra estratégias de performance e, como tal, é possível 

que os resultados deste estudo reflitam atletas altamente comprometidos que 

procuram estratégias de melhoria de desempenho. Comparando os atletas por 

nível de performance, os atletas de nível nacional ou internacional reportaram 

níveis significantemente mais altos em comparação à atletas de clubes ou 

universidades. 

 Embora muitos estudos apresentem comumente os mesmos atributos de 

força psicológica, alguns atributos não são consistentes entre estudos (Crust, 

2007).  A força psicológica necessária para o remo, por exemplo, pode ser muito 

diferente da força psicológica necessária para o basquete ou para a ginástica. 

Ignorar as diferenças individuais entre as modalidades desportivas pode ser 

prejudicial à conceptualização e entendimento da força psicológica. 

 

Desporto específico 

 

 O trabalho dos primeiros autores no âmbito da pesquisa em força 

psicológica com utilização de metodologias científicas mais consistentes (Clough 

et al., 2002;  Fourie & Potgieter, 2001; Jones et al., 2002, 2007; Middleton et al., 

2004a) objetivaram apontar os pontos fracos nos conceitos apresentados 

anteriormente, e reduzir a confusão conceptual, ambiguidade, e contradições 

apresentados  (Crust, 2008).  Esses problemas nos estudos anteriores podem, 
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em parte, se explicar devido às diferenças individuais apresentadas pelos 

participantes dos estudos, e também ao fato do termo força psicológica poder ter 

significados distintos para atletas de modalidades diferentes (Fawcett, 2005). 

 Embora muitos atributos têm sido consistentemente apresentados em 

diferentes estudos de força psicológica, outros atributos apresentam-se com 

menor frequência e não se repetem de um estudo para outro (Coulter et al., 2010; 

Thewell et al., 2005).  Nesse sentido, Bull et al. (2005) sugerem que podem existir 

diferentes tipos de força psicológica. Por exemplo, força psicológica em 

desportos de resistência (endurance), força psicológica em programas de 

treinamento resistido, força psicológica em circunstâncias de extremo risco 

físico. Dessa forma, de acordo com as características específicas de uma 

determinada modalidade desportiva, a percepção de atletas e treinadores sobre 

o que significa ser forte psicologicamente pode variar. Por conseguinte, força 

psicológica apresentada por um atleta de judô, provavelmente será diferente da 

força psicológica apresentada por um maratonista aquático ou um jogador de 

basquete (Crust, 2007).   

 Se um dos objetivos das pesquisas em força psicológica é colaborar com 

atletas, treinadores e psicólogos do desporto a compreender esse construto, tais 

diferenças entre modalidades não devem ser ignoradas pelos pesquisadores. 

Nessa linha de pensamento, Thewell et al. (2005) realizaram uma investigação 

within sport, ou seja, no contexto especifico de uma modalidade. Esses autores, 

em um estudo com jogadores profissionais de futebol com experiência 

internacional, associaram a força psicológica no futebol com os seguintes 

atributos: (a) acreditar totalmente em si mesmo e que vai atingir o sucesso em 

todos os momentos; (b) ter a habilidade de reagir Às situações positivamente; 

(c) ter a habilidade de aguentar e ser calmo sob pressão; (d) ter a habilidade de 

ignorar distrações e se manter focado; (e) querer a bola\querer estar envolvido 

a todo o momento; (f) saber o que é preciso para se livrar de problemas; (g) 

controlar as emoções durante a performance; (h) ter uma presença que afeta os 

oponentes; (i) ter tudo que seja exterior ao jogo sob controle; (j)  gostar da 

pressão associada à performance.  Além de apresentar esses 10 atributos da 

força psicológica no futebol, Thewell et al. definiram a força psicológica no futebol 
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como a vantagem psicológica natural ou desenvolvida que lhe permite: (a) 

sempre lidar melhor que seus oponente com as muitas demandas (competição, 

treinamento, estilo de vida) que o futebol impõe aos jogadores; (b) 

especificamente, ser mais consistente e melhor que seus oponentes em ficar 

focado, determinado, confiante, e sob controle sob pressão. 

 A partir desses resultados, Thewell et al. (2005) fizeram uma comparação 

deste conceito de força psicológica no futebol com o conceito de força 

psicológica apresentado por Jones et al. (2002). Essa comparação demonstrou 

grande semelhança entre as duas definições, entretanto a amostra do futebol 

considerou a força psicológica como a habilidade de sempre ser capaz de lidar 

melhor que seus oponentes enquanto Jones et al. consideraram a força 

psicológica como a habilidade de geralmente lidar melhor que seus oponentes. 

 Seguindo essa linha de investigação em modalidades desportivas 

específicas, Gucciardi et al. (2008) realizaram um trabalho sobre a força 

psicológica no contexto do futebol australiano.  Neste estudo os autores 

entrevistaram 11 treinadores de elite do futebol australiano, e baseado nas 

respostas dos treinadores Gucciardi e colaboradores criaram um modelo de 

força psicológica que destaca a interação entre três componentes considerados 

como centrais para a conceptualização deste construto no contexto do futebol 

australiano.  Esses três componentes consistiram em características, situações 

e comportamentos. Gucciardi et al. enumeraram onze construtos bipolares 

ranqueados de forma descendente quanto a sua importância como apresenta-

se a seguir: acreditar em si mesmo versus duvidar de si mesmo(i.e. acreditar em 

habilidades físicas e mentais); dedicação (work ethic) versus preguiça (i.e. forçar 

as capacidades físicas e mentais até seus limites); valores pessoais versus 

integridade e filosofia pobres (i.e. valorizar o se tornar uma melhor pessoa e 

futebolista através das experiências individuais); auto motivado versus motivado 

extrinsecamente e desmotivado (i.e.  desejar o sucesso e desafios competitivos 

para demonstrar suas habilidades); atitude forte versus atitude fraca (i.e. 

disciplina, compromisso, positividade, profissionalismo e sacrifícios para tornar-

se o melhor que pode ser); concentração/foco versus distraído/desfocado (i.e. 

habilidade de focar em metas e objetivos quando confronto com distrações); 



  12    

 

resiliência versus mente frágil (i.e. habilidade de superar adversidades, desafios 

e pressões); lidar com pressão versus ansiedade e pânico (i.e. habilidade de 

executar habilidades e procedimentos efetivamente sob pressão); inteligência 

emocional versus imaturidade emocional (i.e. consciência e entendimento das 

emoções do indivíduo e habilidade de controlar emoções para apresentar 

performances de sucesso); inteligência desportiva versus  falta de conhecimento 

desportivo (i.e. entender os ambientes de treinamento e competição e aceitar o 

papel de cada um dentro do time); força física versus fraca percepção de força 

(i.e. dificilmente afetado por pequenas lesões ou fatiga física, e gostar de 

situações 50-50 que envolvem risco físico). 

 Embora todos aspectos que envolvem ser um futebolista de elite foram 

citados  como exigentes dependendo do nível de força psicológica,  foram 

destacadas muitas situações internas (falta de confiança, fadiga física) e 

situações externas (pressão dos pares e social, más condições de jogo). Quanto 

aos comportamentos, os autores referiram alguns como sendo indicadores de 

força psicológica quando apresentados em circunstâncias exigentes para os 

atletas como tomada de decisões superiores, recuperar-se de lesão, 

desempenhos de alta qualidade consistentes. Por fim, integrando esses três 

componentes, Gucciardi et al. (2008) propuseram a seguinte definição: 

 “força psicológica no futebol australiano é a coleção de valores, atitudes, 

 comportamentos, e emoções que lhe permitem preservar e superar 

qualquer obstáculo, adversidade ou pressão experimentada mas também 

manter concentração e motivação quando as coisas vão bem para 

consistentemente atingir suas metas” (p.218).   

 Nesse estudo Gucciardi et al. (2008) foram além de apontar uma definição 

de força psicológica e atributos relacionados, mas também apresentaram os 

atributos contrários que podem indicar o que o atleta não deve demonstrar para 

ser considerado psicologicamente forte. 

 Outro estudo sobre a força psicológica no futebol é o de Coulter et al. 

(2010). Os autores entrevistaram jogadores, treinadores e pais de jogadores e 

analisaram as perspectivas destes sobre as características chave e as 

características contrárias à força psicológica no futebol, situações que exigem 
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força psicológica, e os comportamentos apresentados e cognições empregadas 

por jogadores de futebol psicologicamente fortes. Os resultados da pesquisa 

indicam maiores evidências de que a força psicológica é conceitualmente distinta 

de outros construtos psicológicos como a hardiness apresentada por Kobasa 

(1979). Possuir mentalidade vencedora e desejo de vencer foram identificados 

como atributos chave para jogadores de futebol psicologicamente fortes. Outras 

características foram acreditar em si mesmo, ser forte fisicamente, dedicação, 

motivação e resiliência. Quanto às cognições chave sugeridas pelos 

entrevistados, diversas formas de self-talk para lidar com situações desafiadoras 

e manter-se focado e competitivo durante o treinamento e partidas foram 

consideradas como essenciais para os jogadores psicologicamente fortes. 

 A partir dos resultados os pesquisadores definiram a força psicológica no 

futebol como sendo a presença de alguns ou todos valores, atitudes, emoções, 

cognições, e comportamentos inerentes ao indivíduo ou desenvolvidos pelas 

suas experiências, esses atributos influenciam a maneira como o indivíduo 

aborda, responde e avalia as pressões construídas tanto negativamente como 

positivamente, os desafios e as adversidades para atingir suas metas de forma 

consistente (Coulter et al., 2010). 

 Para autores que consideram a força psicológica como um traço (Clough 

et al., 2002), e ao menos parcialmente determinada pela genética (Golby & 

Sheard, 2006), provavelmente afirmarão a necessidade de compreender a força 

psicológica de uma forma mais ampla e geral (Crust, 2007). Todavia, no 

desenvolvimento de trabalhos mais aplicados, apresenta-se a necessidade de 

se avaliar como os elementos chaves de força psicológica se apresentam mais 

ou menos importantes em desportos específicos. Isso será muito importante 

para o trabalho aplicado, onde psicólogos precisarão estar cientes das 

necessidades do atleta e das demandas específicas de um desporto em 

particular (Crust, 2008). De qualquer modo, a força psicológica é uma temática 

de estudo em evolução, e ambas abordagens, abrangentes e específicas devem 

ser valorizadas (Crust, 2008). 

 Nessa perspectiva do entendimento da força psicológica no contexto 
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específico das modalidades desportivas, alguns autores não só buscaram 

estabelecer um conceito de força psicológica, mas também compreender como 

esse construto é desenvolvido. 

 

Desenvolvimento 

 

 Com o crescente entendimento sobre a força psicológica, o próximo 

passo na compreensão deste construto é a compreensão do seu 

desenvolvimento.  Um dos pioneiros a explorar a questão do desenvolvimento 

da força psicológica foi Bull et al. (2005). Esses autores entrevistaram doze 

jogadores ingleses de críquete com o objetivo de compreender mais 

profundamente o que é a força psicológica no universo deste desporto, e 

perceber como os atletas dessa modalidade desenvolvem sua força psicológica. 

Os resultados encontrados por Bull et al. revelaram cinco temas centrais para o 

desenvolvimento da força psicológica no críquete (fatores ambientais, 

responsabilidade social, dedicação e compromisso, acreditar, lidar com pressão) 

. O primeiro tema foi fatores ambientais, que foi visto como fundamental para o 

desenvolvimento da força psicológica. Este tema incorporou aspectos como 

influência dos pais e histórico de infância.  O segundo tema foi responsabilidade 

pessoal, e incorporou aspectos como exposição ao críquete no exterior, 

independência, autorreflexão, competitividade consigo e com outros. O terceiro 

tema por sua vez foi dedicação e compromisso, no qual oportunidades de 

sobreviver à reveses precoces (early setbacks), necessidade de alcançar 

sucesso, mentalidade “never say die”, mentalidade “go the extra mile”, e 

determinação para utilizar o máximo de sua habilidade foram considerados 

aspectos importantes. O quarto tema, acreditar, consistiu em aspectos como 

confiança resiliente, acreditar em fazer a diferença, autoconfiança robusta, 

superar as dúvidas sobre si mesmo, aumentar a condição física, manter o 

autofoco. Por fim, o quinto tema foi lidar com pressão, envolvendo aspectos 

como lutar em competição, desejo de arriscar-se, pensar claramente, boas 

tomadas de decisão, manter perspectiva (keeping perspective), auto avaliação 
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honesta. Os autores afirmam que a natureza contrastante e complementadora 

dos temas globais colaboram a perceber uma necessidade de interação 

consistente entre ambiente, caráter, atitudes, e pensamento para que o atleta 

possa constantemente ser considerado forte psicologicamente no críquete. Os 

resultados deste trabalho colaboram com os atributos propostos por Jones et al. 

(2002), o que pode ter demonstrado uma certa consistência na conceptualização 

da força psicológica. 

 Outro autor que se aprofundou no estudo dos fatores que influenciam o 

desenvolvimento da força psicológica nos desportos foi Van Yeperen (2009). 

Nesta investigação o autor observou o sucesso de jogadores de futebol pelo 

período de 15 anos, e encontrou que os jogadores que experimentaram mais 

situações estressantes ao longo de suas vidas, foram mais hábeis em 

desenvolver estratégias de coping que lhes permitiram uma melhor capacidade 

de lidar com situações de pressão no desporto. Segundo o autor, situações como 

proceder de uma família grande com muitos irmãos e ter pais que fossem mais 

propensos ao divórcio foram vivências apresentadas como desafiadoras ao 

longo da vida dos jogadores. Nesse sentido, Coulter et al. (2010) também 

consideraram que experimentar eventos estressantes dentro e fora do desporto 

relacionou-se positivamente ao desenvolvimento da força psicológica. Estes 

estudos demonstram como o ambiente é importante no desenvolvimento da 

força psicológica. 

 Além de influências ambientais, algumas estratégias específicas 

realizadas por treinadores e psicólogos do desporto podem ser também 

colaboradoras do desenvolvimento da força psicológica no desporto. Nessa 

mesma linha de pesquisa, Gucciardi et al. (2009c), examinaram a efetividade do 

treinamento das habilidades psicológicas para aumentar a força psicológica. 

Para tal, examinaram três grupos de jogadores de futebol australiano sub-15. No 

primeiro grupo, os autores aplicaram um programa (n=25) envolvendo atividades 

e workshops experimentais e psico educacionais focando nas características 

chaves para força psicológica identificadas em um estudo prévio de Gucciardi et 

al. (2008). No segundo grupo, os pesquisadores aplicaram um programa de 

treinamento de habilidades psiológicas mais tradicional (n=26) focado em auto 
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regulação, regulação da ativação (arousal regulation), ensaio mental (mental 

rehearsal), controle da atenção, auto eficácia, e estado ideal de desempenho. O 

terceiro grupo não recebeu nenhuma intervenção (n=24). Gucciardi et al. 

utilizaram o Australian football Mental Toughness Inventory (AfMTI; Gucciardi, 

Gordon, & Dimmock, 2009b) para medir a força psicológica dos participantes. 

Além disso, gravaram os relatos de resiliência e flow, antes e depois das 

intervenções para comparação.   

 De forma geral, os dois grupos de intervenção reportaram mudanças 

positivas nas medidas subjetivas de força psicológica, resiliência e flow 

comparados ao grupo controle. Pais e treinadores também reportaram melhoras 

na força psicológica dos jogadores dos dois grupos de intervenção comparados 

ao grupo controle. As duas formas de intervenção apresentaram-se como 

efetivas na melhora da força psicológica. Embora os efeitos a longo prazo destes 

programas e sua relação com performances posteriores às intervenções não 

foram avaliados, estes resultados oferecem suporte preliminar para a premissa 

de melhorar a força psicológica a partir de um programa de treinamento de 

habilidades psicológicas para atletas (Gucciardi et al., 2009c).  Este trabalho 

corrobora os resultados de Connaughton et al. (2008) sobre a importância que 

deve ser dada ao treinamento de habilidades psicológicas na manutenção da 

força psicológica de atletas de elite. 

 Apesar dos resultados encorajadores apresentados por Gucciardi et al. 

(2009c), estudos qualitativos indicam que existem outros fatores que influenciam 

o desenvolvimento da força psicológica para além do treinamento das 

habilidades psicológicas.  A força psicológica é um construto psicológico formado 

por uma série de atributos que atuam em conjunto. Dessa forma, podemos dizer 

que o seu desenvolvimento também se deve a um conjunto de diferentes fatores. 

Connaughton et al. (2010), realizaram um estudo com atletas campeões 

mundiais e olímpicos (n=7), além de psicólogos do desporto (n=2) e treinadores 

(n=2) que tinham experiência de trabalho direto com atletas campeões mundiais 

e olímpicos. Neste estudo os autores acessaram o entendimento destes 

indivíduos sobre o desenvolvimento da força psicológica  no desporto e sua 
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manutenção ao longo dos anos. Os resultados apresentados foram baseados 

nas quatro dimensões de força psicológica apresentadas no estudo de Jones et 

al. (2007). 

 Connaughton et al. (2010) afirmam, a partir dos resultados obtidos, que o 

desenvolvimento da força psicológica é um processo ocorre através de quatro 

fases distintas da carreira de um atleta, sendo três fases de desenvolvimento e 

uma de manutenção. A fase inicial vai dos anos iniciais de envolvimento até o 

nível intermediário, a segunda fase vai do nível intermediário até o nível elite, a 

terceira fase vai do nível elite até o status de campeão olímpico ou mundial, e a 

última fase são os anos de manutenção. Fatores que influenciam o 

desenvolvimento e manutenção da força psicológica nos desportos incluem 

desenvolvimento de maestria de habilidades, competitividade, sucesso, 

experiência competitiva internacional, educação e conselhos, uso de habilidades 

psicológicas, acesso a uma rede compreensiva de apoio social, e prática 

reflexiva.  Adicionalmente, acontecimentos positivos e negativos foram 

considerados pelos participantes como catalizadores para aquisição ou 

melhoramento de componentes específicos de força psicológica. Connaughton 

et al. utilizaram o quadro teórico de Jones et al. (2007) no desenvolvimento do 

estudo, e utilizam as dimensões deste quadro teórico explicar aspectos do 

desenvolvimento da força psicológica. 

 Segundo Connaughton et al. (2010), o processo de desenvolvimento da 

força psicológica inicia com o foco e o acreditar em si mesmo, e esse trabalho 

deve ser iniciado desde os primeiros anos de envolvimento do atleta com o 

desporto. O desenvolvimento do foco e do acreditar em si mesmo estão ligados 

com a atitude do atleta de se esforçar até o limite de suas capacidades, ser 

submetido a treinamentos difíceis nos quais o atleta encontre as dificuldades que 

lhe serão apresentadas no ambiente competitivo, possuir metas a longo prazo, 

e vivenciar experiências de sucesso no treinamento. Além disso, os autores 

destacam outros meios de desenvolver a força psicológica, nomeadamente a 

comunicação efetiva entre treinador e atleta, estabelecer metas realistas, 

envolver o atleta no planejamento, promover atmosfera de treinamento positiva, 

possuir outros interesses além do desporto, e capacidade ligar e desligar o foco 
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(Connaughton et al.). Os autores destacam também a importância de ensinar os 

atletas a gostarem de pressão, utilizando-a como fonte de ativação para 

momentos difíceis. Por fim, é necessário que o atleta saiba lidar com as 

situações de sucesso e com as situações de fracasso. 

 Embora estudos anteriores na área do desenvolvimento da força 

psicológica analisaram apenas os fatores positivos ligados à esse processo  (Bull 

et al., 2005; Connaughton et al., 2008), um outro aspecto importante sobre esta 

temática que talvez tenha recebido menor atenção por parte dos autores, é quais 

são as influências negativas sobre o desenvolvimento deste construto. Nesse 

sentido, Gucciardi et al. (2009d) realizaram um estudo com o objetivo de explorar 

as percepções de treinadores de elite do futebol, sobre como eles podem facilitar 

e atrapalhar o desenvolvimento de características chave da força psicológica no 

contexto do futebol australiano. Onze treinadores que já haviam participado de 

um estudo anterior, (Gucciardi et al., 2008), foram entrevistados novamente, e 

cinco categorias apareceram como essenciais na questão do papel do treinador 

no desenvolvimento da força psicológica. 

 Segundo os autores, quatro das categorias relacionaram-se com a 

facilitação do desenvolvimento de características chave da força psicológica 

para o futebol australiano, sendo elas, relacionamento treinador/atleta, filosofia 

do treinador, ambientes de treinamento, estratégias específicas. Uma última 

categoria, foi relacionada à dificultar o desenvolvimento da força psicológica, e 

foi denominada experiências e influências negativas. 

 Na categoria relacionamento treinador/atleta, confiar e respeitar o 

treinador mantendo uma linha de comunicação sempre aberta, dar suporte de 

informações e suporte emocional, estabelecer e manter um relacionamento 

positivo foram destacadas como características positivas do relacionamento 

entre o treinador e seus atletas. Em relação à filosofia do treinador, priorizar o 

desenvolvimento do atleta acima do sucesso do treinador, focar em um plano 

holístico de desenvolvimento, colaborar para que os atletas adquiram 

entendimento sobre o futebol australiano, focar em preparação de qualidade e 

em autoconsciência foram destacadas como pontos positivos no 

desenvolvimento da força psicológica. Para a categoria ambiente de 
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treinamento, promover um ambiente onde o atleta seja continuamente desafiado 

a superar seus limites dentro e fora do campo, tarefas e exercícios semanais, e 

exposição a desafios e pressões que simulem em treinamento o que o atleta irá 

encontrar em situação de competição, foram considerados como promotores de 

força psicológica. Na categoria das estratégias específicas, destacaram-se 

ações do treinador como desenvolver consciência de jogo, cultivar o hábito de 

registrar os acontecimentos do treino em um diário de treino, refletir sobre o uso 

dos exercícios pedagógicos, discussão um a um com os jogadores, tratar os 

jogadores de forma igualitária, aprender com os erros, e encorajar e ser positivo 

com os jogadores. Quanto às experiências e influências negativas para o 

desenvolvimento da força psicológica destacaram-se os comportamentos e 

filosofia do treinador como priorizar o sucesso acima do desenvolvimento do 

jogador, focar nos pontos fracos do jogador e não em seus pontos fortes, ter 

expectativas baixas e irreais, criar ambiente de treino fácil ou pouco desafiador. 

 Esse estudo pôde aumentar a percepção de como os treinadores, 

puderam impactar positivamente e negativamente a força psicológica em 

jogadores de futebol australiano. Contudo, os autores analisaram a questão 

apenas pela perspectiva dos treinadores, deixando em aberto as perspectivas 

dos jogadores, e outros importantes agentes nesse processo. 

  O processo de desenvolvimento da força psicológica é bastante complexo 

e sofre muitas influências ambientais. Porém, aspectos culturais também devem 

ser levados em consideração. Thewell et al. (2010) realizaram um estudo no qual 

analisaram a força psicológica sob a perspectiva atletas de ginástica artística 

feminina. Os autores entrevistaram 10 ginastas de elite, sendo 5 delas da 

Inglaterra e as outras cinco dos Estados Unidos da América. O estudo possuía 

dois objetivos: (a) saber se as ginastas consideravam que a força psicológica é 

algo inato, que se possui ou não, ou se é algo que pode ser desenvolvido; (b) 

como a força psicológica pode ser desenvolvida no contexto da ginástica artística 

feminina. 

 Através das análises das entrevistas, notou-se que todas as ginastas da 

amostra consideraram que a força psicológica pode ser desenvolvida. As 

Ginastas citaram tanto situações negativas como positivas como fatores que 
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colaboraram no desenvolvimento da força psicológica. Porém, não apenas 

fatores intrínsecos ao ambiente desportivo foram citados. Outros vários fatores 

como estilo de vida, problemas com os pais (separação, divórcio), mudar-se de 

cidade, e dificuldades relacionadas à escola (bullying, demandas acadêmicas) 

foram considerados. Essas experiências combinadas possibilitaram o 

desenvolvimento da força psicológica tanto dentro como fora da ginástica e 

permitiram às ginastas alcançarem o foco necessário para conquistarem suas 

metas na ginástica (Thewell et al., 2010). 

 Das análises das percepções das ginastas, quatro dimensões de como a 

força psicológica das ginastas é desenvolvida emergiram: (a) processo 

desportivo (treinamento, clube e competição); (b) pessoal do desporto (treinador, 

colegas de equipa, competidoras, psicólogo do desporto); (c) pessoas não 

ligadas diretamente aos processos desportivos (pais, irmãos, outros 

significantes); (e) influências do ambiente (ambiente de treino, ambiente familiar, 

ginastas modelos, país onde vivem).  Os resultados obtidos por Thewell et al. 

(2010) são similares aos outros estudos sobre a força psicológica, porém neste 

estudo o fator cultural foi levado em consideração, onde as ginastas afirmaram 

que ser de um país com tradição na ginástica faz com que sejam mais fortes 

para dar continuidade aos sucessos desportivos alcançados pelas gerações 

anteriores. 

 Pesquisas qualitativas têm demonstrado que a interação entre o 

ambiente de treinamento, ambiente de competição, e ambiente fora do desporto, 

assim como, as atitudes, cognições, valores, e emoções de um atleta, são os 

que mais contribuem para o desenvolvimento da força psicológica (Bull et al., 

2005; Connaughton et al., 2008; Gucciardi et al., 2009d). Entretanto, segundo 

Crust (2008), é possível encontrar sustentação teórica na literatura não só para 

os fatores ambientais, mas também para os fatores genéticos que podem estar 

ligados ao desenvolvimento da força psicológica. Na área do estudo do talento, 

alguns autores acreditam que a maior influência vem de fatores inatos (Howe, 

1998). Embora, Segundo Gould et al. (2002)  esse posicionamento é 

questionado por muitos pesquisadores. 
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Fatores genéticos 

 Atualmente não se sabe muito sobre o papel dos fatores genéticos no 

desenvolvimento da força psicológica, e mais estudos nesse sentido poderiam 

ser muito benéficos para pesquisadores futuros, e também para os indivíduos 

envolvidos na prática do desporto. Pois, além de compreender como 

desenvolver esse construto nos atletas, é importante também conhecer o 

potencial papel desempenhado pelos fatores genéticos nesse processo. 

 Recentemente alguns autores começaram a investigar a relação dos 

fatores genéticos dos indivíduos com a força psicológica. Golby e Sheard (2006) 

avaliaram a relação entre genótipo e desenvolvimento psicológico positivo, 

incluindo força psicológica, em nadadores de nível nacional. Os pesquisadores 

focaram nesse trabalho o papel de um gene específico, o 5- HHT transportador 

de serotonina, que segundo os autores poderia prover um efeito protetor contra 

stress ou traumas. Porém, nenhuma associação significativa entre o 5-HHT e 

atributos psicológicos positivos foram encontrados. Contudo, não podemos 

afirmar com esse estudo que os aspectos genéticos não influenciam o 

desenvolvimento da força psicológica, pois apenas um gene foi avaliado. 

 Posteriormente, Horsburgh et al. (2009),  utilizaram o MT48 (Clough et al., 

2002) para analisar a força psicológica em 219 gêmeos. Os autores afirmam que 

houveram diferenças individuais significativas nos scores de força psicológica 

quando compararam gêmeos monozigóticos e dizigóticos, que foram explicadas 

por fatores genéticos e fatores ambientais não compartilhados. Contudo, deve-

se ressaltar que parte significativa da variância nas diferenças individuais não 

foram explicadas por fatores genéticos e fatores ambientais não compartilhados, 

o que sugere a presença de outros fatores importantes. 

 Ainda sobre a questão da influência genética na força psicológica, 

Clough et al. (2010) observaram as diferenças em estruturas cerebrais  entre 

indivíduos mais e menos fortes psicologicamente. Clough et al. encontraram 

relação positiva entre altos scores de força psicológica medidos pelo MT48 

(Clough et al., 2002), e mais massa cinzenta no lobo frontal direito dos 

indivíduos, sugerindo relação da força psicológica com a genética. Porém os 

autores não descartam as influências ambientais na força psicológica 



  22    

 

apresentada pelos indivíduos. 

     Pertinente a essa discussão sobre o complexo processo de desenvolvimento 

da força psicológica, Crust e Clough (2011) em um artigo de revisão, discutem 

evidencias recentes sobre esse processo em jovens atletas, das primeiras 

experiências desportivas à fase adulta. Os autores apontam genética, fatores 

ambientais, e treinamento de habilidades psicológicas como importantes para o 

desenvolvimento da força psicológica. Crust e Clough  ainda apontam para a 

importância de se desenvolver nos mais jovens a habilidade de resolver 

problemas por si mesmos e a responsabilidade própria, em um ambiente 

desafiador porém sem deixar de dar apoio a eles. Para desenvolver a força 

psicológica os atletas devem ser expostos ao invés de superprotegidos das 

dificuldades em treinamento e competição para que aprendam a lidar com essas 

dificuldades. Os autores ainda afirmam que os atletas ao se tornarem mais 

maduros emocionalmente devem tornar-se gradativamente mais envolvidos nas 

decisões acerca de seu próprio desenvolvimento. Além disso, os atletas devem 

ser incentivados a refletir sobre as dificuldades e falhas que ocorrem como parte 

natural do processo de desenvolvimento. Tanto experiências negativas como as 

que levam os atletas a se sentir mais confiantes em atingir suas metas, oferecem 

oportunidades de crescimento pessoal, e permitem importantes lições a serem 

aprendidas (Crust & Clough). 

 Esses resultados demonstram que a genética possui grande papel 

no desenvolvimento da força psicológica. Contudo, os fatores ambientais devem 

ser igualmente considerados nesse processo. Dessa forma, o desenvolvimento 

da força psicológica é considerado como um processo longo e complexo no qual 

vários fatores ambientais e genéticos estão envolvidos (Connaughton et al., 

2008; MacNamara et al., 2010). 
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Possível contra indicação à força psicológica 

 

 A força psicológica é apontada por vários autores como um atributo 

essencial para o sucesso no desporto (Clough et al., 2002; Gucciardi et al., 2008, 

2009; Jones et al., 2002, 2007). Porém, a força psicológica pode também exercer 

algum tipo de reflexo  negativo para o atleta forte psicologicamente. Levy et al. 

(2006) investigaram se a força psicológica tem relação com as crenças sobre 

lesões no esporte, dor, e aderência a um programa de reabilitação de lesão 

desportiva. Para isso recrutaram 70 voluntários, que eram pacientes em um 

programa de reabilitação de lesão desportiva para lesões relacionadas à 

tendinite, que variava a sua duração entre 8 e 10 semanas. Os pesquisadores 

utilizaram o Sport Injury Rehabilitation Belief Survey (SIRBS), para acessar as 

crenças sobre lesões no desporto, o mental toughness 18 item questionaire 

(MT18), para acessar a força psicológica dos participantes, e o Sport Inventory 

for Pain 15 item (SIP-15) para acessar as percepções de dor. Além disso, 

mediram a aderência ao programa através do comparecimento e acabamento 

das atividades clínicas de reabilitação utilizando o Sport Injury Rehabilitation 

Adherence Survey (SIRAS). E por fim, aos participantes foi pedido que 

registrassem sua aderência às atividades de reabilitação que deveriam ser feitas 

em casa. 

 Os resultados demonstraram que em termos de reabilitação de lesão 

desportiva, crenças, suscetibilidade percebida e severidade percebida foram 

negativamente associadas à força psicológica. Tanto eficácia do tratamento 

quanto auto eficácia não foram correlacionados à força psicológica. 

Adicionalmente, força psicológica se correlacionou à capacidade de lidar com 

dor (pain-coping) e se correlacionou negativamente com pain-catastrophizing. 

Finalmente, força psicológica relacionou-se significativamente com cada uma 

das três medidas de aderência, porém apenas comparecimento apresentou uma 

associação positiva, enquanto tanto a reabilitação clínica como a reabilitação 

feita em casa revelaram uma relação negativa. Os resultados demonstram que 

nenhuma associação foi encontrada entre força psicológica e avaliações de 
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enfrentamento. Entretanto, indivíduos com alta força psicológica apresentaram 

avaliações de ameaça mais positivas e foram mais hábeis em lidar com dor que 

indivíduos menos fortes psicologicamente. Indivíduos mais fortes 

psicologicamente tiveram uma maior frequência nas sessões de reabilitação, 

entretanto, indivíduos menos fortes psicologicamente apresentaram 

comportamento mais construtivo durante as sessões de reabilitação. Esses 

resultados demonstram que atletas com alta força psicológica possuem menor 

percepção de dor, e são menos propensos à reabilitação. Apesar dos benefícios 

de ser forte psicologicamente, os profissionais da medicina desportiva precisam 

estar cientes que um alto grau de fora psicológica pode ter consequências 

negativas sobre o comportamento do paciente na reabilitação e subsequentes 

resultados na recuperação. 

 

Abordagens qualitativas e quantitativas 

 

 Para o avanço da pesquisa em força psicológica no desporto, é preciso 

refletir sobre o papel dos métodos de pesquisa, tanto qualitativa quanto 

quantitativa. Certamente, as pesquisas de métodos qualitativos possuem 

significativa representação no processo de aprofundamento científico neste 

construto. Entretanto, estudos qualitativos anteriores sobre a força psicológica, 

falharam em apresentar clareza em suas conceptualizações, isso se deveu ao 

fato de não possuírem um enquadramento teórico que guiasse a pesquisa 

(Gucciardi et al., 2008). Esses mesmos autores afirmam que investigações 

científicas baseadas em enquadramentos teóricos, devem ser valorizadas, pois 

são mais precisas em articular e compreender as experiências, opiniões, 

significados e percepções dos sujeitos entrevistados. 

 Nessa linha de pensamento, Kelly (1955\1991) desenvolveu uma teoria 

intitulada Personal Construt Psychology. De forma sucinta, essa teoria orienta os 

investigadores para a forma como outro indivíduo pode pensar e teorizar o seu 

meio envolvente. Segundo Kelly (1991), as pessoas interagem com o seu mundo 

envolvente como fossem cientistas, ou seja, tanto percebem o significado de 
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suas experiências, quanto tem o intuito de antecipá-las e elaborar previsões 

sobre as mesmas. Apesar de ter sido introduzida há mais de cinco décadas, esta 

teoria é aplicada com sucesso em investigações atuais em áreas como 

psicoterapia, enfermagem e educação (Walker & Winter, 2007). 

 Segundo Gucciardi et al., (2009a), utilizar o Personal Construct 

Psychology, poderá colaborar com o estudo da força psicológica no sentido de: 

(a) compreender cada qual dos vários atributos da força psicológica, pelo seu 

contraste com o respectivo oposto conceptual indicador de fraqueza psicológica; 

(b) comparar as construções dos acontecimentos processadas pelos atletas, 

com aquelas efetuadas por indivíduos comprovadamente influentes no seio da 

rede de suporte social desses atletas. Dessa forma, é importante que 

pesquisadores que optem por métodos qualitativos de investigação busquem 

basear-se em enquadramentos teóricos para atrelar mais confiabilidade e 

precisão aos estudos e seus resultados. 

 Os estudos sobre a força psicológica têm utilizado os métodos qualitativos 

mais comumente para acessar a compreensão do que é e de como adquirir este 

construto (Crust, 2008). Contudo, mesmo com os avanços obtidos pelas 

pesquisas qualitativas, oferecendo ricas interpretações descritivas, e revelado a 

força psicológica como um construto multidimensional, estudos futuros deveriam 

focar seus esforços também em metodologias quantitativas, para examinar 

diferenças de percepções, assim como diferenças afetivas, cognitivas e 

comportamentais entre atletas com diferentes níveis de força psicológica (Crust, 

2008). 

 As pesquisas quantitativas sobre força psicológica têm usado 

essencialmente questionários para medir este construto (Crust, 2007). Um 

questionário comum em muitos estudos (Golby, Sheard and Lavalle, 2003, 2004; 

Shin, Kim & Lee, 1993) é o Psychological Performance Inventory (PPI; Loehr, 

1986). Este questionário é composto por 42 itens que medem as seguintes sub-

escalas: auto confiança, controle da atenção, visualização, controle da 

imaginação, energia negativa, controle da atitude, e energia positiva. Porém, 

parece não ter uma alta capacidade de medir força psicológica. O PPI, foi sujeito 

a críticas quanto à suas propriedades psicométricas serem fracas, e por 
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fundamentação inadequada (Connaughton & Hanton, 2009; Crust, 2007, Crust, 

2008; Gucciardi et al., 2009 b; Middleton et al.,2004b). 

 Após o PPI, outros instrumentos para medir a força psicológica têm 

surgido. O MTI de Middleton, Marsh, Martin, Richards and Perry (2004a) é um 

exemplo. Esses autores desenvolveram o mental toughness inventory (MTI), 

com o objetivo de acessar auto eficácia, o valor da tarefa (task value), o 

potencial, a familiaridade com a tarefa, recordes pessoais, minimização de 

stress, autoconceito mental, positividade, a perseverança, a comparação 

positiva, a atenção específica à tarefa (task specific attention), o compromisso 

de metas e força psicológica global. Os autores concluíram que o MTI é uma 

medida de força psicológica válida e confiável, e confirmaram que o MTI pode 

ser relevante e benéfico nos contextos da pesquisa. 

 Outros autores também têm buscado desenvolver instrumentos 

quantitativos de estudo da força psicológica. Clough, Earle and Sewell (2002) 

desenvolveram o Mental toughness 48 inventory (MT48) que consiste em quatro 

sub-escalas que são controle, compromisso, desafio e confiança. Essas sub-

escalas foram desenvolvidas a partir de uma associação entre os conceitos de 

hardiness (Kobasa, 1979) e força psicológica.  Os autores conduziram uma 

pesquisa para testar as propriedades psicométricas do MT48 e descobriram que 

o questionário possui alto coeficiente teste reteste de 0.9, e possui alta 

consistência interna entre as quatro sub-escalas. Clough et al.  também 

apresentaram uma versão mais breve do MT48, com 18 itens (MT18). Essa 

versão foi utilizada para aumentar a acessibilidade de pessoas do âmbito 

desportivo (Clough et al.). Pesquisas realizadas por Clough e colegas (Clough et 

al., 2002; Crust & Clough, 2005; Levy et al., 2006) utilizando o MT48 e MT18 têm 

estabelecido várias diferenças de percepção e comportamento entre 

participantes com níveis variáveis de força psicológica auto relatados (Crust, 

2007). Entretanto a justificativa para a utilização dos conceitos de hardiness e 

força psicológica para a construção do MT48 e MT18 tem sido considerada 

insuficiente. 

 Gucciardi et al. (2009b) também se propôs a desenvolver um instrumento 
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para medir quantitativamente a força psicológica de atletas. O instrumento é o 

Australian Mental Toughness Inventory (AfMTI). Para desenvolver o instrumento 

e avaliá-lo, os autores aplicaram análises confirmatórias e exploratórias para 

explorar o fator de estrutura de um conjunto de ítens designados para absorver 

os componentes chaves de força psicológica no futebol australiano. Na 

conclusão do estudo Gucciardi et al. afirmaram que os dados preliminares sobre 

a estrutura fatorial, consistência interna e validade de construto do AfMTI haviam 

sido encorajadores. Entretanto, a estrutura fatorial, a confiabilidade e a validade 

do AfMTI devem ser verificadas por meio de novos exames psicométricos antes 

que possa ser considerado uma ferramenta útil para medir força psicológica no 

futebol australiano (Gucciardi et al.). Ademais, outros autores como Golby e 

colegas (Golby e Sheard, 2004; Golby e Sheard, 2006; Golby, Sheard, e 

Lavallee, 2003), também aplicaram métodos quantitativos de estudo da força 

psicológica. 

 A literatura científica sobre a força psicológica nos desportos, sugere que 

não há ainda um instrumento ou método de se medir ou avaliar a força 

psicológica que seja universalmente recomendável. Portanto, é importante que 

mais estudos sejam feitos para que exista um instrumento capaz de acessar de 

forma válida, confiável e multifacetada o conceito de força psicológica. A falta de 

instrumentos eficientes, pode causar dificuldades na avaliação do nível de força 

psicológica dos atletas, bem como da validade de programas de treinamento 

para o melhoramento da força psicológica. 

Recomendações futuras 

 

 A pesquisa em força psicológica, de maneira geral, sugere que ainda há 

muito a se explorar nessa área de estudo. Dessa forma, apesar do aumento de 

interesse no estudo deste construto, mais pesquisas devem ser feitas devido às 

diferenças de percepções sobre a força psicológica em diferentes populações. 

Nesse sentido, é necessário também que as pesquisas qualitativas sejam cada 

vez mais fundamentadas em enquadramentos teóricos, e que instrumentos 

quantitativos de alta confiabilidade sejam desenvolvidos. 

 É necessário ser entendido em quais circunstâncias a força psicológica  
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deve ser estudada na perspectiva geral dos desportos e as circunstâncias em 

que deve ser analisada da perspectiva de uma modalidade desportiva 

específica. Pois, as duas perspectivas podem trazer benefícios ao entendimento 

deste construto. Além disso mais pequisas precisam ser feitas com relação à 

análise dos comportamentos de atletas fortes psicologicamente, para que 

psicólogos do desporto possam fazer suas intervenções identificando como 

promover melhora da força psicológica (Crust, 2007). Pesquisas futuras 

poderiam também focar no entendimento da relação entre força psicológica e as 

cognições dos indivíduos (Crust, 2007). Por exemplo, pesquisar se os atletas 

mais fortes psicologicamente utilizam mais self-talk em comparação com atletas 

menos fortes psicologicamente. 

 Outro ponto que merece mais atenção dos pesquisadores é a pesquisa 

aplicada, que possa fornecer aos treinadores indicações mais práticas de como 

detectar o nível de força psicológica de seus atletas, e poder determinar quais 

atributos lhe faltam, ou mesmo, quais atributos mais podem favorecer o sucesso 

de seus atletas. Além disso, é preciso que estudos futuros estejam mais focados 

não só em como a força psicológica é desenvolvida, mas também nos fatores 

que possam atrapalhar ou retroceder esse processo. 

 Uma possível lacuna nessa área científica é a escassez de trabalhos 

voltados para modalidades em que os atletas normalmente especializam-se 

precocemente como a patinação artística, a ginástica artística e natação (Coté 

et al., 2009). É preciso que mais estudos científicos aprofundem-se nas 

características  e desenvolvimento de força psicológica nessas modalidades, 

pois, atletas que iniciam seus treinamentos enquanto ainda são crianças e jovens 

estão sujeitos a intervenções de seus treinadores desde muito cedo, e esses 

treinadores precisam estar preparados para uma atuação correta e adequada 

para com esses jovens atletas.
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A presente investigação 

 

Atualmente a literatura sobre força psicológica na ginástica artística é 

escassa, sendo que essa foi considerada como uma das modalidades que mais 

exigem psicologicamente de jovens atletas (Fournier et al., 2005). Desse modo, 

são necessários mais estudos que aprofundem-se no entendimento da força 

psicológica no contexto desporto específico da ginástica artística. 

Decorrendo do exposto anteriormente, esta investigação pretendeu, por meio 

de dois estudos qualitativos, investigar a força psicológica no contexto da 

ginástica artística sob a perspectiva de treinadores brasileiros. Mais 

especificamente, foram realizadas entrevistas semi estruturadas com 

treinadores de ginástica artística para acessar as percepções sobre o conceito  

e os atributos de força psicológica, e também como esses treinadores percebem 

o desenvolvimento deste construto em ginastas. Das entrevistas surgiram dois 

estudos distintos. O primeiro estudo investiga quais os atributos de força 

psicológica um ginasta deve apresentar para ser considerado psicologicamente 

forte. Enquanto o segundo estudo investiga como os treinadores percebem o 

desenvolvimento da força psicológica nos ginastas, e quais fatores influenciam 

positivamente e negativamente este processo. 



 

 



31 

 

Artigo 1: Conceito de força psicológica na ginástica artística: A percepção 

de treinadores brasileiros de elite. 

 

Este estudo já se encontra aceite para a publicação na Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 

encontrando-se, neste momento, no prelo. 

 

Resumo 

 

A presente investigação procurou estudar a perceção de treinadores brasileiros 
de elite de ginástica artística relativamente ao conceito de força psicológica, 
designadamente no que concerne aos atributos que a caracterizam. Dez 
treinadores concordaram em responder a entrevistas semi-estruturadas que 
procuravam identificar os principais atributos da força psicológica. Os resultados 
permitiram identificar 21 atributos essenciais à força psicológica. Estes atributos 
agrupavam-se em quatro dimensões: atitude/ mentalidade, treinamento, 
competição, vida fora do ginásio. Um ginasta psicologicamente forte acredita 
fortemente em si próprio e que é capaz de atingir metas acima das expectativas 
e luta até ao fim, compensando debilidades físicas com a sua força de vontade. 
Além disso, mantém o foco em si próprio, no que pode dar certo, e em trabalhar 
em prol de metas elevadas, bloqueando pensamentos e memórias negativas. O 
ginasta psicologicamente forte controla as suas emoções em treino e em 
competição, enfrenta medos, não se abala com erros e outras adversidades, 
acessa as suas capacidades técnicas e físicas em situações de pressão, suporta 
cargas elevadas de treinamento, e, apesar de dor ou lesão, continua a treinar ou 
a competir. Finalmente, lida bem com o estilo de vida associado à ginástica, 
sendo capaz de conciliar treino e competição com a vida fora do ginásio. 
 

PALAVRAS CHAVE: Força psicológica. Atributos. Treinadores. Ginástica 

artística.
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The concept of mental strength in artistic gymnastics: The perception of 

elite Brazilian coaches. 

 

Abstract 

 
The present investigation sought to study the perception of elite Brazilian artistic 
gymnastics’ coaches on the concept of mental toughness, specifically regarding 
the attributes that characterize this construct. Ten coaches answered a semi-
structured interview that aimed to identify the essential attributes of mental 
toughness. Results identified 21 attributes, clustered under four dimensions: 
attitude/ mindset, training, competition, life outside the gym. Mentally though 
gymnasts strongly believes in themselves and in their ability to achieve goals 
above expectations, and fight to the end, counterbalancing physical disabilities 
with their willpower. Additionally, they maintain the focus on themselves, in what 
can go right, and in working towards difficult goals, blocking negative thoughts 
and memories. Mentally though gymnasts control their emotions in training and 
competition, challenge their fears, are undeterred by errors and other adversities, 
access their technical and physical skills in pressure situations, support high 
training loads, and, despite pain or injury, continue to train or compete. Finally, 
they cope well with the lifestyle associated with gymnastics, being able to juggle 
training and competition with life outside the gym. 
 
KEYWORDS: Mental strength. Attributes. Coaches. Artistic Gymnastics.
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1.   Introdução 

 

O desempenho desportivo é dependente de vários fatores, incluindo as 

capacidades físicas, o preparo técnico e tático, e também os aspectos 

psicológicos da performance. Atualmente, encontram-se na literatura estudos 

que enaltecem o valor dos aspectos psicológicos para o alto desempenho nos 

desportos ( Bull et al., 2005, Guciardi et al., 2008, 2009d, 2012; Jones et al., 

2002, 2007; Thewell et al., 2005, 2010;). Um dos aspectos psicológicos que tem 

sido consistentemente citado é a força psicológica. 

Se referir a um atleta de sucesso como psicologicamente forte é algo 

comum no meio desportivo. Porém, esse termo é um dos mais usados, ao 

mesmo tempo em que é um dos menos compreendidos (Crust, 2007; Jones et 

al., 2002), nas concepções populares, mas também nos primeiros esforços de 

pesquisadores que buscavam compreender esse tema (Gould et al., 1987; 

Loehr, 1986, 1987, 1995). Segundo Connaughton e Hanton (2009), as tentativas 

iniciais de conceituar a força psicológica falharam em apresentar clareza, 

consistência, e procedimentos de investigação mais rigorosos. Dessa forma, a 

partir do começo dos anos 2000, a força psicológica passou a receber maior 

atenção da comunidade científica, e estudos com maior rigor metodológico, 

começaram a ser realizados com o objetivo de esclarecer o conceito deste 

construto nos desportos. 

Um dos pioneiros nesse trabalho foram Jones et al. (2002). Esses autores 

conduziram rigorosas investigações e apresentaram a seguinte definição: “força 

psicológica é possuir a vantagem natural ou desenvolvida que lhe permite: 

geralmente, lidar melhor que seus oponentes com as muitas demandas 

(competição, treinamento, estilo de vida) que o desporto apresenta para o atleta; 

especificamente, ser mais consistente e melhor que seus oponentes em manter-

se determinado, focado, confiante e controlado sob pressão” (Jones et al., p. 

209). Além deste conceito, os autores descobriram 12 atributos de força 

psicológica. Esses autores contribuíram positivamente com as pesquisas sobre 

força psicológica, estimulando mais pesquisadores nessa área de investigação 

(Bull et al., 2005).   
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Outros autores também estudaram o conceito de força psicológica nessa 

mesma fase (e.g., Clough et al., 2002; Middleton et al., 2004a). Clough et al. 

construíram um modelo de força psicológica baseado no conceito de hardiness 

de Kobasa (1979). Este modelo de Clough et al. foi chamado de modelo 4Cs: 

control (controle), comittment (compromisso), challenge (desafio), e confidence 

(confiança). Os autores formularam, neste trabalho, o seguinte conceito de força 

psicológica: 

Indivíduos fortes psicologicamente têm a tendência de ser sociáveis e 

extrovertidos; pois eles tem a habilidade de permanecer calmos e 

relaxados, eles são competitivos em muitas situações e tem baixos níveis 

de ansiedade em comparação com outros. Com um alto senso de crença 

em si mesmo e uma fé inabalável de que eles controlam seu próprio 

destino, esses indivíduos são capazes de permanecer calmos e de não 

se afetarem pela competição ou adversidade (p.38). 

Outra investigação realizada com objetivo de conceituar o construto força 

psicológica foi desenvolvida por Middleton et al. (2004a). Neste estudo, os 

autores estabeleceram um conceito de força psicológica como a perseverança 

inabalável e convicção frente a um objetivo apesar de pressão ou adversidade. 

Os autores acrescentaram que a obtenção de força psicológica, como definida 

nesta investigação, requer a presença de algumas ou de todas as 12 

componentes de força psicológica apresentadas. As componentes são: auto 

eficácia, potencial, auto conceito mental, familiaridade com a tarefa, valor, 

melhoramentos pessoais, compromisso com suas metas, perseverança, foco na 

tarefa, positividade, minimização do stress, e comparações positivas. 

Posteriormente, Jones et al. (2007) realizaram estudos complementares 

ao estudo de 2002, e identificaram 30 atributos relacionados com a força 

psicológica nos desportos, categorizando esses atributos em um quadro teórico 

formado por quatro dimensões. A primeira era uma característica mais geral 

(atitude/mentalidade) e as outras três dimensões específicas (treinamento, 

competição, e pós competição). Jones et al. afirmaram nesse estudo que a força 

psicológica é uma qualidade dinâmica que pode aumentar ou diminuir ao longo 

da carreira do atleta, e que os atributos de força psicológica podem variar entre 
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diferentes modalidades, sendo necessário realizar estudos com populações de 

modalidades específicas. 

Nesse sentido, Gucciardi et al. (2012) afirmam que algumas componentes 

de força psicológica parecem ser consistentes entre as diferentes modalidades 

(controle da atenção, resiliência, inteligência contextual, regulação emocional e  

inteligência afetiva, habilidade de lidar com desafios, mentalidade voltada para o 

sucesso, acreditar em si mesmo, pensamento otimista). Entretanto, 

componentes chaves poderão variar, por serem intrínsecas às características de 

cada modalidade. Nesse sentido, é esperado que componentes de força 

psicológica, intrínsecas a uma modalidade, possam ser acessadas de forma 

mais precisa em estudos específicos (Crust, 2008). Além disso, Gucciardi et al. 

(2008) afirmam que as situações intrínsecas a uma modalidade podem exigir 

atributos específicos dos atletas (e.g., a força psicológica exigida de um velocista 

no atletismo pode ser diferente da realidade de um jogador de vôlei). 

De fato, o interesse em se estudar a força psicológica sob uma 

perspectiva mais específica foi crescente nos últimos anos. Os estudos de força 

psicológica focados em uma única modalidade exploraram o futebol australiano 

(football) (Gucciardi et al., 2008; 2009d), críquete (Bull et al., 2005), ginástica 

artística (Thelwell et al., 2010), futebol (Coulter et al., 2010; Thelwell et al., 2005), 

e natação (Driska et al., 2012). Esses estudos contribuíram para o aumento do 

conhecimento sobre a força psicológica nos desportos, sendo atualmente 

considerada como uma das chaves para que atletas alcancem desempenhos de 

alto nível (Gucciardi & Gordon, 2011). Contudo, é preciso que mais estudos em 

desportos específicos sejam realizados, revelando assim mais precisamente 

como a força psicológica se apresenta nas diferentes modalidades. 

 

2.   O presente estudo 

 

Estudos prévios sugerem que a força psicológica pode ser percebida de 

formas diferentes por populações de diferentes tipos de desporto (Jones et al., 

2007), e que as situações distintas vivenciadas em uma modalidade podem 

requerer atributos específicos de força psicológica (Gucciardi et al., 2008). 
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Atualmente na literatura, dentre os vários estudos sobre diferentes 

modalidades, apenas foi encontrado um estudo sobre a força psicológica na 

ginástica artística, o estudo realizado por Thewell et al. (2010). Dessa forma, 

mais estudos sobre esta modalidade podem colaborar para ampliar o 

conhecimento sobre a força psicológica nesse universo. A ginástica artística foi 

considerada como uma das modalidades que mais exigem psicologicamente de 

jovens atletas e tem recebido pouca atenção por parte da comunidade científica 

(Fournier et al., 2005). Desse modo, especialmente pelo fato de a força 

psicológica ter sido consistentemente referida como determinante para o 

sucesso nos desportos (Gucciardi & Gordon, 2011), é importante, para os 

ginastas, treinadores e psicólogos, o aumento de informações acerca da força 

psicológica nessa modalidade. Especialmente pelo fato de a força psicológica 

ter sido consistentemente referida como determinante para o sucesso nos 

desportos (Gucciardi & Gordon). 

Decorrendo do exposto, o objetivo deste estudo foi examinar a força 

psicológica na ginástica artística sob a perspectiva de treinadores brasileiros. 

Para isso foi realizado um estudo qualitativo recorrendo a uma entrevista semi 

estruturada. As entrevistas objetivaram recolher o máximo de informações sobre 

o conceito que esses treinadores possuíam sobre força psicológica na ginástica 

artística, e quais os atributos específicos um atleta nesta modalidade deve 

apresentar. 

 

3.   Metodologia 

 

Caracterização da amostra 

 

Um total de 10 treinadores de ginástica artística com idades 

compreendidas entre os 26 e os 52 participaram do estudo, sendo seis homens 

e quatro mulheres. Os participantes possuíam entre 10 e 28 anos de experiência 

profissional, e atuavam com atletas com idades entre oito e 17 anos em clubes 

de ginástica artística em diferentes estados brasileiros: Rio de Janeiro (n = 

quatro); São Paulo (n = quatro); e Minas Gerais (n = dois). Oito dos treinadores 
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treinavam ou já tinham treinado atletas que estavam na seleção brasileira nos 

escalões infantil (10 - 12 anos), juvenil (13 - 15 anos) e adulto (16 e acima). Todos 

os treinadores participavam de campeonatos nacionais e tinham vários títulos 

em seus currículos Oito deles possuíam experiência internacional em 

competições incluindo os Campeonatos Sul-Americanos (n = oito), Pan-

Americanos (n = oito), Taças do Mundo (n = quatro), Campeonatos do Mundo (n 

= cinco), Jogos Olímpicos (n = quatro) e Jogos Olímpicos da Juventude (n = um). 

Adicionalmente, eram detentores de resultados históricos para a ginástica 

artística brasileira, dentre os quais medalhas em Campeonatos do Mundo, Taças 

do Mundo, Pan-Americanos e Sul-americanos, e finais em Jogos Olímpicos e 

Jogos Olímpicos da Juventude. 

 

Procedimentos 

 

A recolha dos dados seguiu uma série de estágios como descritos a 

seguir. 

 

Primeiro contato e esclarecimentos 

 Foi realizado contato por email ou telefone com os treinadores 

selecionados para o estudo. Nesse momento eram apresentados o tema, e os 

objetivos do estudo. Além disso, era esclarecido que a forma de coleta de dados 

seria através de uma entrevista gravada em data, local e horário de acordo com 

a conveniência do treinador. Nesse primeiro contato, foi informado também que 

a identidade dos participantes seria mantida em sigilo. Em seguida, esperou-se 

pelo retorno dos treinadores, e para aqueles que aceitaram participar do estudo, 

foram acertados os detalhes de data, horário e local de entrevista. 

 

Familiarização 

Uma semana antes da entrevista, foi enviado o guião de entrevista aos 

treinadores. Foi pedido que eles lessem o documento e refletissem sobre as 

questões do guião nos dias precedentes à entrevista. Esse procedimento está 

de acordo com Gucciardi et al. (2009d), e foi realizado para que os treinadores 
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pudessem familiarizar-se com o conteúdo da entrevista, possibilitando que mais 

informações sobre a força psicológica na ginástica artística pudessem ser 

acessadas. 

 

Entrevistas 

 

Entrevista piloto 

Entrevistas piloto foram realizadas de forma individual com treinadores de 

ginástica artística portugueses que trabalhavam com atletas de nível 

internacional (com áudio gravado). Após a entrevista foi pedido aos treinadores 

que avaliassem o conteúdo da entrevista e também o desempenho do 

entrevistador. Esse feedback dos treinadores entrevistados serviu para avaliar o 

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

nível de preparo do entrevistador. Dessa forma, este pode fazer os ajustes 

necessários para que a coleta de dados fosse mais eficiente. 

 

Estrutura do guião da entrevista 

Com o anteriormente referido, nesta investigação foi adotada uma 

metodologia qualitativa por meio de entrevistas. Este é considerado um método 

de investigação apropriado, pois favorece a oportunidade de acumular 

informação detalhada de qualidade sobre o assunto em pesquisa (Hanton et al., 

1999). Porém, mesmo cientes das possíveis limitações que podem existir na 

utilização de entrevistas em investigações (Patton, 2002), essa foi a melhor 

opção encontrada para o estudo, já que é escasso o conteúdo sobre a força 

psicológica no contexto da ginástica artística. Dessa forma, foi criado, a partir de 

adaptações feitas ao guião de entrevista de Gucciardi et al. (2008), um guião de 

entrevista semi estruturado, composto de perguntas abertas para acessar as 

perspectivas dos treinadores brasileiros de ginástica artística sobre o construto 

da força psicológica 

O guião de entrevista se dividia em três partes (conceptualização, 

situações, e características). A primeira parte do guião teve o objetivo de 

encorajar os participantes a apresentarem suas considerações sobre o conceito 
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de força psicológica: “O que significa em termos práticos ser um ginasta 

“psicologicamente forte”?”; “Consegue dar-me uma definição ou expressão que 

descreva aquilo que entende por força psicológica na ginástica artística?”. A 

seguir, na segunda parte, foram feitas perguntas sobre as situações que exigem 

força psicológica do ginasta: “Pense em diversas situações, tanto dentro como 

fora da ginástica artística, sejam elas psicologicamente acessíveis, desafiantes, 

adversas ou demasiadamente exigentes para os recursos do ginasta. Refira e 

descreva as situações que exigem “força psicológica” ao ginasta.”. Na terceira 

parte da entrevista as perguntas versavam sobre as características ou atributos 

dos ginastas psicologicamente fortes: “Quais são as características que 

permitem diferenciar os ginastas psicologicamente “mais fortes” dos “menos 

fortes”?”. 

 

Procedimento de entrevista 

Todas as entrevistas foram realizadas pelo investigador principal em uma 

sala tranquila do clube onde atuavam os participantes. A entrevista se iniciou 

com questões relacionadas à experiência do treinador (como se envolveu com a 

ginástica artística, qual a sua trajetória neste desporto). Com essas perguntas 

pretendeu-se propiciar um ambiente tranquilo ao mesmo tempo em que dados 

para a caracterização da amostra foram recolhidos. Antes de dar início às 

perguntas específicas sobre a força psicológica, foi relembrado ao treinador o 

tema e objetivo do trabalho, e reforçada a questão do sigilo de sua identidade. 

Em seguida foram feitas as perguntas do guião , iniciando com as questões 

sobre a conceptualização da força psicológica, depois sobre as situações que 

exigem força psicológica do atleta, e, em um terceiro momento, questões sobre 

as características que de atletas psicologicamente fortes na ginástica. 

A construção e utilização do guião objetivou minimizar a influência 

subjetiva do entrevistador. Dessa forma, a todos os treinadores foram feitas as 

mesmas perguntas e da mesma maneira, e o entrevistador manteve uma postura 

imparcial, intervindo apenas quando necessário esclarecer alguma resposta, ou 

quando o entrevistado tinha alguma dúvida.  Apesar de o entrevistador seguir o 

roteiro proposto no guião de entrevista, respostas espontâneas dos treinadores 
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foram exploradas em uma situação aberta, o que possibilitou aos treinadores 

levar a conversa a áreas não restritas ao guia de entrevista (Gucciardi et al., 

2009c). Sendo assim, mais informações puderam ser recolhidas e analisadas. 

Durante a entrevista o entrevistador utilizou perguntas como: “o que você quer 

dizer com...?”, e “você poderia dar-me exemplos de... ?” para clarificar e elaborar 

melhor as perspectivas dos treinadores, e dessa forma, incitar mais riqueza e 

profundidade nos dados coletados (Patton, 2002). 

Ao final da entrevista foi perguntado aos treinadores se havia mais alguma 

coisa que gostariam de acrescentar sobre a força psicológica  na ginástica 

artística. 

 

Análise dos dados 

 

O procedimento realizado na análise dos dados foi baseado na 

metodologia da teoria fundamentada (grounded theory methodology) de acordo 

com Strauss e Corbin (1998) e Glaser e Strauss (1967). Essa metodologia possui 

uma técnica de codificação dos dados qualitativos que encoraja o pesquisador a 

partir de descrição, para categorização conceptual, para construção de relação 

entre conteúdos e teorização (Glaser & Strauss; Strauss & Corbin). 

De acordo com os procedimentos da teoria fundamentada (grounded 

theory), a análise de dados foi caracterizada por constante comparação dentro 

e entre os conceitos identificados nas citações dos entrevistados. Esse 

procedimento de análise dos dados deu origem às dimensões, categorias e 

subcategorias. O processo continuou de maneira que, cada conceito identificado 

foi comparado com outros conceitos e categorias, e cada categoria comparada 

com outras categorias, para que as similaridades e variações dentro e entre as 

dimensões, categorias, e subcategorias pudessem ser identificadas. Esse 

processo contínuo de confirmação e modificação é conhecido como “analise 

comparativa constante” (constant comparative analysis) e, segundo Glaser e 

Strauss (1967), é essencial para assegurar que o quadro teórico emergente é 

inerentemente fundamentado nos dados. 
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Por fim essa metodologia de análise qualitativa possibilitou a definição 

das dimensões, categorias, e subcategorias de forma que essas pudessem ser 

organizadas formando um quadro teórico do construto da força psicológica na 

ginástica artística, e a partir desse quadro definir um conceito deste construto. 

De seguida são descritas de forma mais detalhada as etapas desse processo de 

análise. 

 

Análise e categorização dos dados 

O primeiro passo na análise dos dados foi o da transcrição de todas as 

entrevistas que foram feitas ipsis litteris, com objetivo de tratar as entrevistas 

para uma estrutura de texto mais lógica e compreensível. 

O conteúdo das transcrições dos 10 treinadores foi submetido à leitura e 

releitura minuciosa por parte dos investigadores, buscando familiarização com 

os dados colhidos, assim como realizar uma pré análise do conteúdo para 

elaborar previamente um raciocínio sobre a categorização das entrevistas. 

Em seguida, foi realizado um trabalho inicial de análise de dados em que 

o investigador pretendeu detectar, especificar e classificar os conceitos que 

surgiram diretamente das citações dos treinadores, fazendo comparações uns 

com os outros, podendo assim discriminá-los e diferenciá-los uns dos outros 

(Glasser e Strauss, 1967; Strauss e Corbin, 1998). Esse trabalho inicial foi feito 

a partir das transcrições das entrevistas, de forma que esse material foi 

minuciosamente analisado e desmembrado em segmentos de texto e analisados 

linha por linha, para que, assim, as diferenças e similaridades fossem 

exaustivamente comparadas (Glaser e Strauss; Strauss e Corbin). Estas 

citações foram interpretadas como partes isoladas dos textos que faziam sentido 

isoladamente e que continham uma ideia, ou parte de uma informação (Tesch, 

1990). Esses segmentos de texto foram então agrupados de acordo com 

características afins para facilitar sua a análise, e a subsequente formação das 

dimensões, categorias e subcategorias. 

Posteriormente, os agrupamentos dos segmentos de textos com 

características afins discriminados na fase anterior foram submetidos a um 

processo intermediário de análise. Nesse processo, o investigador interpretou, 
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agrupou, e reagrupou constantemente os dados, de forma que as semelhanças 

e diferenças entre os segmentos de texto foram analisadas extensivamente até 

que fossem codificados em dimensões, categorias e subcategorias que 

emergiram desse processo de análise (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 1998). 

Os procedimentos inicial e intermediário resultaram na formação das 

categorias e subcategorias agrupadas em dimensões. A partir desses 

procedimentos, em uma última fase de análise, esses conteúdos foram refinados 

e finalmente integrados a um quadro teórico. As dimensões e seus conteúdos 

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

psicológica na ginástica artística. A partir desse trabalho de análise dos dados, 

os investigadores puderam definir em um conceito o que significa ser um ginasta 

psicologicamente forte, sob a perspectiva de treinadores brasileiros de ginástica 

artística. 

 

Fiabilidade dos dados 

 

O primeiro e segundo autor do trabalho repetiram o processo de análise 

dos dados e realizaram encontros para debater as seus posicionamentos quanto 

aos resultados obtidos. Os conteúdos das dimensões categorias e subcategorias 

foram analisados e comparados entre si diversas vezes pelos pesquisadores até 

que foi alcançado consenso quanto à divisão das dimensões, categorias e 

subcategorias. Posteriormente, a interpretação dos dados foi analisada pelo 

terceiro autor do trabalho havendo mínima discordância, que foi solucionada em 

conjunto entre os três autores, chegando-se ao resultado final da análise dos 

dados. Esse procedimento objetivou verificar se haviam interpretações 

tendenciosas, e se a interpretação dos dados realmente estava fundamentada 

nas perspectivas apresentadas pelos treinadores nas entrevistas. 
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4.   Resultados 

 

No processo de análise dos dados foram identificadas 317 citações 

relacionadas ao conceito e atributos de força psicológica na ginástica artística. 

Esses dados em estado bruto se apresentaram como pequenas citações, frases, 

ou parágrafos, que foram extraídos e categorizados a partir das transcrições das 

entrevistas. Em seguida, esses dados foram organizados de acordo com seus 

significados, em quatro dimensões: mentalidade, treinamento, competição e vida 

fora do ginásio (Tabelas um a quatro). 

Deste trabalho emergiram 21 atributos de força psicológica na ginástica 

artística, que foram descritos utilizando-se as próprias palavras dos treinadores 

nas entrevistas, e esse trabalho deu origem a um quadro teórico da força 

psicológica na ginástica artística. Os atributos e o quadro teórico da força 

psicológica na ginastica artística serão apresentados a seguir, juntamente com 

citações de exemplos observados ou vividos pelos treinadores para ilustrar os 

significados dos atributos. 

 

Dimensão mentalidade 

 

Essa dimensão foi assim nomeada a partir da análise de nove dos 

atributos relacionados a características de um ginasta psicologicamente forte 

frente à ginástica artística e seus desafios, num contexto global dessa 

modalidade. Analisando mais profundamente esses atributos percebeu-se a 

necessidade de redistribuí-los dentro desta dimensão em duas categorias: 

acreditar e foco.   

 

 

Categoria acreditar 

Essa categoria é composta por seis atributos relacionados com a forte 

crença que o atleta deve possuir em si mesmo, para ser capaz de superar as 

diversas dificuldades que se apresentam no longo processo de formação de um 

ginasta. Além disso, esses atributos se referem ao atleta acreditar em si mesmo 
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de tal forma que possa alcançar suas metas, não se acomodar e sempre querer 

mais de si, alcançando mais do que é esperado de seu potencial como ginasta. 

O primeiro atributo foi descrito como acreditar e confiar fortemente em si 

mesmo, em suas capacidades, em seu potencial,  e possuir uma mentalidade 

otimista em relação ao seu desempenho, cultivando pensamentos como: “eu vou 

conseguir”; “eu sei, eu quero, eu acerto”. Seja em treino ou em competição, o 

ginasta psicologicamente forte deve acreditar em si mesmo e afirmar que é 

capaz como forma de fortalecimento interno para enfrentar dificuldades, T2 “Por 

exemplo, eu trabalho num aparelho, na trave, que usa muito a força psicológica, 

porque trave não depende do treino, trave depende da cabeça, da preparação 

psicológica, se ela vem falando que ela vai conseguir, ela vai conseguir”. 

O segundo atributo refere-se a possuir um autoconceito tão elevado, que 

isso lhe faça parecer arrogante, e lhe faca sentir-se capaz de atingir metas 

elevadas, para além do que é esperado de você. O ginasta psicologicamente 

forte acredita em si mesmo de maneira tão elevada que outros à sua volta talvez 

percebam isso como arrogância ou exagero, T8 “eu acho que é a autoconfiança, 

ela é muito autoconfiante, ela tem uma autoconfiança que é até exagerada, ela 

é demais”. Porém, mesmo que essa característica seja interpretada como 

arrogância, os treinadores consideraram esse comportamento como algo 

positivo para que um ginasta seja forte psicologicamente,  T7 “Ela acredita no 

que ela faz, ela confia nela mesma, ela tem uma qualidade que eu falo, ela se 

acha, ela se sente, então ela confia nela mesma, isso é o que faz ela ser forte. 

Ela se acha linda, se acha bonita, se acha boa, se acha tudo. E eu considero 

isso uma qualidade” 

O terceiro atributo é relacionado a possuir a persistência necessária para 

superar adversidades em situações difíceis, não desistir ou se entregar, e lutar 

até o fim. Os treinadores afirmaram que consideram forte psicologicamente 

aquele ginasta que não se enfraquece frente a uma adversidade, e que pelo 

contrário, enfrenta a situação e não desiste. Um dos treinadores explicou T2 

“porque é essencial do esporte, você mostra que não pode desistir nunca, que 

tem que lutar até o último momento, e fazer o impossível, quando ninguém 
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acredita e você consegue. Isso é essencial na ginástica pra mim. E isso é o que 

mostra a força psicológica da atleta”. 

O quarto atributo foi descrito como possuir capacidade de compensar 

debilidades físicas e técnicas através da força de vontade, determinação, e de 

acreditar fortemente em si mesmo. Dessa forma, o ginasta psicologicamente 

forte poderá compensar falta de talento físico natural apresentado por outros 

atletas com sua força psicológica, um dos treinadores relatou T5 “Eu acredito 

assim, vamos dizer que dois atletas são de altíssimo nível, mas um tem mais 

habilidade que o outro, aí eu acredito que se aquele que tem mais habilidade 

não tem o emocional tão forte como o outro, eu acredito que o outro pode ser o 

campeão”. Um dos treinadores entrevistados afirmou que muitas vezes os 

atletas menos talentosos, por terem de superar muito mais dificuldades para se 

desenvolver no desporto em comparação à ginastas mais talentosos, acabam 

por se destacarem mais, “eu acredito que para as meninas que são menos 

talentosas, elas são mais psicologicamente fortes.  Porque elas tem muito mais 

dificuldades e elas superam muito melhor os medos pela força de vontade delas“. 

O quinto atributo apresentado nesta categoria foi, demonstrar gosto por 

apresentar-se para outras pessoas, transparecendo um melhoramento na 

performance nos momentos em que é assistido por outros. Essa característica 

foi considerada de grande importância pelos treinadores, pois o ginasta 

apresenta-se individualmente e é observado pelos expectadores, pelos seus 

rivais e juízes. Dessa forma, o ginasta psicologicamente forte gosta desse 

aspecto da modalidade, e usa essa pressão como motivação. Um dos 

treinadores exemplificou esse atributo T2 “a pessoa gosta de se apresentar ou 

não. Isso já é muito principal pra ela competir bem ou não. A pessoa que gosta 

de se apresentar pra outras pessoas. Ela já tem essa força que ela acumula toda 

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

que nunca consegue mostrar o seu melhor na apresentação”. 

O sexto e último atributo da categoria acreditar se refere a ser 

perfeccionista e não se acomodar no nível que alcançou, cultivando a 

mentalidade de sempre querer mais de si mesmo. Os treinadores consideraram 

forte psicologicamente o ginasta que não se dá por satisfeito, e sempre busca 
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melhorar, seja na execução dos exercícios que já é capaz de realizar, seja 

buscando aprender movimentos cada vez mais difíceis e complexos. Um dos 

treinadores exemplificou este atributo, T9 “então isso é um exemplo prático da 

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

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

chegam no altíssimo nível da ginástica”. 

 

Categoria foco 

Essa categoria é a segunda da dimensão mentalidade e é composta por 

três atributos relacionados à posse de uma capacidade do ginasta de manter o 

foco em si mesmo, em suas qualidades, e bloqueando pensamentos negativos 

sobre o que pode dar errado. 

O primeiro atributo desta categoria foi descrito como manter o foco nas 

suas capacidades, em visualizações de sucesso e na confiança em si mesmo, 

bloqueando pensamentos negativos sobre o que pode dar errado. Um dos 

treinadores exemplificou, T1 “por exemplo, no último exercício ele caiu antes da 

série, a última memória dele, e de uma queda, então ele precisa focar em alguma 

memória positiva que tenha acontecido anterior. E sempre visualizar pensando 

que você fez a melhor série, que você não errou, que você não desequilibrou”. 

Dessa forma, o atleta deve manter o foco em memórias positivas sendo capaz 

de bloquear os pensamentos negativos que podem surgir em momentos de 

dificuldade. 

Na categoria foco, o segundo atributo foi descrito como possuir e trabalhar 

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

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

performance. Os treinadores afirmaram que ginastas com essa mentalidade 

melhoram sua performance, independente de alcançar na totalidade a meta que 

se propôs. T8 “ela conversa com a gente e fala de séries e treinamentos que ela 

gostaria de fazer... então você como treinador fala “calma, menos, vamos 

devagar”, mas se ela não chegar não chegou, mas ela está treinando para aquilo, 

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

acho que isso fortalece muito ela”. Nesse sentido o ginasta psicologicamente 
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forte trabalha em prol de metas elevadas, e pode não atingir essas metas, mas 

chega ao máximo de seu potencial, T1 “você não tem condições de ser o 

primeiro, mas você tem que treinar pra ser o primeiro, senão não será nem o 

décimo. Acho que isso é determinação mesmo. Foco”. 

O terceiro e último atributo dessa categoria foi, não utilizar justificativas de 

performance em fatores externos, e buscar as causas de seus resultados 

primeiramente em fatores internos. T2 “árbitro foi ruim, trave foi torto, sapatilha 

está apertada, um monte de coisas só não é dentro de você, eu acho que a 

primeira coisa é procurar dentro de você”. Segundo os treinadores, alguns atletas 

atribuem à fatores externos seus fracassos, e não assumem a responsabilidade 

por suas performances, Um dos fatores externos mais citados pelos treinadores 

foi a avaliação dos árbitros. A arbitragem pode avaliar a série do ginasta de forma 

diferente da que o ginasta esperava, T2 “às vezes você faz um exercício bem 

feito mas os árbitros não dão a nota que você esperava. Você também vai ter 

que lidar com isso”. O ginasta então deve ser forte para não se abalar com esses 

fatores que são inerentes à ginástica artística. 
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Tabela 1: Dimensão Acreditar 

Dimensão Categoria Atributo 

Mentalidade 

Acreditar 

1 - Acreditar e confiar fortemente em si mesmo, em suas 

capacidades, em seu potencial, e possuir uma mentalidade otimista 

cultivando pensamentos como: “eu vou conseguir”; “eu sei, eu quero, 

eu acerto”. 

2  - Possuir um autoconceito tão elevado que isso lhe faça ter uma 

imagem arrogante, e lhe faca sentir-se capaz de atingir metas 

elevadas, para além do que é esperado de você. 

3  -Possuir a persistência necessária para superar adversidades em 

situações difíceis e não desistir ou se entregar, e manter a 

mentalidade de lutar até o fim. 

4 -Ser capaz de compensar debilidades físicas e técnicas através da 

força de vontade, determinação. 

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

transparecendo um melhoramento na performance nos momentos 

em que é assistido por outros. 

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

cultivando a mentalidade de sempre querer mais de si mesmo. 

Foco 

7  -Manter o foco nas suas capacidades, em visualizações de 

sucesso e na confiança em si mesmo, bloqueando pensamentos 

negativos sobre o que pode dar errado. 

8 -Possuir e trabalhar em prol metas elevadas, acima de sua 

capacidade, de modo que chegar próximo ao cumprimento das 

mesmas já significa chegar a um alto nível de performance. 

9  -Não utilizar justificativas de performance em fatores externos, e 

buscar as causas de seus resultados primeiramente em fatores 

internos. 

 

 

Dimensão treino 

 

Essa dimensão da força psicológica na ginástica artística reuniu os 

atributos que referem-se especificamente à situações enfrentadas por ginastas 

em treinamento. Os cinco atributos aqui compreendidos foram divididos em duas 

categorias: controle mental em situação de treino, e resiliência. Essas categorias 

e atributos nelas compreendidos serão explicados a seguir. 
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Categoria controle emocional em situações de treino 

            Essa categoria reúne os atributos que relacionam-se com a capacidade 

de se controlar pensamentos e sentimentos nas diversas situações de 

treinamento na ginástica artística. O ginasta psicologicamente forte deverá ser 

capaz de, não se abalar com erros e memorias negativas, controlar o medo ao 

treinar exercícios arriscados, e se adaptar às crescentes exigências e novas 

situações que se apresentam ao longo dos anos em sua carreira. 

O primeiro atributo desta categoria foi descrito como não se abalar com 

erros, aceitando que eles fazem parte do processo de desenvolvimento, e dessa 

forma não focar no erro, mas sim no que deve ser feito para corrigi-lo.  Como 

explicado nessa citação, T4 “ele não está pensando na solução, não está 

pensando no que ele  tem que fazer, ele está pensando que ele erra, então esse 

não é um estado físico, é emocional, onde ele vai ter que se controlar pra 

conseguir vencer seus erros”. Outro ponto referido pelos treinadores foi o atleta 

psicologicamente forte não se abalar com os erros e continuar seu treinamento, 

T9 “ela consegue controlar uma queda, não chorar, não se abater, um exercício 

se você errar, você tentar de novo. mas não se abater emocionalmente. Então 

eu acho que aquela criança que tem esse autocontrole de tentar, hoje não deu, 

vou voltar amanhã, vou fazer melhor”. 

O segundo atributo desta categoria foi descrito como ser capaz de 

controlar o medo em situação de treinamento de exercícios que o atleta possua 

alta percepção de risco. Os treinadores afirmaram que o medo apresentado 

pelos ginastas ao treinar um novo exercício percebido como arriscado, relaciona-

se ao medo do desconhecido e de se machucar durante a sua execução, T5 “a 

ginasta tem medo porque teme o desconhecido, porque imagina que pode cair 

e se quebrar”. O medo foi considerado pelos treinadores como uma emoção que 

todos os ginastas vão sentir em algum momento, T6 “conforme o tempo passar 

todas vão ter medo, não adianta, não tem nenhuma que não vá ter medo”. 

Apesar disso, o medo exagerado e incontrolável de alguns ginastas foi 

considerado o pior problema neste desporto, T1 “acho que a principal e pior 

característica é ser medroso. O ginasta fraco psicologicamente tem medo de 

tudo, de errar na hora, de machucar, de subir no aparelho e não conseguir, e só 
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tem o pensamento negativo, que tudo vai dar errado, e isso tudo é gerado pelo 

medo. Isso é o principal”. 

           O terceiro atributo desta categoria refere-se a não se abalar apesar de 

quedas e lesões, seus ou de colegas de equipa, e ser capaz de bloquear 

pensamentos e memórias negativas e continuar a treinar. T1  “o ginasta acabou 

de ter uma queda feia, assusta o ginásio inteiro, assusta o treinador, ele levanta, 

observa se está tudo bem, sobe no aparelho e faz de novo”. Esse atleta que 

sofre uma queda, e tem que continuar a treinar, deve ser capaz de bloquear as 

memórias negativas daquela experiência. Essa situação também tem que ser 

enfrentada quando um atleta presencia um colega de treino sofrendo uma queda 

ou lesão, T1 “o menino viu o outro fazer uma saída de mortal e bater o pé na 

barra. Daí o que bateu continua treinando, e o outro que só viu o colega cair e 

nunca bateu o pé, não faz mais o exercício”. Nessa situação, o ginasta 

psicologicamente forte será capaz de bloquear aquela imagem mental e não 

permitirá que aquilo influencie negativamente seu progresso. 

 

Categoria resiliência em treinamento 

 A categoria resiliência em treinamento agrupa os atributos de força 

psicológica na ginástica artística que se referem à capacidade dos atletas de 

suportarem as altas cargas de treinamento exigidas para se atingir o máximo de 

seus potenciais. Os dois atributos desta categoria são descritos a seguir. 

O primeiro atributo desta categoria se refere a suportar as elevadas 

cargas de treinamento, dor e desconforto físico, desde idade precoce. Segundo 

os treinadores, os ginastas são submetidos a cargas de treinamento elevadas 

desde muito jovens, e suportar esse treinamento e todos desafios atrelados a 

ele, exige muita força psicológica dos ginastas. Um dos treinadores esclarece 

nessa citação, T5 “a ginástica é um esporte que se sabe que se inicia muito cedo, 

então pra mim, ser psicologicamente forte é aguentar toda carga de treinamento 

que é imposta numa idade muito precoce. Pra mim o grande desafio das meninas 

que continuam na ginástica é exatamente esse, aguentarem esse excessivo 

treinamento essa carga de treinamento no esporte, aguentar corpo dolorido, 

treinar de mão aberta, todas essas coisas que o esporte vai trazendo”. 
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O segundo atributo desta categoria foi descrito como, ser capaz de lidar 

com o crescente aumento do nível de dificuldade dos exercícios, e o progressivo 

aumento do número de horas de trabalho no processo de desenvolvimento na 

ginástica. Para se alcançar um nível de performance cada vez mais elevado é 

exigido progressivamente do ginasta, maior grau de dificuldade em seus 

exercícios, o que segundo os treinadores resulta em mais horas de treino por 

semana.  T10 “um exemplo claro é quando as meninas começam a subir de 

nível, você começa a intensificar os treinos de paralela, é obvio que a mão vai 

ficar assada. A menina vai ter que treinar paralela em dois períodos, a mão abre, 

não tem jeito”. Além disso, os ginastas superam suas dificuldades para 

conseguirem apresentar com sucesso um novo exercício, mas logo em seguida 

já devem aprender outros, dessa forma, o ginasta está exposto a constantes 

desafios, o que pode ser estressante para ele, como refere um dos treinadores, 

T9 “meu trabalho é com crianças muito pequenas, e eu estou tendo muita 

dificuldade agora em relação às cobranças estar sendo maiores, e o nível está 

aumentando, e cada vez que aumenta mais um exercício é uma dificuldade 

maior, e elas já sentem dificuldade e querem sair, aí já dizem que não vão 

aguentar mais”. 
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Tabela 2: Dimensão Treinamento 

Dimensão Categoria Atributo 

Treino 

Controle 

emocional em 

situações de 

treino 

10-Não se abalar com erros, aceitando que eles fazem parte do 

processo de desenvolvimento, e dessa forma não focar no erro, mas 

sim no que deve ser feito para corrigi-lo.   

 

11 – Ser capaz de controlar o medo em situação de treinamento de 

exercícios que tenha alta percepção de risco. 

 

12-Não se abalar apesar de erros e lesões, seus ou de colegas de 

equipa, e ser capaz de bloquear pensamentos e memórias negativas 

e continuar a treinar. 

Resiliência 

 

13-Suportar as elevadas cargas de treinamento, dor e desconforto 

físico, desde idade precoce. 

14-Suportar o crescente aumento do nível de dificuldade dos 

exercícios, o progressivo aumento do número de horas de trabalho, no 

processo de desenvolvimento na ginástica. 

 

Dimensão competição 

 

Essa dimensão reúne cinco atributos de força psicológica na ginástica 

artística. Esses atributos foram agrupados em duas categorias, controle 

emocional em competição, e resiliência em competição. Os atributos que serão 

apresentados agora se referem à capacidade do ginasta de controlar-se em 

situações de pressão podendo demonstrar todo seu potencial, e enfrentar 

adversidades como erros ou lesões em situação de competição. 

 

Categoria controle emocional em competição 

Essa categoria apresenta os atributos que o ginasta psicologicamente 

forte deve apresentar em relação ao controle emocional em competições na 

ginástica artística. A competição na ginástica apresenta características 

especificas citadas pelos treinadores, como a avaliação dos árbitros, e o fato de 

o ginasta só ter uma chance para demonstrar tudo que treinou no momento da 

competição Alem disso, o ginasta deve apresentar controle emocional ao lidar 
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com erros e lesões e bloquear memorias negativas que possam afetar seu 

desempenho.  Os atributos necessários para enfrentar essas características 

serão apresentados a seguir. 

O primeiro atributo desta categoria refere-se à possuir a calma e o 

controle emocional para poder acessar toda sua capacidade física e técnica em 

situações de pressão competitiva, sendo capaz de analisar e corrigir falhas, 

fazendo conexão entre o que foi desenvolvido em treino no momento da 

competição. T4 “pra mim a definição de ser psicologicamente forte, é aquela 

pessoa que tem domínio de concentração que garante pra ela em situação de 

competição, a possibilidade de executar tudo aquilo que ela vem treinando e 

praticando durante os treinamentos. Então ela chega numa competição e não 

vai ter receio nenhum de realizar aquilo que ela treinou”. O ginasta 

psicologicamente forte, portanto, deve demonstrar essa habilidade de acessar 

as informações técnicas para executar suas séries em competição, com a 

mesma qualidade que foi capaz de realizar em treino. T4 “se ela sentiu que foi 

ruim naquele elemento ela sabe o que tem que fazer pra corrigir, ela sabe o que 

ela fazia no treino, essa é a parte que ela volta lá no treino e executa na 

competição, eu acho que isso é ser psicologicamente muito forte”. 

O segundo atributo desta categoria foi descrito como, ser eficiente em 

lidar com a pressão de só ter uma chance para acertar os exercícios no momento 

da competição, e ter a capacidade de realizá-los em competição com eficiência 

igual ou maior comparado à situação de treino.  T9 “acho que a cobrança da 

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

abaladas psicologicamente, pra mim elas tem que estar muito tranquilas pra 

competir”. Essa tranquilidade para suportar essa pressão é essencial, pois só 

assim o atleta poderá demonstrar sob stress o que é capaz, T3 “acho que é o 

que a ginasta vive, ela pode treinar e sem pressão está lá cravando toda a série, 

ela consegue. Vai treina e consegue. Daí a gente é chamada pra avaliação e 

sobe lá e cai em tudo”. 

O terceiro atributo dessa categoria foi descrito como, não se abalar com 

erros ocorridos antes, ou durante a sua apresentação, recuperando-se dos 

contratempos e prosseguindo a sua performance com determinação aumentada. 
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Segundo os treinadores, um desafio para os ginastas é quando um ginasta 

comete erro em um aparelho, porém, ainda tem que competir nos aparelhos 

restantes. O ginasta psicologicamente forte é capaz de concentrar-se nas 

próximas apresentações e não se abalar com o que já passou. T2 “na ginástica  

artística feminina, têm quatro aparelhos, então o ginasta errando um aparelho, 

precisa ser concentrado e muito forte psicologicamente pra conseguir fazer muito 

bem os outros aparelhos, ele vai precisar de mais determinação ainda. Porque 

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

série impecavelmente fazendo bem bonito bem forte e sem erros”. Outro 

exemplo citado pelos treinadores, referente a este atributo foi quando um atleta 

comete um erro no aquecimento, e tem que executar o exercício logo em seguida 

no momento da competição T1 “por exemplo, se ele cair no último exercício 

antes da série. Acho que a última memória dele é uma queda. Então ele precisa 

focar em alguma memória positiva que tenha acontecido anterior”. 

O quarto atributo dessa categoria se refere a, bloquear pensamentos e 

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

competição, mantendo o foco em visualizações positivas e no que pode dar 

certo. O ginasta pode entrar em uma competição após um período de lesão e se 

abalar com as memórias negativas associadas à lesão, porem, o ginastas 

psicologicamente fortes, não se deixam abalar por esse tipo de situação, e são 

capazes de bloquear memórias negativas e competir bem. T8 “ela estava 

voltando de uma lesão, e treinou pra ajudar a equipe, e ela competiu os três dias 

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

três dias na pior situação de stress, eu achei ela muito forte psicologicamente”. 

 

Categoria resiliência em competição 

Essa categoria compreende apenas um atributo, descrito como, lesionar-

se antes ou durante a competição e ser capaz de suportar dor e competir bem, 

não usando a lesão como desculpa para seu desempenho. Segundo os 

treinadores, as lesões são comuns na ginástica, e muitas vezes o atleta deve ser 

capaz de competir, apesar de estar lesionado. T2 “também tem o aspecto de 

você ter que lidar com traumas porque não é sempre que você compete 100 por 
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cento inteiro. Ginástica, como qualquer esporte de alto rendimento tem muitos 

traumas, e às vezes a ginasta compete com alguma lesão ou dor”. 

Os treinadores consideraram fortes, aqueles ginastas que não usam a 

lesão como desculpa para sua performance, T3 “tem ginastas que estão com 

lesões ou que se lesionam na competição mesmo,  e tem o poder de voltar, 

competir e fazer bem. Acho que isso define força psicológica. “Eu estou aqui eu 

vou acabar, nem que for só pra terminar bem, terminar bem bonito meu 

exercício””. Esses argumentos apresentados pelos treinadores demonstram que 

a capacidade de suportar dor e continuar a competir é considerado como 

indicador de força psicológica na ginástica artística. 

 

Tabela 3: Dimensão Competição 

Dimensão Categoria Atributo 

Em 

competição 

Controle 

emocional em 

competição 

15 – Possuir calma e o controle emocional para poder acessar toda 

sua capacidade física e técnica em situações de pressão 

competitiva, sendo capaz de analisar e corrigir falhas, fazendo 

conexão entre o que foi desenvolvido em treino no momento da 

competição. 

16  -Ser eficiente em lidar com a pressão de só ter uma chance para 

acertar os exercícios no momento da competição, e ter a capacidade 

de realizá-los em competição com eficiência igual ou maior 

comparado à situação de treino. 

17 - não se abalar com erros ocorridos antes, ou durante a sua 

apresentação, recuperando-se dos contratempos e prosseguindo a 

sua performance com determinação aumentada. 

18  - Bloquear pensamentos e memórias negativas de lesões, 

quedas e erros, seus ou de outros ginastas, em competição,  

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

resiliência em 

competição 

19 - Lesionar-se antes ou durante a competição e ser capaz de 

suportar dor e competir bem, não usando a lesão como desculpa. 
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Dimensão vida fora do ginásio 

 

O conteúdo das entrevistas revelou uma dimensão de força psicológica 

na ginástica artística, que está para além dos treinamentos e competições. O 

ginasta tem uma vida fora do ginásio, porém, muito do que ele faz fora do ginásio, 

pode influenciar o seu desempenho. O atleta psicologicamente forte deve 

possuir características, manter seu foco na ginástica apesar dos atrativos do 

mundo fora do desporto, e lidar com o estilo de vida que a ginástica lhe impõe, 

como descrito nos dois atributos que seguem. 

O primeiro atributo nesta dimensão refere-se a, ter foco em seus objetivos 

para lidar com a existência de vários atrativos e facilidades no mundo fora da 

ginástica. O ginasta psicologicamente forte deverá ser focado em seus objetivos, 

pois vários atrativos comuns à vida dos jovens, podem tirar-lhe o foco, T6 “eu 

acho que é tudo porque, a geração de hoje tem tudo fácil, internet, shopping 

centers, parques de diversões, praia, tem vários fatores externos que podem tirar 

a menina daqui de dentro do ginásio, essa é a primeira força que tem que ter pra 

continuar na ginástica trabalhando”. Os treinadores citaram a dificuldade de 

competir com o mundo fora da ginástica, pois enquanto o mundo oferece cada 

vez mais facilidades para a vida cotidiana, o ginasta será cada vez mais cobrado 

e exigido no ginásio. T6 “a gente na verdade trabalha contra o mundo. O mundo 

cria facilidades, controle remoto, pal top fica no seu colo na cama, você não 

precisa nem levantar mais, então o mundo caminha para esse lado e a gente 

caminha para outro, quanto mais a ginastica fica difícil mais a gente tem que 

treinar então maior é o trabalho”. Alem disso, O ginasta deve evitar se envolver 

em atividades fora da ginástica que possam gear algum risco para sua saúde e 

integridade física. Um dos treinadores cita um exemplo de uma ginasta que se 

lesionou próxima a uma competição importante, T1 “elas devem evitar algum tipo 

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

focada em acertar suas séries, em ir para as nossas competições alvo, ela talvez 

teria evitado um tombo, teria sido mais cuidadosa com a bicicleta, ou mesmo 

evitaria andar de bicicleta”. 
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O segundo atributo foi descrito como, suportar o estilo de vida do ginasta, 

juntamente com as cobranças de pais, professores e treinadores, lidando com 

treinamento, escola, viagens, competições, descanso, fisioterapia e alimentação. 

T5 “são fatores externos. O ginasta vai pra casa, vai ter treino no feriado e a 

família vai viajar e ele não vai. Os adolescentes querem namorar e ir para o 

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

bom pra focar naquilo que eles querem, se entregam e acabam desistindo do 

esporte”. Um fator que exige força psicológica muito citado pelos treinadores foi 

o fato de, desde o início da adolescência, os ginastas terem que controlar o peso. 

T9 “as meninas chegam a certa idade e elas têm que ser cobradas 

exaustivamente quanto a peso, e a gente sabe que é difícil porque é a fase da 

adolescência e elas têm tudo muito à flor da pele, então se a menina não tem o 

fator psicológico bom pra suportar essa cobrança de peso, é um fator que de 

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

o esporte em função disso”. Essa questão do peso parece ser mais acentuada 

para o setor feminino, e segundo alguns dos treinadores é um dos fatores mais 

complicados de lidar. 

 

Tabela 4: Dimensão Vida Fora do Ginásio 

Dimensão Atributo 

Vida fora do 

ginásio 

20  - Ter foco em seus objetivos para lidar com a existência de vários atrativos 

e facilidades no mundo fora da ginástica. 

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

pais, professores e treinadores, lidando com treinamento, escola, viagens, 

competições, descanso, fisioterapia e alimentação. 

 

 

 

5.   DISCUSSÃO 

 

O propósito deste estudo foi o de enunciar os atributos que um ginasta 

deve apresentar para ser considerado forte psicologicamente, de acordo com a 

perspectiva de treinadores brasileiros de ginastica artística Para acessar estas 

informações, 10 treinadores de elite da ginastica artística brasileira foram 
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entrevistados, e da analise das entrevistas, emergiram 21 atributos de força 

psicológica na ginastica artística Esses atributos foram separados em quatro 

diferentes dimensões, nomeadamente mentalidade, treinamento, competição e 

vida fora do ginásio. Os atributos dentro de cada dimensão foram então divididos 

em categorias de acordo com características afins. Esse trabalho resultou num 

quadro teórico sobre a força psicológica na ginastica artística, descrito na secção 

anterior. 

Os atributos de força psicológica apresentados nesta investigação 

apresentam similaridades com outros encontrados na literatura no que se refere 

a possuir forte crença em si mesmo, à capacidade de controle de emoções, foco 

nos objetivos e metas, resiliência e a habilidade de lidar bem com o estilo de vida 

imposto devido à dedicação ao desporto (Bull et al., 2005; Clough et al., 2002; 

Gould et al., 2002; Jones et al., 2002, 2007; Thewell et al., 2010). 

Apesar dessas similaridades e concordâncias com outras investigações, 

os atributos apresentados no presente estudo possuem um caráter mais 

específico ao contexto da ginástica artística. Isso se deve à forma como os 

atributos foram descritos utilizando as palavras e termos dos próprios 

treinadores. O que por sua vez, era de fato um dos objetivos deste estudo, ou 

seja, estabelecer um conceito de força psicológica específico ao contexto da 

ginástica artística. 

Esses resultados demonstraram cinco aspectos principais sobre a força 

psicológica na ginastica artística: (a) acreditar em si mesmo; (b) foco; (c) possuir 

controle emocional em treinamento e competição; (d) ser resiliente em 

treinamento e competição; (e) lidar com as demandas e distrações da vida fora 

do ginásio. Esses resultados principais serão discutidos a seguir. 

  

Acreditar em si mesmo 

Acreditar em si mesmo surgiu no presente estudo como um dos aspectos 

mais importantes da força psicológica na ginastica artística, na forma de seis 

atributos. Um desses atributos mais citados pelos treinadores foi acreditar e 

confiar fortemente em si mesmo. Em concordância, Jones et al. (2002) afirmam 

que, possuir crença inabalável em sua habilidade de alcançar seus objetivos 
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competitivos, e acreditar que você possui qualidades únicas que lhe fazem 

melhor que seus oponentes, são atributos de força psicológica de grande 

importância para atletas. 

Acreditar em si mesmo também relacionou-se a possuir um elevado 

autoconceito ao ponto de ser percebido como arrogante, o que foi considerado 

positivo para que um ginasta seja forte psicologicamente. Resultados também 

encontrados em Jones et al. (2007), onde afirmam que possuir uma arrogância 

interna que lhe faca acreditar ser capaz de alcançar qualquer objetivo almejado 

é um importante atributo de força psicológica no desporto. 

Outros atributos relacionados a acreditar em si mesmo foram possuir a 

mentalidade de lutar ate o fim, ser perfeccionista, e gostar de se apresentar para 

os outros. A força psicológica também associou-se a acreditar em si mesmo, no 

sentido de compensar debilidades físicas e técnicas através da força de vontade, 

e determinação. Nesse sentido, Gucciardi et al. (2008) afirmam que o talento 

físico dissociado de atributos psicológicos, não é o suficiente para obter sucesso 

no desporto. Portanto, alguns atletas mesmo apresentando capacidades físicas 

incríveis, falham em alcançar resultados positivos em suas performances. 

Enquanto outros atletas considerados menos talentosos destacam-se sobre 

seus oponentes devido às suas capacidades psicológicas. 

 

Foco 

Foco foi uma das categorias associadas à força psicológica na ginastica 

artística, no sentido de bloquear pensamentos negativos, focar em metas 

elevadas alem da sua capacidade. Bull et al. (2005) em um estudo sobre força 

psicológica no críquete, relataram resultados semelhantes. Esses autores 

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

foi relacionado à melhora da performance de atletas psicologicamente fortes, 

independente dessas metas serem atingidas ou não. 

Outro resultado referente ao foco na força psicológica de ginastas foi, não 

utilizar justificativas de performance em fatores externos, mas sim em fatores 

internos. De acordo com Jackson e Csikszentmihalyi (1999), no desporto existem 

fatores que estão sob nosso controle (fatores internos), como a forma que o 
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atleta se prepara, e a forma como ele compete. E existem outros fatores que não 

estão sob controle (fatores externos), como o desempenho de seus rivais, e a 

avaliação dos árbitros Dessa forma, o atleta deve manter seu foco nos aspectos 

que ele pode controlar, pois o foco nos fatores externos podem aumentar o seu 

nível de ansiedade do atleta à patamares indesejáveis, que podem prejudicar o 

seu desempenho (Jackson e Csikszentmihalyi). 

 

Controle emocional em situação de treino e competição 

No presente estudo, oito dos atributos de força psicológica foram 

identificados como referentes ao controle emocional na ginastica artística, tanto 

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

atributos). Em treinamento aspectos como o ginasta ser capaz de não reagir 

negativamente aos seus erros e concentrar-se na correção dos mesmos, 

bloqueando pensamentos e memorias negativas, foram dois atributos 

considerados essenciais para os ginastas, já que os erros são comuns no 

processo de aprendizagem das habilidades na ginástica, e essa situação pode 

acontecer com frequência no ambiente de treinamento (Irwin et al., 2005). 

Outro aspecto relacionado ao controle emocional em treinamento foi o 

controle do medo. Ser capaz de controlar o medo em situação de treinamento 

de exercícios nos quais o ginasta possua alta percepção de risco, foi o atributo 

mais citado pelos treinadores. Apesar de concordarem que todos os ginastas, 

em algum momento do seu desenvolvimento, demonstrarão medo, os 

treinadores ressaltaram que, não ser capaz de lidar com essa emoção poderá 

limitar altamente o potencial do atleta na ginastica artística O medo do ginasta 

esta essencialmente relacionado ao medo do desconhecido, e à machucar-se 

durante a execução dos exercícios. Esse resultado confere com o estudo de 

Chase et al. (2004), no qual os autores afirmam que a maior fonte de medo de 

executar exercícios, é o medo de se lesionar. Os ginastas enfrentam uma série 

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

evolução, e a aprendizagem de exercícios cada vez mais complexos e até 

mesmo arriscados é uma constante no processo de desenvolvimento dos atletas 

nesta modalidade (Irwin et al., 2005). 
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Alem da dimensão treinamento, atributos de força psicológica na 

dimensão competição também relacionaram-se ao controle emocional. Possuir 

o controle emocional que lhe permita acessar toda sua capacidade física e 

técnica em situações de pressão, e recuperar-se dos contratempos ocorridos em 

competição e prosseguir com determinação aumentada, foram atributos de força 

psicológica considerados pelos treinadores no ambiente competitivo. Nesse 

sentido, Jones et al. (2002) também atribuíram força psicológica à atletas 

capazes de se recuperar de erros e a partir deles se motivarem ainda mais para 

apresentarem bons desempenhos competitivos. 

Um atributo de força psicológica bastante especifico da ginastica artística 

considerado pelos treinadores é ser eficiente em lidar com a pressão de só ter 

uma chance para acertar os exercícios no momento da competição. Na ginástica 

artística, o atleta tem apenas uma chance para apresentar a sua série 

(Federação Internacional de Ginástica, 2014), e isso, segundo os treinadores, é 

um dos fatores específicos da ginástica que mais exigem força psicológica dos 

atletas. O ginasta pode executar seus exercícios em treino, e se errá-los pode 

repetir, porém em competição, não tem essa opção. Por mais que saiba que é 

capaz de realizar um exercício, o ginasta psicologicamente forte deve ser capaz 

de realizá-lo sob forte pressão em competições. 

 

Resiliência em treinamento e competição 

Ser resiliente em situações de treinamento foi considerado neste estudo 

como indicativo de força psicológica na ginastica artística em dois atributos, 

sendo eles, suportar a crescente exigência técnica da ginastica, e suportar altas 

cargas de treinamento desde idade precoce. Nesse sentido, Coté et al. (2009) 

afirmam que a ginástica artística é uma das modalidades na qual a 

especialização precoce se faz necessária se o objetivo com o atleta é atingir o 

alto nível. Sendo assim, os ginastas com tais objetivos se sujeitam a 

treinamentos pesados e aos aspectos subjacentes a esse processo como a dor 

física é importante que os ginastas sejam resilientes e possuam percepção 

positiva das partes doloridas dos treinos, pois desconforto físico é inevitável 

quando um atleta se prepara para o desporto de elite Jones et al. (2007). Alem 
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disso, a federação internacional de ginastica, continuamente revisa o seu código 

de pontuação, modificando suas regras e exigindo mais elevado grau de 

dificuldade nos exercícios, devido à evolução técnica da modalidade (Federação 

Internacional de Ginastica, 2014). Segundo os treinadores, essa situação exige 

força psicológica dos ginastas, pois quanto mais aumenta-se o grau de 

dificuldade mais é preciso treinar, e repetir as habilidades novas que são 

adicionadas aos programas dos ginastas.   

A resiliência também foi citada como importante no ambiente competitivo, 

e relacionou-se à força psicológica no sentido de, ser capaz de competir bem 

apesar de dor, e não usar a lesão como desculpa. Segundo Levy et al. (2006), a 

capacidade de lidar com dor é consistentemente relacionada à força psicológica, 

porém, é necessário cuidado. Levy et al. argumentam que atletas com alta força 

psicológica podem ignorar lesões graves por apresentarem uma percepção de 

dor e de risco menores comparados com atletas menos fortes psicologicamente. 

Portanto, e preciso cautela ao lidar com esses atletas, pois a sua força 

psicológica pode mascarar um lesão que pode se agravar. 

 

Vida fora do ginásio 

A força psicológica na ginastica artística relacionou-se às demandas dos 

ambientes de treinamento e competição, mas também à aspectos da vida do 

ginasta fora do desporto. O ginasta deve ser focado para manter-se treinando 

apesar dos atrativos do mundo fora do ginásio, e suportar o estilo de vida 

inerente à rotina de atleta. Os jovens ginastas que treinam para se tornarem 

atletas de alto nível, o fazem desde idades precoces (Coté et al., 2009; Fillin, 

1996). Dessa forma, esses atletas têm que lidar com todas as exigências do 

desporto, ao mesmo tempo em que lidam com atividades obrigatórias, normais 

de todo jovem, como escola e programas familiares. Nesse sentido, ser capaz 

de lidar com o estilo de vida imposto a um atleta foi referenciado como atributo 

de força psicológica por Jones et al. (2002). Os autores afirmam que ser 

psicologicamente forte, permite ao atleta lidar melhor com as demandas 

impostas aos praticantes de desporto de elite (competição, treinamento, estilo 

de vida). 
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Por fim, do processo realizado para a categorização de todo o material 

das entrevistas, emergiram as dimensões mentalidade, treinamento, competição 

e vida fora do ginásio, constituídas por suas categorias e atributos de força 

psicológica na ginástica artística. Esses resultados, apresentados e discutidos 

podem ser assim sintetizados:   

Ser um ginasta de ginástica artística psicologicamente forte, significa ter  

um poder que permite ao ginasta: (a) acreditar fortemente em si mesmo, que é 

capaz de atingir metas acima das expectativas, e lutar ate o fim compensando 

debilidades físicas pela força de vontade; (b) manter o foco em você mesmo, e 

no que pode dar certo, bloqueando pensamentos e memorias negativas, e 

trabalhar em prol de metas elevadas; (c) controlar emoções em treino e 

competição, enfrentar medos, não se abalar com erros e outras adversidades, e 

acessar suas capacidades técnicas e físicas em situações de pressão; (d) 

suportar cargas elevadas de treinamento apesar de dor ou lesão, e continuar a 

treinar ou competir; (e) lidar bem com o estilo de vida associado à ginástica, 

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

 

6. Implicações e considerações finais 

 

Os resultados desta investigação apresentaram semelhança, com outros 

estudos sobre a força psicológica, já existentes na literatura, porém, neste 

trabalho, emergiram atributos de força psicológica, de caráter mais específico ao 

contexto da ginástica artística. Modalidade esta, que tem recebido pouca 

atenção por parte dos pesquisadores na área da força psicológica. Dessa forma, 

o presente estudo pode colaborar para o aumento do entendimento do construto 

da força psicológica neste contexto específico. 

O quadro teórico, com as dimensões, categorias e atributos, 

apresentados nessa investigação, podem fornecer informações importantes 

sobre o construto da força psicológica na ginástica artística. Isso pode ajudar 

treinadores a perceberem quais desses atributos eles observam em seus atletas 

e quais não observam. Esse trabalho pode ajudá-los a perceberem força 

psicológica em seus atletas, e também a falta dessa força. Além disso, os 
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treinadores podem perceber, por exemplo, que alguns atletas apresentam 

características de força psicológica relacionadas à dimensão do treinamento, 

mas falham em apresentar atributos de força psicológica na dimensão da vida 

fora do ginásio. Isso pode colaborar com os treinadores e psicólogos do desporto 

ao trabalhar os pontos fracos dos atletas e enaltecer seus pontos fortes. 

Apesar desses pontos positivos, o estudo apresenta algumas limitações. 

A amostra participante desse estudo, limitou-se à treinadores de elite de 

ginástica artística brasileiros, e é possível que as percepções de força 

psicológica apresentem diferenças significativas quando se analisa indivíduos de 

nacionalidades distintas. Dessa forma, seria interessante que os pesquisadores 

atuantes nessa linha de pesquisa realizem estudos nesse sentido com 

treinadores de outras nacionalidades. Além deste fator cultural, apenas 

treinadores foram incluídos na amostra. É preciso levar em consideração as 

percepções de ginastas, psicólogos do desporto e pais de atletas, pois a 

comparação entre as perspectivas desses grupos podem enriquecer o 

entendimento da força psicológica nesta modalidade. 

Por último, salientamos que a presente investigação acessou os atributos 

da força psicológica na ginástica artística sob a perspectiva de treinadores 

brasileiros. Entretanto, é necessário perceber quais as percepções dos 

treinadores sobre o desenvolvimento da força psicológica nesta modalidade. Se 

eles consideram, a força psicológica como uma característica natural ou se é 

algo que possa ser desenvolvido. E quais as estratégias utilizadas por eles para 

desenvolver esse tão importante construto para o sucesso desportivo. 
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Artigo 2: Desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística sob 

a perspectiva de treinadores brasileiros. 

  

Resumo 

 
O presente estudo procurou investigar a perceção de treinadores brasileiros de 
elite de ginástica artística relativamente ao desenvolvimento da força 
psicológica. Dez treinadores concordaram em responder a entrevistas semi-
estruturadas que procuravam identificar as perspectivas destes treinadores se a 
força psicológica é algo que os ginastas apresentam de nascimento, ou se pode 
ser desenvolvida, e quais os principais fatores de influência para o 
desenvolvimento deste construto. Os resultados demonstraram que os 
treinadores consideraram a força psicológica como algo que os ginastas 
apresentam naturalmente em diferentes níveis, podendo ser desenvolvida pelas 
experiências dentro e fora do ginásio, e sendo passível de flutuações ao longo 
dos anos. Além disso, os resultados permitiram identificar um polo positivo e 
outro negativo referente aos fatores que influenciam  o processo de 
desenvolvimento da força psicológica em ginastas. Duas dimensões emergiram, 
sendo elas influências positivas, e as influências negativas. Em ambas as 
dimensões diferentes fatores relativos ao relacionamento treinador/atleta, ações 
práticas adotadas pelos treinadores,  outros importantes, e situações e 
experiências foram consideradas pelos treinadores. 
 
PALAVRAS CHAVES: Foça Psicológica, Desenvolvimento, Influências, Ginástica 
Artística, Treinadores.
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Abstract 
 
The present study sought to investigate the perception of Brazilian elite 
gymnastics' coaches in relation to the development of mental toughness. Ten 
coaches agreed to answer a semi structured interview that aimed to identify the 
perspectives of the coaches whether mental toughness is something the 
gymnasts show from birth or if it may be developed, and which are the main 
factors of influence in this process. The results showed that coaches considered 
mental toughness as something the gymnasts demonstrate from birth in different 
levels, being developable by the experiences in and out of the gym, and being 
subjected to fluctuations through the years. Besides, the results allowed 
identifying positive and negative poles about the factors that influence the 
development of the mental toughness in gymnasts. Two dimensions emerged, 
the positive influences, and the negative influences. In both dimensions different 
factors related to coach/athlete relationship, practical actions adopted by the 
coaches, other important, and situations and experiences were considered by the 
coaches. 
 
 
KEY WORDS: Mental Toughness, Development, Influences, Gymnastics, 
Coaches. 
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1.   Introdução 

 

A força psicológica é uma característica amplamente citada por 

treinadores, atletas, mídia, e psicólogos do desporto. Entretanto, apenas 

recentemente, investigações científicas com maior rigor metodológico foram 

realizadas acerca deste construto. 

Na última década, a força psicológica recebeu crescente atenção por 

parte da comunidade científica. Esse aspecto psicológico do desempenho 

desportivo vem sendo investigado por uma série de autores, e os resultados 

destes estudos têm aumentado significativamente, o entendimento sobre o 

assunto. Nesse sentido, a força psicológica tem sido considerada uma das mais 

essenciais qualidades na obtenção de sucesso desportivo (Bull et al., 2005; 

Gucciardi et al., 2009a; Jones et al., 2007; Thelwell, et al., 2005). 

Nesse esforço inicial de produzir trabalhos científicos com maior 

fundamentação metodológica, Fourie e Potgieter (2001) e Jones et al. (2002, 

2007) foram pioneiros na conceptualização da força psicológica nos desportos. 

Esses autores buscaram compreender além do conceito, as características 

chaves para que um atleta seja psicologicamente forte. Para isso, Fourier e 

Potgieter, e Jones et al. entrevistaram atletas e treinadores de modalidades 

desportivas individuais e coletivas variadas. Mais recentemente, outros autores 

focaram seus estudos em contextos desportivos específicos, como críquete (Bull 

et al., 2005), futebol (Thewell et al., 2005); futebol australiano (Gucciardi et al., 

2008), ou natação (Driska et al., 2012).   

Para além da definição, e determinação dos atributos de força psicológica, 

os pesquisadores desta área de estudo preocuparam-se em compreender o 

desenvolvimento deste construto. Pioneiros nessa investigação foram Bull et al. 

(2005).  Esses autores entrevistaram doze jogadores ingleses de críquete com 

o objetivo de entender o desenvolvimento da força psicológica nessa 

modalidade. Nesse estudo, cinco temas centrais para o desenvolvimento da 

força psicológica no críquete emergiram (fatores ambientais, responsabilidade 

social, dedicação e compromisso, acreditar, lidar com pressão) . Os autores 

afirmam que a natureza contrastante e complementadora dos temas globais 
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colaboram a perceber uma necessidade de interação consistente entre 

ambiente, caráter, atitudes, e pensamento para que o atleta possa 

constantemente ser considerado forte psicologicamente no críquete. 

Mais recentemente, Gucciardi et al. (2009d) investigaram os fatores 

positivos que colaboram no desenvolvimento da força psicológica, e foram mais 

além, ao investigar também os fatores negativos que podem prejudicar o 

desenvolvimento da força psicológica.  Nesse sentido, Gucciardi et al. 

investigaram as percepções de treinadores de elite do futebol australiano, sobre 

como eles podem facilitar e atrapalhar o desenvolvimento de características 

chave de força psicológica. Onze treinadores foram entrevistados e cinco 

categorias surgiram como essenciais, na questão do papel do treinador no 

desenvolvimento da força psicológica. Quatro dessas categorias relacionaram-

se com a facilitação do desenvolvimento da força psicológica (relacionamento 

treinador/atleta, filosofia do treinador, ambientes de treinamento, estratégias 

específicas). E uma categoria, foi relacionada a dificultar o desenvolvimento da 

força psicológica (experiências e influências negativas). Uma série de aspectos 

positivos e negativos, do desenvolvimento da força psicológica, no futebol 

australiano foram enunciados neste estudo. Confiar e respeitar o treinador 

mantendo uma linha de comunicação sempre aberta, focar em um plano holístico 

de desenvolvimento, promover um ambiente onde o atleta seja continuamente 

desafiado a superar seus limites dentro e fora do campo, foram alguns dos 

aspectos positivos. Quanto às experiências e influências negativas destacaram-

se os comportamentos e filosofia do treinador como priorizar o sucesso acima 

do desenvolvimento do jogador, focar nos pontos fracos do jogador, ter 

expectativas baixas e irreais, criar ambiente de treino fácil ou pouco desafiador. 

Esta investigação colaborou no entendimento de como os treinadores percebem 

o impacto positivo e negativo de suas ações sobre o desenvolvimento da força 

psicológica nos jogadores de futebol australiano. 

O processo de desenvolvimento da força psicológica é bastante 

complexo, e até mesmo aspectos culturais também devem ser levados em 

consideração (Thewell et al., 2010). Esses autores realizaram um estudo sobre 

o desenvolvimento da força psicológica sob a perspectiva de atletas de ginástica 
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artística feminina. Foram entrevistadas 10 ginastas de elite, sendo cinco delas 

da Inglaterra e as outras cinco dos Estados Unidos da América. Os resultados 

demonstraram que as ginastas citaram, situações negativas e positivas, como 

fatores que colaboraram no desenvolvimento da força psicológica. Além dos 

fatores intrínsecos ao ambiente desportivo, foram citados outros fatores como 

estilo de vida, problemas com os pais (separação, divórcio), mudar-se de cidade, 

e dificuldades relacionadas à escola (bullying, demandas acadêmicas). Este 

estudo apresenta quatro dimensões de desenvolvimento da força psicológica na 

ginástica artística: processo desportivo (treinamento, clube e competição); 

pessoal do desporto (treinador, colegas de equipa, competidoras, psicólogo do 

desporto); pessoas não ligadas diretamente aos processos desportivos (pais, 

irmãos, outros significantes); e influências do ambiente (ambiente de treino, 

ambiente familiar, ginastas modelos, país onde vivem).  Os resultados obtidos 

por Thewell et al. demonstraram que o fator cultural foi levado em consideração, 

onde as ginastas afirmaram que ser de um país com tradição na ginástica faz 

com que sejam mais fortes para dar continuidade aos sucessos desportivos 

alcançados pelas gerações anteriores. 

A interação entre o ambiente de treinamento, ambiente de competição, e 

ambiente fora do desporto, assim como, as atitudes, cognições, valores, e 

emoções de um atleta, são os que mais contribuem para o desenvolvimento da 

força psicológica (Bull et al., 2005; Connaughton et al., 2008; Thewell et al., 

2010). Entretanto, Crust (2008) afirma que, encontra-se na literatura, referência 

a fatores genéticos, além dos fatores ambientais, como influenciadores do 

desenvolvimento da força psicológica. Nesse sentido, Clough et al. (2010) 

observaram as diferenças em estruturas cerebrais  entre indivíduos mais fortes 

e menos fortes psicologicamente. Clough et al. (2002) encontraram relação 

positiva entre altos scores de força psicológica utilizando o MT48, e mais massa 

cinzenta no lobo frontal direito dos indivíduos, sugerindo relação da força 

psicológica com a genética. Porém os autores não descartam as influências 

ambientais na força psicológica apresentada pelos indivíduos. Dessa forma, a 

genética pode apresentar forte influência no desenvolvimento da força 

psicológica, todavia, fatores ambientais devem ser igualmente considerados 
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nesse processo (Clough et al., 2010; Golby & Seard, 2006; Horsburgh et al., 

2009). 

O desenvolvimento da força psicológica é um processo que depende, e é 

influenciado por vários fatores, de forma que as especificidades das diferentes 

modalidades desportivas, podem requerer abordagens particulares de acordo 

com seus contextos específicos, para que a força psicológica seja desenvolvida 

nos atletas. Dessa forma é preciso que mais estudos em modalidades 

específicas sejam realizados, abordando as perspectivas de atletas, treinadores, 

psicólogos e demais agentes envolvidos nesse processo. 

 

2.   O presente estudo 

 

 A ginástica artística é considerada um dos desportos mais exigentes 

psicologicamente para atletas jovens (Thewell et al., 2010). Além disso, esta 

modalidade tem recebido pouca atenção por parte dos pesquisadores, 

especialmente sobre o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas 

(Fournier et al., 2005). Apesar de Thewell et al. (2010) terem investigado a força 

psicológica na ginástica artística, este é ainda o único estudo sobre este tema 

nessa modalidade. Dessa forma, o presente estudo procura ampliar os 

conhecimentos sobre a força psicológica na ginástica artística, através de um 

estudo qualitativo com treinadores de elite brasileiros. 

O presente estudo possui dois objetivos. O primeiro deles é perceber se 

os treinadores consideram a força psicológica como algo que possa ser 

desenvolvido, ou se é algo que o ginasta apresenta de nascimento e, se mantém 

constante ao longo dos anos. O outro objetivo desse estudo é acessar as 

percepções dos treinadores sobre os mecanismos que podem influenciar 

positivamente e negativamente, o desenvolvimento da força psicológica na 

ginástica artística. Para alcançar tais objetivos foram realizadas entrevistas semi 

estruturadas com o objetivo de acessar o máximo de informações dos 

treinadores. 
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3.   Metodologia 

 

Caracterização da amostra 

 

Um total de 10 treinadores de ginástica artística com idades 

compreendidas entre os 26 e os 52  participaram do estudo, sendo seis homens 

e quatro mulheres. Os participantes possuíam entre 10 e 28 anos de experiência 

profissional, e atuavam com atletas com idades entre 8 e 17 anos em clubes de 

ginástica artística em diferentes estados brasileiros: Rio de Janeiro (n = quatro); 

São Paulo (n = quatro); e Minas Gerais (n = dois). Oito dos treinadores treinavam 

ou já tinham treinado atletas que estavam na seleção brasileira nos escalões 

infantil (10 - 12 anos), juvenil (13 - 15 anos) e adulto (16 e acima). Todos os 

treinadores participavam de campeonatos nacionais e tinham vários títulos em 

seus currículos Oito deles possuíam experiência internacional em competições 

incluindo os Campeonatos Sul-Americanos (n = oito), Pan-Americanos (n = oito), 

Taças do Mundo (n = quatro), Campeonatos do Mundo (n = cinco), Jogos 

Olímpicos (n = quatro) e Jogos Olímpicos da Juventude (n = um). 

Adicionalmente, eram detentores de resultados históricos para a ginástica 

artística brasileira, dentre os quais medalhas em Campeonatos do Mundo, Taças 

do Mundo, Pan-Americanos e Sul-americanos, e finais em Jogos Olímpicos e 

Jogos Olímpicos da Juventude. 

 

Procedimentos 

 

 A recolha dos dados seguiu uma série de estágios como descritos a 

seguir: 

 

Primeiro contato e esclarecimentos 

 Foi realizado contato por email ou telefone com os treinadores 

selecionados para o estudo. Nesse momento eram apresentados o tema, e os 

objetivos do estudo. Além disso, era esclarecido que a forma de coleta de dados 

seria através de uma entrevista gravada em data, local e horário de acordo com 
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a conveniência do treinador. Nesse primeiro contato, foi informado também que 

a identidade dos participantes seria mantida em sigilo. Em seguida, esperou-se 

pelo retorno dos treinadores, e para aqueles que aceitaram participar do estudo, 

foram acertados os detalhes de data, horário e local de entrevista. 

 

Familiarização 

 Uma semana antes da entrevista, foi enviado o guião de entrevista aos 

treinadores. Foi pedido que eles lessem o documento e refletissem sobre as 

questões do guião nos dias precedentes à entrevista. Esse procedimento está 

de acordo com Gucciardi et al. (2009), e foi realizado para que os treinadores 

pudessem familiarizar-se com o conteúdo da entrevista, possibilitando que mais 

informações sobre a força psicológica na ginástica artística pudessem ser 

acessadas. 

 

Entrevistas 

 

Entrevista piloto  

 Entrevistas piloto foram realizadas de forma individual com treinadores de 

ginástica artística portugueses que trabalham com atletas de nível internacional 

(com áudio gravado). Após a entrevista foi pedido aos treinadores que 

avaliassem o conteúdo da entrevista e também o desempenho do entrevistador. 

Esse feedback dos treinadores entrevistados serviu para avaliar o nível de 

compreensão, e a validade das perguntas da entrevista, assim como, avaliar 

nível de preparo do entrevistador. Dessa forma, o entrevistador pode fazer os 

ajustes necessários para que a coleta de dados fosse mais eficiente. 

 

Estrutura do guião da entrevista 

 Nesta investigação, foi adotada uma metodologia qualitativa por meio de 

entrevistas. Este é considerado um método de investigação apropriado, pois 

favorece a oportunidade de acumular informação detalhada de qualidade sobre 

o assunto em pesquisa (Hanton et al., 1999). Porém, mesmo cientes das 

possíveis limitações que podem existir na utilização de entrevistas em 
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investigações (Patton, 2002), essa foi a melhor opção encontrada para o estudo, 

já que é escasso o conteúdo sobre a força psicológica no contexto da ginástica 

artística. Dessa forma, foi criado, a partir de adaptações feitas ao guião de 

entrevista de Gucciardi et al. (2008), um guião de entrevista semi estruturado, 

composto de perguntas abertas para acessar as perspectivas dos treinadores 

brasileiros de ginástica artística sobre o desenvolvimento da força psicológica. 

 O guião de entrevista se dividiu em três partes (desenvolvimento da força 

psicológica, estratégias positivas, estratégias negativas). Dessa forma, a 

primeira parte do Guião de entrevistas teve o objetivo de encorajar os 

participantes a apresentarem suas considerações sobre a força psicológica 

poder ser desenvolvida ou não: “Você acredita que a força psicológica é uma 

característica que possa ser desenvolvida, ou é algo que o indivíduo apresenta 

de nascimento e mantém-se estável ao longo de sua vida?”. A seguir, foram 

feitas perguntas sobre as estratégias positivas adotadas pelos treinadores em 

prol do desenvolvimento da força psicológica do ginasta: “Quais estratégias 

adotadas por treinadores você considera positivas para o desenvolvimento da 

força psicológica na ginástica artística?”. Na terceira parte da entrevista, foram 

feitas perguntas sobre as estratégias negativas que podem impedir o 

desenvolvimento da força psicológica: “Quais estratégias adotadas por 

treinadores você considera negativas para o desenvolvimento da força 

psicológica na ginástica artística?”. 

 

Procedimento de entrevista 

 Todas as entrevistas foram realizadas pelo investigador principal em uma 

sala tranquila do clube onde atuam os participantes. A entrevista se iniciou com 

questões relacionadas à experiência do treinador (como se envolveu com a 

ginástica artística, qual a sua trajetória neste desporto). Com essas perguntas 

pretendeu-se propiciar um ambiente tranquilo ao mesmo tempo em que dados 

para a caracterização da amostra foram recolhidos. Antes de dar início às 

perguntas específicas sobre o desenvolvimento da força psicológica, foi 

relembrado ao treinador o tema e objetivo do trabalho, e reforçada a questão do 

sigilo de sua identidade. Em seguida foram feitas as perguntas do guião de 
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entrevistas. 

 A construção e utilização do guião objetivou minimizar a influência 

subjetiva do entrevistador, dessa forma, a todos os treinadores foram feitas as 

mesmas perguntas e da mesma maneira, e o entrevistador manteve uma postura 

imparcial, intervindo apenas quando necessário esclarecer alguma resposta, ou 

quando o entrevistado tinha alguma dúvida.  Apesar de o entrevistador seguir o 

roteiro proposto no guião de entrevista, respostas espontâneas dos treinadores 

foram exploradas em uma situação aberta, o que possibilitou aos treinadores 

levar a conversa a áreas não restritas ao guia de entrevista (Gucciardi et al., 

2009d). Dessa forma, mais informações puderam ser recolhidas e analisadas. 

Durante a entrevista o entrevistador utilizou perguntas como: “o que você quer 

dizer com...?”, e “você poderia dar-me exemplos de...?” para clarificar e elaborar 

melhor as perspectivas dos treinadores, e dessa forma, incitar mais riqueza e 

profundidade nos dados coletados (Patton, 2002). 

 Ao final da entrevista foi perguntado aos treinadores se havia mais alguma 

coisa que gostariam de acrescentar sobre a força psicológica ginástica artística. 

 

Análise dos dados 

 

 O procedimento realizado na análise dos dados foi baseado na 

metodologia da teoria fundamentada (grounded theory methodology) de acordo 

com Strauss e Corbin (1998), e Glaser e Strauss (1967). Essa metodologia 

possui uma técnica de codificação dos dados qualitativos que encoraja o 

pesquisador a partir de descrição, para categorização conceptual, para 

construção de relação entre conteúdos e teorização (Glaser & Strauss, 1967; 

Strauss & Corbin, 1998). De acordo com os procedimentos da teoria 

fundamentada (grounded theory), a análise de dados foi caracterizada por 

constante comparação dentro e entre os conceitos identificados nas citações dos 

entrevistados. Esse procedimento de análise dos dados deu origem às 

dimensões, categorias e subcategorias. O processo continuou de maneira que, 

cada conceito identificado foi comparado com outros conceitos e categorias, e 

cada categoria comparada com outras categorias, para que as similaridades e 
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variações dentro e entre as dimensões, categorias, e subcategorias pudessem 

ser identificadas. Esse processo contínuo de confirmação e modificação é 

conhecido como “analise comparativa constante” (constant comparative 

analysis). Segundo Glaser e Strauss (1967), esse procedimento é essencial para 

assegurar que o quadro teórico emergente é inerentemente fundamentado nos 

dados (Glaser & Strauss, 1967). Por fim essa metodologia de análise qualitativa 

possibilitou a definição das dimensões, categorias, e subcategorias de forma que 

essas pudessem ser organizadas formando um quadro teórico do construto da 

força psicológica na ginástica artística, e a partir desse quadro definir um 

conceito deste construto. 

 

Categorização dos dados 

 O primeiro passo na análise dos dados foi o da transcrição de todas as 

entrevistas que foram feitas ipsis litteris, com objetivo de tratar as entrevistas 

para uma estrutura de texto mais lógica e compreensível. 

 Em seguida, o conteúdo das transcrições dos 10 treinadores foi 

submetido à leitura e releitura minuciosa por parte dos investigadores buscando 

familiarização com os dados colhidos, assim como realizar uma pré análise do 

conteúdo para elaborar previamente um raciocínio sobre a categorização das 

entrevistas. 

 Posteriormente, foi realizado um trabalho inicial de análise de dados em 

que o investigador pretendeu detectar, especificar, e classificar os conceitos que 

surgiram diretamente das citações dos treinadores, fazendo comparações uns 

com os outros, podendo assim discriminá-los e diferenciá-los uns dos outros 

(Glasser e Strauss, 1967; Strauss e Corbin, 1998).  Esse trabalho inicial foi feito 

a partir das transcrições das entrevistas, de forma que esse material foi 

minuciosamente analisado e desmembrado em segmentos de texto e analisados 

linha por linha, para que assim, as diferenças e similaridades fossem 

exaustivamente comparadas (Glaser & Strauss; Strauss & Corbin). Estas 

citações foram interpretadas como partes isoladas dos textos que faziam sentido 

isoladamente e que continham uma ideia, ou parte de uma informação (Tesch, 

1990). Esses segmentos de texto foram então agrupados de acordo com 
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características afins para facilitar sua a análise, e a subsequente formação das 

dimensões, categorias e subcategorias. 

 Os agrupamentos dos segmentos de textos com características afins 

discriminados na fase anterior foram submetidos a um processo intermediário de 

análise. Nesse processo, o investigador interpretou, agrupou, e reagrupou 

constantemente os dados, de forma que as semelhanças e diferenças entre os 

segmentos de texto foram analisadas extensivamente até que fossem 

codificados em dimensões, categorias e subcategorias que emergiram desse 

processo de análise (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). 

 Os procedimentos inicial e intermediário resultaram na formação das 

categorias e subcategorias agrupadas em dimensões. Por fim, em uma última 

fase de análise, esses conteúdos foram refinados e finalmente integrados a um 

quadro teórico (Strauss & Corbin, 1998). As dimensões e seus conteúdos 

inerentes apresentam-se como parte de um entendimento global do que é o 

desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística sob a perspectiva de 

treinadores brasileiros. 

 

Fiabilidade dos dados 

  

 O primeiro e segundo autor do trabalho repetiram o processo de análise 

dos dados e realizaram encontros para debater as seus posicionamentos quanto 

aos resultados obtidos. Os conteúdos das dimensões categorias e subcategorias 

foram analisados e comparados entre si diversas vezes pelos pesquisadores até 

que foi alcançado consenso quanto à divisão das dimensões, categorias e 

subcategorias. Posteriormente, a interpretação dos dados foi analisada pelo 

terceiro autor do trabalho havendo mínima discordância, que foi solucionada em 

conjunto entre os três autores, chegando-se ao resultado final da análise dos 

dados. Esse procedimento objetivou verificar se haviam interpretações 

tendenciosas, e se a interpretação dos dados realmente estava fundamentada 

nas perspectivas apresentadas pelos treinadores nas entrevistas. 
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4.   Resultados 

  

 A secção de resultados será apresentada em duas partes, de acordo com 

os dois objetivos deste estudo. Na primeira parte será apresentada a percepção 

dos treinadores sobre a força psicológica na ginástica ser algo natural, ou algo 

que possa ser desenvolvido. A segunda parte apresentará detalhadamente o 

resultado da análise do conteúdo das entrevistas, e as percepções sobre o 

desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística dos treinadores. Essa 

análise gerou um quadro teórico dividido em dimensões, e categorias, de acordo 

com as citações dos treinadores. 

 

Percepções sobre a força psicológica ser natural ou desenvolvida 

 

 Parte da entrevista aplicada aos treinadores se reservou a questões sobre 

a força psicológica ser algo que o ginasta já apresenta de nascimento e se 

mantém constante ao longo dos anos, ou se é algo que pode ser desenvolvido. 

Nesse sentido, nove dos 10 treinadores consideraram que a força psicológica é 

uma característica que o atleta apresenta de nascimento, como afirma um dos 

treinadores, T4 “algumas ginastas têm esse diferencial, naturalmente”. Além 

disso, a força psicológica é algo que os treinadores observam, em alguns atletas 

desde muito jovens, como afirma um dos treinadores T3 “os atletas mais jovens 

não têm consciência de sua força psicológica, e muitas vezes demonstram essa 

força mesmo assim”.  Perceber força psicológica, em atletas muito jovens foi 

considerado, pelos treinadores como um indicativo de que, esses atletas 

apresentam essa característica de nascimento. Segundo os treinadores, é 

perceptível desde cedo, os atletas que apresentam naturalmente força, ou 

debilidade psicológica, T2 “muito já vem do caráter, alguns atletas já demonstram 

naturalmente uma calma e tranquilidade, enquanto outros tendem a se 

preocupar com tudo, e têm muitos pensamentos negativos. É perceptível desde 

o princípio, quem são os atletas que vão competir bem e quem vai competir 

mau”. 
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 Embora a maior parte dos treinadores consideraram, que a força 

psicológica é algo que o atleta pode apresentar de nascimento, isso não 

significou para eles que o atleta não possa desenvolver força psicológica.  Nove 

dos 10 treinadores consideraram que a força psicológica é uma característica 

que todos apresentam ao nascer, porém, em diferentes níveis. Alguns atletas 

nascem com altos níveis de força psicológica enquanto outros com baixos níveis 

de força psicológica, porém, todos podem aumentar esses níveis a partir do 

treinamento, influências positivas e experiências tanto na sua vida de atleta, 

como na vida fora da ginástica.  Em relação à vida dentro do ginásio, um dos 

treinadores citou, T6 “essas características podem ser de nascença ou podem 

ser desenvolvidas. É preciso associar o talento físico e psicológico ao 

treinamento para se tornar um atleta de altíssimo nível”. Outro treinador explica 

as influências da vida fora da ginástica, T7 “a força psicológica pode ser 

desenvolvida e trabalhada, porém, irá depender muito da criação oferecida pelos 

pais, dependerá muito das suas experiências em casa”. 

 Os treinadores afirmaram que a principal fase para o desenvolvimento da 

força psicológica nesta modalidade são os primeiros anos de envolvimento com 

o desporto, T5 “na infância é a fase principal, para reverter medos, e tornar o 

indivíduo mais forte psicologicamente. As primeiras experiências são muito 

importantes. O menino precisa vivenciar de forma positiva a ginástica. 

Principalmente no começo”. 

 Os treinadores também salientaram a possibilidade de retrocessos da 

força psicológica, ou seja, atletas que passam a apresentar níveis mais baixos 

de força psicológica em comparação consigo mesmos, dependendo das 

influências que recebe. Um dos treinadores citou, T5 “alguns já nascem com 

esse perfil de ser psicologicamente forte, outros não, mas tudo vai depender do 

trabalho que é realizado com esses atletas. Um atleta com pouca força 

psicológica pode tornar-se forte, assim como, um atleta naturalmente forte 

psicologicamente pode tornar-se fraco, dependendo do trabalho que é realizado 

com ele”. 

 Nos resultados, foram encontradas duas posições extremas. Um dos 

treinadores, isoladamente, acredita que a força psicológica é algo que o atleta 
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apresenta ou não de nascimento, não sendo possível desenvolvê-la, T8 “é algo 

de nascimento, que você possuirá ou não. Você só obterá sucesso naquilo que 

possui um talento nato para realizar”. Por outro lado, outro treinador considerou 

que ninguém nasce com força psicológica, sendo sempre necessário um 

trabalho de desenvolvimento, como ele afirma, “não se nasce forte 

psicologicamente. Tudo depende do trabalho, do treinamento, das suas 

experiências na ginástica ou na vida”. 

 Dessa forma a força psicológica na ginástica foi considerada, pelos 

treinadores como uma característica, que os ginastas apresentam naturalmente 

em diferentes níveis, podendo ser desenvolvida pelas experiências dentro e fora 

do ginásio, sendo passível de flutuações ao longo dos anos. 

 

Influências positivas e negativas no desenvolvimento da força psicológica 

na ginástica artística 

 

 Durante a categorização das entrevistas, 213 citações em estado bruto 

foram relacionadas ao desenvolvimento da força psicológica na ginástica 

artística. Esse processo de análise dos dados revelou as perspectivas dos 

treinadores, sobre estratégias, situações, e indivíduos que influenciam 

positivamente e negativamente o desenvolvimento da força psicológica nos 

ginastas. O estudo destes dados deu origem a duas dimensões denominadas, 

influências negativas, e influências positivas. Posteriormente, foi possível dividir 

as duas dimensões igualmente em cinco categorias, sendo que, de um lado, 

temos o polo positivo, e do outro lado o negativo. Como representado nas figuras 

cinco e seis. Essas dimensões com suas subcategorias e descrições, 

associadas ao desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística serão 

apresentados a seguir. 
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Tabela 5: Influências positivas e negativas para o desenvolvimento da força psicológica 

na ginástica artística. 

Dimensão Subcategoria Descrição 

Influências positivas 

Relação treinador\atleta 

1- Ser confiante e demonstrar segurança 

2-Possuir boa comunicação 

3- Dar suporte extra ginásio 

4- Ser paciente e positivo 

5-dividir a pressão com o atleta 

6-ser firme no momento certo 

7- ensinar a lidar com erros e a enfrentar 

derrota 

Ações práticas 

1-Aplicar treinamentos fortes e exigentes 

2-Trabalhar de acordo com a sua 

individualidade 

3-criar um ambiente competitivo no treino 

4-ensinar técnicas de visualização 

5-reproduzir no treinamento situações de 

pressão competitiva 

6- expor o atleta ao enfrentamento das 

dificuldades 

7-  ser realista e evitar frustrações 

Outros importantes 

1-Psicólogos do desporto 

2- Colegas de equipe 

3- Pais 

Situações e experiências positivas 
1-superar medos 

2 -Ser ginasta   

Influências 

negativas 

Relação treinador\atleta 

1-não ser confiante 

2- ser agressivo e pessimista 

5-se descontrolar em momento de pressão 

2-Perfeccionismo exagerado   

Ações práticas 1-Ameaçar e aplicar castigos físicos   

Outros importantes 1-Pais 

Situações e experiências negativas 1-Lesões e quedas em treino e competição 
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  Dimensão influências positivas 

 

 Essa dimensão compreende os fatores considerados como promotores 

de força psicológica na ginástica artística, e estão relacionados à relação do 

treinador com o atleta,  às estratégias específicas utilizadas por treinadores, 

outros indivíduos importantes, e situações e experiências positivas. 

 

Categoria relacionamento treinador\atleta 

 O relacionamento com seus ginastas foi amplamente citado pelos 

treinadores, como fonte de influência para o desenvolvimento da força 

psicológica. Aspectos como inspirar segurança, dividir a pressão, e ser firme com 

o atleta, dentre outros, foram incluídos ao longo das entrevistas, e foram 

apontados como importantes para desenvolver atributos chave de força 

psicológica na ginástica artística. 

 Inspirar confiança e segurança em seus atletas foi citado, pelos 

treinadores como importante para a obtenção de uma relação positiva, entre as 

duas partes. Como relatou um deles, T6 “é um reflexo. Se o treinador tiver 

confiança e passar essa confiança para o atleta, ele vai ficar um atleta confiante 

... O que tem que acontecer é o atleta acreditar em você no seu trabalho e no 

que você diz, se isso não acontece ele não vai confiar”. Dessa forma, se o atleta 

confia e sente segurança no treinador, as atitudes e palavras dele terão maior 

efeito sobre os ginastas, e assim o treinador será capaz de extrair mais do 

ginasta, como explicado nessa citação, T7“a menina quando ela está bem, ela 

faz pra ela, mas quando ela está mal ou cansada ela faz pra gente, então ela 

tem que confiar na gente, ela tem que acreditar no que estamos falando, porque 

nós conseguimos assim tirar aquele ultimo momento de esforço dela, aquela 

ultima parte que pode fazer a diferença”.   

 Possuir boa comunicação com o atleta foi outro aspecto da relação entre 

treinador e atleta considerado como importante para promover a força 

psicológica no ginasta. Os treinadores afirmaram que para possuírem boa 

relação com o atleta é preciso, comunicar-se de forma respeitosa e calma, 
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evitando xingamentos e palavras duras, levando-o a compreender o que tem que 

fazer para corrigir seus erros. Um dos treinadores relatou, T8 “Aqui nessa escola, 

a gente não faz nada no grito, no chacoalho, é tudo na conversa. A gente faz 

elas pensarem no que elas têm que melhorar, o que elas estão fazendo de 

errado. Então é muito mais na conversa do que no grito”. 

 Outro aspecto do relacionamento entre treinador e atleta foi o suporte que 

o treinador deve dar ao ginasta em questões extra ginásio. Foi considerado 

importante pelos treinadores, compreender que o atleta tem uma vida fora da 

ginástica e colaborar com seus problemas exteriores, dando suporte para lidar 

com questões como escola, e começar a trabalhar. T10 “Então a gente tem que 

ter um trabalho que ajude eles a conciliar essas duas situações, de casa e de 

treino, com relação a horário, tempo, o que tem que fazer fora da ginástica, 

escola, e tudo isso. Alguns meninos precisam trabalhar pra ajudar a família e a 

gente tem que compreender isso”. É preciso que o treinador compreenda que o 

atleta pode se desmotivar por sentir que não recebe suporte para seus 

problemas fora da ginástica. Um dos treinadores exemplificou, T1 “uma atleta 

minha começou a chorar de repente no treino, e eu perguntei o que era o 

problema, e ela disse que estava com muitas tarefas de escola para terminar 

para o dia seguinte. Eu senti que precisava compreender esse outro lado da vida 

dela, e que pra ela ficar bem no ginásio, ela tem que estar bem de fora dele 

também. Então eu liberei ela mais cedo aquele dia e vi que ela sentiu que podia 

contar comigo”. 

 Ser positivo e aumentar autoestima dos ginastas, foi outro fator 

considerado para uma relação positiva com os atletas. Os treinadores afirmaram 

que se devem usar palavras positivas com o atleta aumentando sua autoestima, 

estimulando-o a acreditar em si mesmo e demonstrando que você acredita nele, 

demonstrando paciência com as dificuldades dele. Uma das citações descreve 

esse aspecto, T4 “se ele não está conseguindo fazer um exercício, e você coloca 

palavras como, “você vai conseguir, você é capaz, vamos lá, tenta de novo, tenha 

paciência”, eu acredito que isso ajuda". Os treinadores afirmaram também, que 

é preciso ser paciente com as dificuldades técnicas enfrentadas pelos ginastas, 

e que é preciso demonstrar que está sempre disposto a ajudá-los a superar 
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essas dificuldades. T7 “eu ajudo, ajudo e ajudo mil vezes se for necessário, volto 

pro básico, volto tudo de novo”...” se ela não conseguir hoje e você repetir com 

ela mil vezes, talvez amanhã ela tenha menos medo, e no outro dia se ela ainda 

tiver medo você vai e ajuda mais mil vezes”. 

 Os treinadores afirmaram também como importante para uma relação 

positiva com os ginastas, dividir a pressão com atleta, e não permitir que ele 

sinta-se só. Segundo os treinadores é preciso que o ginasta entenda que a sua 

performance depende dele, mas também do treinador, fisioterapeuta, psicólogo, 

etc, distribuindo a pressão. T8 “eu acho que a gente tem que dividir com o atleta 

essa pressão, não pode jogar essa responsabilidade toda neles, “agora você tem 

que ir lá e acertar”, não você tem que falar “calma, lembra do que a gente treinou” 

a gente tem que espalhar essa pressão entre psicólogos, fisioterapeutas, e tudo 

isso, isso é importante para o atleta”. 

 Apesar de considerarem que o treinador deve ser paciente e 

compreensivo, os participantes do estudo afirmaram que existem momentos 

onde o devem ser firmes na forma de tratar o ginasta. Como explicado em uma 

citação, T9 “de vez em quando, se não for desse jeito algumas crianças não 

funcionam. É claro que elogiar, dá resultado, mas se você também às vezes, 

uma bronca pra ela acordar numa hora certa pode ajudar”. Segundo os 

treinadores, ser sempre firme ou duro no modo de lidar com os atletas, pode não 

surtir o efeito desejado. Portanto, é preciso ser suave, e no momento certo, ser 

firme gerando um efeito mais intenso em comparação a ser sempre firme. Um 

dos participantes exemplifica, T3 “porque você vê que a gente não grita, não fala 

alto com elas, então quando a gente têm essa atitude, elas canalizam, “a 

treinadora gritou? vamos logo, vamos, força” aí a ginasta canaliza essa energia, 

e isso da um efeito diferente nelas...mas se você só gritar o tempo todo, elas se 

acostumam, e aquilo não faz diferença nenhuma”. 

 Outro aspecto citado pelos treinadores foi a forma como se deve ensinar 

o atleta a enfrentar derrota. Os treinadores citaram que lidar com a derrota, está 

ligado à forma como o atleta a percebe. Condicionar a derrota a fatores externos 

foi considerado algo ruim para o atleta, “eu acho muito ruim ensinar atletas a 

procurar dependência de resultado fora. Árbitro foi ruim, trave foi torto, sapatilha 
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está apertada, um monte de coisas só não é dentro de você, eu acho que a 

primeira coisa é procurar dentro de você”. Avaliação dos árbitros, competir em 

aparelhagem diferente da que treina, e performance dos seus rivais, foram 

considerados como fatores externos que não devem abater o atleta em sua 

performance. Isso foi considerado um importante aspecto do desenvolvimento 

da força psicológica.   

 

Categoria ações práticas 

 Essa categoria da dimensão influências positivas refere-se às ações 

práticas dos treinadores no seu dia a dia com o atleta, para conduzi-lo a um 

estado de força psicológica mais elevado. Aspectos enunciados pelos 

treinadores incluíram, submeter o atleta à treinamentos difíceis, trabalhar de 

acordo com a individualidade de cada atleta, ensinar o atleta a lidar com dor, 

erros e lutar até o fim. As ações práticas dos treinadores em relação à força 

psicológica do ginasta serão discutidas a seguir. 

 Submeter o ginasta a treinamentos fortes, pesados e exigentes, onde o 

atleta tenha que realizar grande número de repetições de séries e de exercícios 

foi uma das ações práticas do treinador citadas para desenvolver a força 

psicológica nos atletas. Segundo os treinadores, o treino deve ser tão forte que 

o atleta enfrente maiores dificuldade na sua preparação do que na competição, 

tornando-o mais forte psicologicamente em situações adversas. T6 “O mais 

importante para a parte psicológica é o treinamento. Se você tem um treino forte, 

se está bem treinado, você psicologicamente fica mais forte porque você sabe 

que treinou para aquilo. E isso tudo reflete na competição. A competição é a 

última etapa, entendeu? Você primeiro tem que passar por todos esses 

problemas pra chegar na competição bem. Se você já passou por todas essas 

etapas de treino, já  chega na competição e sente que é mais fácil”. 

 Um fator importante para que o atleta se torne forte psicologicamente na 

ginástica segundo os treinadores, é executarem elevado número de repetições 

dos exercícios no treinamento. O processo de repetição dos exercícios nos 

treinamentos vai proporcionar ao ginasta desenvolver características como 

paciência, perseverança e perfeccionismo, “então um momento que exige força 
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psicológica é quando você precisa repetir 10 vezes mas você não aceita, aí você 

tem que  se tornar paciente, você tem que se controlar ali. Porque tem menina 

que a gente repara que não tem paciência não tem psicológico preparado 

nenhum, mas a base disso é repetição. Então isso também vai fazer com que 

você se torne perfeccionista”. 

 Outro fator promotor da força psicológica na ginástica artística 

apresentado pelos treinadores foi conhecer profundamente seus atletas, sendo 

capaz de trabalhar de acordo com a individualidade de cada um deles. Nesse 

sentido, é preciso perceber o que eles sentem, saber o que e como lhes dizer 

para motivá-los, e reverter situações difíceis. T4 “cada pessoa tem um 

treinamento diferente, por exemplo, tem um que você precisa brigar com ele, “vai 

força você consegue”, e outro que se você for dessa maneira tão dura, ele não 

vai ser tão motivado, mas se você conversar mais com ele, ele vai ser mais 

motivado. Você tem que procurar no seu atleta qual é a forma que vai fazer com 

que ele se motive mais. Não existe uma equação única. Você tem que achar a 

personalidade do seu ginasta, e onde você vai trabalhar para conseguir 

potencializar a força psicológica dele”.  Além disso, ao conhecer seus atletas 

profundamente, o treinador deve saber o que dizer para reverter situações. T7 

“eu pergunto, será que vale a pena mesmo você estar treinando e largar sua 

família e fazer tudo isso pra ser mais ou menos na ginástica? E elas tem isso na 

cabeça, elas sabem disso".   

 Criar um ambiente competitivo no treino foi considerado uma estratégia 

específica, que pode proporcionar situações nas quais, a melhora de 

desempenho de um atleta seja motivação para os outros a sua volta manterem-

se no nível dele e superá-lo. Um dos treinadores explica,  T10 “uma estratégia 

que já percebi que funcionou, é colocar ela numa situação que tenha que 

competir com o colega. Porque o ser humano é competitivo por natureza, então 

quando você põe ela numa situação em que ela tem que ser melhor que o outro 

perto de você, que você está competindo, você instiga ela a querer, “olha aquela 

está melhor que você, eu não deixaria”. 

 Ensinar aos atletas a técnica de visualização, foi considerada mais uma 

ação prática importante no desenvolvimento da força psicológica. Imaginar a 
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execução perfeita de um exercício ou série, para melhorar a confiança e bem 

estar do atleta especialmente em situações de stress. Um dos treinadores 

explica, T1 “Quando o atleta tem uma queda no aquecimento, por exemplo, antes 

da série, eu peço pra ele se imaginar fazendo tudo perfeito. Isso é uma coisa 

que eu ensino, por exemplo, “eu estou aqui mas eu estou no meio do aparelho, 

estou na barra e vou me ver sentir como se estivesse fazendo ou como se 

estivesse de fora me assistindo.“E sempre visualizar pensando que você fez a 

melhor série, que você não errou, que você não desequilibrou, que você não 

quicou, que você fez ponta de pé, que a pegada foi perfeita”. 

 Outro aspecto que se referiu às ações específicas do treinador para o 

desenvolvimento da força psicológica foi reproduzir no treinamento situações 

próximas do que o atleta irá vivenciar no ambiente competitivo. Segundo os 

treinadores, no ambiente de treino, o atleta pode errar e repetir seus exercícios, 

porém na competição ele terá apenas uma chance. É preciso criar situações em 

treinamento onde ele vivencie o stress relacionado à sua performance, de modo 

que um erro acarrete em uma consequência significativa para ele .   Um dos 

treinadores relatou, T2 “Fazer certo na hora “H”, isso também é treinável. Por 

exemplo, eu falo pra elas “agora vocês se apresentam, quem cravar, acabou, 

quem não, vai fazer 10 vezes”.  E falo uma quantidade, não impossível mas muito 

grande, para dar um valor a essa tentativa muito alto. Porque você fala, se você 

cair você repete uma vez, aí tudo bem ela cai. Porque na competição com a 

única vez que ela pode tentar, é aquela hora que ela tem que conseguir. Então 

essa única chance que você tem. Isso tem que ser colocado dentro do treino”.  

Esse tipo de estratégia para ensinar o atleta a superar dificuldades, foram 

consideradas como promotoras de força psicológica no atleta, levando o ginasta 

a desenvolver uma mentalidade competitiva, na qual o ginasta sempre lutará até 

o fim. O desenvolvimento dessa mentalidade foi exemplificado, “Por exemplo, eu 

ensino a lutar até o fim. Você tem que doe ou não doe você tem que subir e 

terminar.  Se no treino ela já faz isso, na competição ela já sabe, ela caiu, ela 

olha a sua dor, e ela sabe “ah, dá pra fazer”, aí ela vai e acaba. Então suportar 

dor, acreditar nela mesma”.   

 Outro fator relacionado à ações práticas para o desenvolvimento da força 
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psicológica na ginástica artística foi, expor o atleta aos seus problemas e 

dificuldades, colaborando para que ele os supere, pelo enfrentamento dos 

mesmos. Um dos treinadores exemplifica, T10 “eu acho que você tem que fazer 

com que o atleta enfrente as novas situações que vem se apresentando, até que 

aquela dificuldade seja uma coisa natural. Até que você aprenda aquilo tudo é 

novo, e se você não enfrenta aquilo, nunca vai saber lidar com a situação”. Os 

treinadores também apontaram para a importância de dar suporte ao atleta 

nesse procedimento, como na seguinte citação, T5 “então, houve a dificuldade, 

você tem que mostrar pra ela que ela tem condições de enfrentar aquilo, passar 

por aquilo e passar a ser uma coisa normal, e ela só vai superar enfrentando os 

problemas e não fugindo deles”. 

 Os treinadores salientaram também, como fator importante na formação 

da força psicológica na ginástica artística, ser realista quanto às possibilidades 

do ginasta e evitar frustrações. Foi colocado pelos treinadores, que é preciso 

conhecer profundamente o atleta, reconhecer seu potencial, e trabalhar de 

acordo com suas possibilidades, traçando objetivos e metas individuais, 

específicas e realistas, evitando frustrações. Um dos treinadores exemplificou, 

T8 “Eu trabalho muito com a frustração. Eu penso assim, se você tem uma linha 

com 10 atletas, você não vai ter 10 campeões. Então eu acho que se você tem 

potencial pra ser o sexto, vou trabalhar pra você alcançar isso, não vou querer 

que você seja o sétimo. Não colocar como obrigações, mas saber o potencial de 

cada uma e não ficar iludindo, porque daí se você ilude e a coisa não acontece, 

a frustração é pior”. Nesse sentido, os treinadores afirmaram também que não é 

só com relação à resultados em competições que o atleta se frustra, é também 

em relação ao dia a dia do treinamento. É importante que o atleta acumule 

memórias positivas nas suas experiências na ginástica. T1 “eu tento sempre 

finalizar os treinos com uma memória boa. Às vezes faltam 10 minutos pro treino 

acabar, mas, se a ginasta já passou uma série boa, eu não arrisco pedir outra 

para que não haja risco de ser uma passada ruim e terminar o treino com uma 

memória ruim”. Outro fator citado foi quando o atleta comete algum erro, ou 

mesmo uma queda que pode gerar uma memória negativa no futuro. Os 

treinadores relataram que, não se deve permitir que o atleta leve aquela memória 
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do erro, como a última memória daquele exercício, T7 “nunca se deve deixar, “ah 

caiu então acabou”, não se caiu você vai e ajuda mais cinco vezes, para a 

menina ir embora com uma boa lembrança daquele exercício”. 

  

Categoria outros significativos 

 Essa categoria refere-se aos outros indivíduos relacionados com o 

desenvolvimento da força psicológica do ginasta, para além do treinador. Pais, 

colegas de equipe e psicólogos do desporto foram citados pelos treinadores 

como importantes nesse processo. Apresentamos e discutimos agora, as 

influências positivas que esses indivíduos possuem no desenvolvimento da força 

psicológica. 

 Os psicólogos do desporto foram considerados pelos treinadores, como 

mais preparados para desenvolver aspectos psicológicos da performance dos 

ginastas, T9 “isso tem que ser psicólogos, a gente tem que dar o treino da parte 

técnica, o treino da preparação física e parte técnica. A preparação psicológica 

deve ser feita por um psicólogo do esporte, eu acho”. Nesse sentido, foi 

considerado pelos treinadores que os psicólogos do desporto estão mais 

preparados que os treinadores, e também mais preparados que os psicólogos 

comuns, que não compreendem a realidade da ginástica. Um dos treinadores 

exemplifica, T6 “a parte psicológica deve ser feita por psicólogos do esporte, não 

adianta você pegar um psicólogo normal, tem que ser psicólogo do esporte. São 

esses que vivem o dia a dia do treino, que ficam aqui assistem e anotam, e não 

aqueles que estão no consultório e que nem sabem o que é uma paralela”. 

 Os colegas de equipa foram apontados, também, como importantes no 

desenvolvimento da força psicológica. Os ginastas podem promover rivalidade 

entre si, o que foi considerado saudável como visto na sessão anterior. Outro 

aspecto relacionado aos colegas de equipa é em relação ao apoio que é 

oferecido entre eles. Um dos treinadores exemplificou, T4 “eu acredito que outra 

coisa que motive muito são os companheiros. No momento em que a ginasta 

está fazendo a série e ela não está 100% preparada, mas onde os amigos estão 

dizendo “vai, vamos lá, você vai conseguir”, isso dá forças pra ela, isso dá uma 

energia a mais pra que ela consiga fazer a série dela”. 
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 Outros indivíduos considerados importantes foram os pais. Alguns 

treinadores relataram que consideram que o desenvolvimento da força 

psicológica depende do que a criança já traz da educação recebida em casa. Um 

dos treinadores citou, T9 “tem os pais já começam a tratar o psicológico da 

criança, desde cedo, e isso faz diferença. Mas acho que vem de casa mesmo, 

acho que você já começa ali em casa ensinando”. 

 

Categoria experiências positivas 

 Experiências positivas vividas pelos ginastas foram consideradas, como 

promotoras de força psicológica. Dentre elas, foram destacadas experiências 

como, superar medos e aprender novos exercícios, obter sucesso em treino e 

competição, e o fato de ser ginasta, por si só, já foi considerado como promotor 

de força psicológica. 

 Enfrentar medos e aprender exercícios novos foi considerado uma 

experiência positiva para o desenvolvimento da força psicológica na ginástica 

artística. Os treinadores ressaltaram que, apesar de ser uma situação 

estressante, quando o ginasta finalmente supera suas dificuldades e consegue 

realizar um exercício que lhe causava medo, ele se torna mais forte 

psicologicamente. Um dos treinadores exemplifica, T1 “o medo vai se tornando 

algo que a menina tem que lidar no dia a dia dela. Quanto mais aumenta o seu 

nível. Então quando ela finalmente consegue um exercício novo que antes ela 

tinha medo, isso dá muita confiança. Uma satisfação mesmo de ter superado a 

dificuldade”. Os treinadores afirmaram que é preciso compreender a fonte do 

medo do ginasta, pois algumas vezes, o medo é constante, mesmo em 

exercícios que o ginasta já realize a algum tempo. Por exemplo, T7 “ela tem 

medo de fazer flick na trave, flick flick, e flick layout. Mas porque ela tem medo? 

Por que ela tem várias falhas técnicas, daí ela dobra o braço ou faz com 

velocidade demais, por ser muito forte, então ela tem que controlar a força dela 

porque é muito explosiva e forte. Então eu tenho que saber a origem do medo 

para poder trabalhar em cima dos pontos chaves”. 

 Treinar ginástica foi considerado um promotor de força psicológica por si 

só. Segundo os treinadores, o fato do indivíduo treinar ginástica de alto 
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rendimento, torna-o mais forte psicologicamente dentro e fora do ginásio.  O 

ginasta deverá lidar com toda exigência atrelada ao desporto de alto nível, e 

ainda balancear com as demandas da escola, e outras atividades fora do ginásio. 

Isso pode tornar o atleta forte psicologicamente, tanto para a ginástica como para 

a vida fora da ginástica. Um dos treinadores exemplificou fazendo referência à 

sua própria experiência, “quando eu era atleta, eu era muito pessimista, chorava, 

tinha medo. Mas agora eu encaro diferente a vida. Eu cresci, eu tenho que 

trabalhar, eu tenho que encarar, eu estou doente eu tenho que estar aqui, porque 

tenho minas alunas, e isso tudo vem da mente. E eu aprendi a ser mais forte na 

ginástica, a enfrentar meus problemas de frente”. 

 

Dimensão influências negativas 

 

 Nessa dimensão do desenvolvimento da força psicológica na ginástica 

artística, foram agrupados os fatores que atrapalham esse processo. As 

categorias de influências negativas são as mesmas da dimensão de influências 

positivas, porém dessa vez são tratados os fatores negativos da relação 

treinador e atleta, das ações práticas negativas do treinador, a influência negativa 

dos pais, e as experiências negativas vividas pelos ginastas que podem ser 

prejudiciais ao desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística. Essas 

categorias e suas descrições são apresentadas e discutidas agora. 

 

Categoria relação negativa treinador\ atleta 

 Essa categoria agrupa os fatores referentes ao relacionamento entre o 

treinador e o ginasta, que podem ser danosos para o desenvolvimento da força 

psicológica no atleta. Os treinadores ressaltaram nas entrevistas, aspectos 

como, não possuir confiança no próprio trabalho, ser agressivo com o atleta, ser 

pessimista quanto às possibilidades do ginasta, e pressionar exageradamente. 

Esses aspectos serão apresentados a seguir. 

 Um dos aspectos negativos da relação entre o treinador e seus atletas foi, 

o fato do treinador não confiar no trabalho que está realizando. Um dos 

treinadores relatou, “se o treinador não está acreditando nem nele mesmo. O 
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que tem que acontecer é o atleta acreditar em você no seu trabalho e no que 

você diz, se isso não acontece ele não vai confiar”. 

 Outro fator negativo, referente ao relacionamento entre o treinador e o 

atleta foi ser agressivo, e pessimista no modo de falar e agir com o atleta. Um 

dos treinadores explica, T4 “eu acredito que quando o atleta não está 

conseguindo realizar um movimento, e você ao invés de motivar, você fica 

colocando ele pra baixo, com palavras como, “você não consegue mesmo, você 

está ruim, você não se dedica mesmo”, eu acredito que isso atrapalha. E se ele 

achar que não é nada, a cada dia que passa, é claro que o desenvolvimento 

psicológico dele só vai piorar”. O pessimismo foi ressaltado como uma forma de 

fazer o atleta deixar de acreditar em si mesmo cada vez mais, T2 “o treinador 

fala, no aquecimento você tem que cravar, se você cair então na série você vai 

cair também. Então ele planejou a queda, ele já colocou na cabeça dela, se ela 

não acertar no aquecimento, provavelmente ela já entende, “ah então eu vou 

cair””. Os treinadores afirmaram também, que é contraproducente humilhar e 

xingar os atletas, T1 “o modo de falar também, se for agressivo, o treinador pode 

potencializar o medo ou as fraquezas. Tem treinador que xinga. Acho que vai 

usando aquelas palavras ruins com as meninas e potencializa o psicológico fraco 

delas”. 

 Se descontrolar em momentos de pressão foi referida como algo 

prejudicial ao relacionamento do treinador com o atleta. Quando o próprio 

treinador se descontrola, em momento de pressão ou em situação onde as 

coisas estão dando errado, isso pode desestruturar o atleta. Um dos treinadores 

exemplificou, com uma vivência na qual percebeu os efeitos negativos do seu 

descontrole, T5 “uma atleta minha, errou o aquecimento em uma competição. Eu 

briguei com ela, fiz ela voltar e fazer de novo. Ela errou de novo. E na hora da 

competição ela caiu quatro vezes. E ela era uma menina que sabia fazer bem o 

aparelho,  só que ela fez os 30 segundos de aquecimento mau. Eu poderia ter 

auxiliado ela psicologicamente, e ter dito que aquilo ali não faria diferença 

nenhuma, e ela ia fazer a prova como ela faz quatro ou cinco vezes no treino. E 

eu acho que desestruturei mais ela psicologicamente e fiz com que ela errasse 

tudo. Era uma menina de 11 anos que não teria a capacidade de superar isso 
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sozinha”. 

 Um aspecto considerado prejudicial para o desenvolvimento da força 

psicológica do ginasta foi, o treinador exigir perfeccionismo exagerado de seus 

atletas, colocando muita pressão sobre eles.  Um dos treinadores explica, T5 

“elas erram muito, porque a gente vê uma tensão muito grande no treinamento 

delas. É uma cobrança, uma exigência tão forte em cima delas, que parece que 

elas querem ser o mais perfeitas possível. E isso acaba atrapalhando na 

performance, porque fica um perfeccionismo exagerado, nada nunca está bom”. 

 

Categoria ações práticas negativas 

 Esta categoria trata da influência negativa que comportamentos e 

estratégias específicas dos treinadores podem ter sobre a força psicológica dos 

ginastas. Os treinadores citaram aspectos como, ameaçar e castigar os atletas. 

Esses resultados serão apresentados a seguir. 

 Ameaçar, castigar, e utilizar métodos que coloquem o atleta em risco, 

foram considerados pelos treinadores, como práticas que influenciam 

negativamente o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas. Usar 

castigo, e punições físicas para conseguir o que se deseja do atleta, foi 

considerado uma atitude antiprofissional, e resulta em perda de confiança do 

ginasta no treinador. T8 “para alguns treinadores, se o ginasta não acerta o 

elemento, faz 10 subidas na corda, ou agachamentos, ou flexão. Então se você 

pede pra uma menina de sete ou oito anos pra subir 10 cordas, porque ela não 

acerta um exercício, ela vai subir, e voltar lá desesperada pra acertar o exercício, 

mas porque ela não quer ter que subir 10 cordas. Então não existe técnica nisso, 

não existe pedagogia, não existe nada, só pressão e ameaça. eu acho que o 

castigo te afasta do profissionalismo na ginastica. Aí com 12 ela vai subir, com 

13 vai com cara feia, e com 15 ela não vai subir. Ela já entende que não acerta 

o elemento porque é fraca de braço”. Os treinadores relataram que ao utilizar 

ameaças, o atleta perde a confiança no treinador, e passa a atender seus 

comandos, por medo, T8 “eu acho que isso vai te fazendo, não digo um mau 

técnico. Mas o atleta, quando vai ficando mais velho, vai perdendo aquela ligação 

com você, de confiança, de olhar no olho e confiar quando você diz, “vamos lá, 
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você vai conseguir”, porque a vida inteira ameacei ele”. 

 Categoria influência negativa de outros significativos 

 Nessa categoria, foram citados apenas os pais como influência negativa 

no desenvolvimento da força psicológica na ginástica. Alguns treinadores 

salientaram que a força psicológica do atleta, depende muito do seu ambiente 

familiar, “tem criança que já vem com uma autoestima baixa, por que já tem 

problema em casa, com os pais ou outras dificuldades que são muito comuns 

entre as meninas aqui”. 

 

Categoria situações e experiências negativas 

 Nessa última categoria, da dimensão influências negativas sobre o 

desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística, foram agrupadas as 

experiências vividas pelos atletas nesta modalidade que podem ser prejudiciais 

para sua força psicológica. Situações relacionadas a lesões, e quedas nos 

exercícios, foram consideradas pelos treinadores. 

 Quedas durante o treino ou competição, podem gerar um trauma físico e 

psicológico, e o ginasta pode passar a apresentar dificuldades de executar, 

mesmo exercícios que antes era capaz, T3 “uma atleta minha, fazia giros nas 

paralelas a tempos, e teve um dia que ela teve uma queda muito feia. Teve que 

ir ao hospital pra ver se estava tudo bem, e tudo. Depois disso ela não treinou 

mais esse aparelho da mesma forma”. Outro exemplo foi enunciado, T1 “um 

ginasta uma vez, quebrou o braço treinando barra fixa, e foi muito assustador 

pra todo mundo no ginásio. Alguns ginastas que estavam lá, e viram acontecer, 

chegaram a desistir da ginástica. O interessante é que o ginasta que se 

machucou voltou a treinar, mas os outros que só viram acontecer nem voltaram 

no ginásio”. Esses exemplos demonstram que situações ocorridas com o ginasta 

ou mesmo não diretamente com ele, podem debilitar a sua confiança, e fazer 

com que ele tenha medos e dificuldades para treinar e competir. 

 

5.   Discussão 

 

 Este estudo teve o propósito de aprofundar o conhecimento sobre o 
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desenvolvimento da foça psicológica na ginástica artística sob a perspectiva de 

treinadores brasileiros. Os dois objetivos específicos deste estudo foram: (a) 

descobrir se os treinadores consideram a força psicológica como uma 

característica possível de ser desenvolvida, ou se é algo que o indivíduo 

apresenta de nascimento e se mantém estável ao longo dos anos; (b) descobrir 

quais fatores podem auxiliar e atrapalhar o desenvolvimento da força psicológica 

na ginástica artística. Os resultados demonstraram um polo positivo e um 

negativo referente ao desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística. 

Por um lado temos a influência positiva de treinadores, outros importantes, e das 

experiências positivas vivenciadas, e por outro lado temos a influência negativa 

dos treinadores, pais, e experiências negativas vividas pelos ginastas. Esses 

resultados serão discutidos a seguir. 

  

Percepções sobre a força psicológica ser natural ou desenvolvida 

 

 A força psicológica foi percebida pelos treinadores como uma 

característica que os atletas apresentam naturalmente em diferentes patamares 

de desenvolvimento. Além disso, os treinadores afirmaram que alguns ginastas 

apresentam comportamentos que desde o princípio demonstram força 

psicológica. Por outro lado, outros ginastas não demonstram tais características, 

mas podem desenvolvê-las. Existem evidências científicas de que a força 

psicológica pode ser um fator determinado pela genética (Clough et al., 2010; 

Horsburgh et al., 2009), entretanto os fatores ambientais também têm sido 

considerados consistentemente como importantes no desenvolvimento da força 

psicológica (Connaughton et al., 2008; Crust & Clough 2011).  Nesse sentido, 

outro aspecto salientado pelos treinadores foi a força psicológica de um atleta 

poder melhorar, ou mesmo piorar dependendo do trabalho realizado com o 

ginasta. Segundo Connaughton et al., a força psicológica pode apresentar 

flutuações quanto ao seu nível de desenvolvimento, de acordo com as 

estratégias adotadas para o desenvolvimento e manutenção deste construto nos 

atletas no decorrer de suas carreiras. Dessa forma, mesmo atletas que são 

considerados psicologicamente fortes, devem ser submetidos à estratégias que 
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auxiliem na manutenção do nível de força psicológica atingido. 

Influências positivas e negativas no desenvolvimento da força psicológica 

na ginástica artística 

 

 Na análise das entrevistas, foram detectados os fatores que influenciam 

positivamente, e negativamente o desenvolvimento da força psicológica na 

ginástica artística. Tanto o polo positivo, como o negativo desse processo 

incluem 4 mecanismos de influência: (a) relação treinador/atleta; (b) estratégias 

específicas adotadas pelos treinadores; (c) outros importantes; (d) experiências 

e situações vividas pelo ginasta dentro e fora do desporto. Os resultados 

referentes à esses fatores de influência positiva e negativa no desenvolvimento 

da força psicológica na ginástica artística serão discutidos a seguir. 

 

Relação treinador\atleta 

 A relação positiva entre treinador e atleta foi um dos principais fatores 

promotores de força psicológica na ginástica artística neste estudo. Esse 

resultado é consistente com outros trabalhos sobre o desenvolvimento da força 

psicológica no desporto (Gucciardi et al., 2009d; Bull et al., 2005; Connaughton 

et al., 2008, Thewell et al., 2010). Aspectos salientados como importantes pelos 

entrevistados incluíram inspirar confiança, boa comunicação, fornecer suporte 

social, ser positivo, dividir a pressão com o ginasta, e saber ser firme nos 

momentos certos. 

 Um dos aspectos mais importantes na relação treinador e atleta para o 

desenvolvimento da força psicológica foi a confiança que os atletas devem 

possuir em seus treinadores, que foi condicionada à própria confiança que o 

treinador deve possuir em si mesmo e no trabalho que desenvolve. A relação de 

confiança entre treinador e atleta foi citada como importante para o 

desenvolvimento da força psicológica no trabalho de Gucciardi et al. (2009d). 

Esses autores afirmam que atletas que não confiam em seus treinadores 

estarão, menos dispostos a seguir suas propostas. 

 Outro importante fator do desenvolvimento da força psicológica 

considerado pelos treinadores foi a comunicação entre o treinador e o ginasta. 
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Ser capaz de fazer o atleta compreender os planejamentos, métodos de treino e 

suas correções foram considerados importantes ferramentas que os treinadores 

devem possuir na comunicação com seus ginastas. Nesse sentido, segundo 

Yukelson (1997), comunicação honesta, e aberta entre treinador e atleta, são 

componentes, entre os mais importantes na construção de uma equipe de 

sucesso. Dessa forma, o treinador que é capaz de comunicar-se com seus 

atletas e expor suas ideias, correções e planos, de forma positiva, estabelece 

um melhor relacionamento com seus ginastas.  A comunicação foi considerada 

também um elemento chave na relação treinador e atleta por Roşca (2010). Para 

esse autor, sem comunicação, o atleta não pode expor suas necessidades, 

sentimentos, e desejos, enquanto o treinador torna-se incapaz de transferir seu 

conhecimento ao atleta, para promover seu melhoramento desportivo.   

 Acreditar em si mesmo foi considerado por Jones et al. (2002), um dos 

atributos de força psicológica mais importante para atletas, o que foi confirmado 

em vários outros estudos sobre esse construtuo (Bull et al., 2005; Connaughton 

et al., 2008; Driska et al., 2012; Gucciardi et al., 2008; Weinberg et al., 2011). 

Nesse sentido, ser positivo e aumentar autoestima do ginasta, demonstrando 

que acredita nele, foi considerado pelos treinadores como uma forma de 

desenvolver a mentalidade “eu posso, eu consigo”.  Esse resultado é consistente 

com o estudo de Weinberg et al. (2011), no qual os autores relacionaram o 

desenvolvimento da força psicológica à ser positivo e dar suporte ao atleta. Além 

disso, a construção da confiança em si mesmo em atletas foi relacionada à muito 

apoio e  à promoção de ambientes positivos de treinamento (Bull et al., 2005), 

assim como ao reforço e feedback positivo (Smith, 2006). Entretanto, ser duro e 

negativo com os atletas para provocar-lhes desejo de melhorar seus 

desempenhos tem sido comumente o modus operandis de muitos treinadores 

(Weinberg et al.). Dessa forma, a consistência nesses resultados pode ser 

positiva para a mudança de comportamento de alguns treinadores. 

 Foi considerado importante também o apoio que os treinadores dão à 

seus ginastas nas questões fora do ambiente do ginásio. O atleta possui fora do 

desporto, suas demandas acadêmicas, compromissos familiares e até mesmo a 

necessidade de trabalhar para colaborar com as despesas domésticas. Nesse 
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sentido, apoio social é importante para o desenvolvimento da força psicológica. 

Gucciardi et al. (2009d) corroboram com esses resultados, ao afirmarem que na 

relação entre o treinador e o atleta deve existir um linha de comunicação aberta, 

na qual os atletas sintam que o treinador está aberto à ajudá-los em questões 

fora do desporto também. A falta de apoio nesse sentido pode levar os atletas a 

se desmotivarem do desporto, sentindo que não lhes sobra espaço em suas 

vidas para cuidar de seus outros interesses e obrigações. Coackley (1992) afirma 

que, uma das causas para o burnout de jovens atletas acontece quando, as 

atividades vivenciadas pelos jovens, são organizadas de forma a deixá-los 

sentindo-se impotentes para controlar os acontecimentos e tomar decisões 

sobre a natureza de suas experiências e a direção do seu próprio 

desenvolvimento. Sendo assim, demonstrar compreensão com as atividades 

exteriores ao desporto torna-se essencial para a relação entre treinadores e 

atletas.   

 Neste estudo específico sobre ginástica artística, os treinadores 

entrevistados salientaram também, os fatores que são prejudiciais à força 

psicológica dos atletas. Aspectos como o treinador não confiar em seu próprio 

trabalho, tratar os ginastas de forma rude e agressiva, se descontrolar em 

situações difíceis e ser exageradamente perfeccionista com os ginastas, foram 

considerados negativos nesse processo.   

  Um dos aspectos negativos da relação treinador/atleta citados pelos 

treinadores foi a falta de confiança do treinador em seu próprio trabalho. Foi 

exaltado que o treinador com essa característica, irá consequentemente fazer 

com que o atleta não confie nele também, prejudicando sua força psicológica. A 

relação de confiança com o treinador, quando negativa pode fazer com que o 

atleta esteja menos disposto a acreditar na eficácia dos planos do treinador 

(Gucciardi et al., 2009d). 

 Ser agressivo, e pessimista no modo de falar e agir com o atleta, 

ressaltando suas fraquezas e apresentando feedbacks prioritariamente 

negativos foi ressaltado como uma forma de fazer o atleta deixar de acreditar em 

si mesmo cada vez mais. Gucciardi et al. (2009d)  afirmam que enfatizar as 

fraquezas e falhas dos atletas, e deixar de salientar e reforçar suas qualidades, 
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são atitudes do treinador que não colaboram com o desenvolvimento da força 

psicológica, podendo prejudicar o atleta sensivelmente. Nesse sentido, Gearity 

et al. (2011), também ressaltaram que atitudes negativas do treinador podem 

diminuir as percepções de habilidade e de valor do atleta. Dessa forma, apesar 

de considerarem importante saber ser firme com o atleta no momento certo, os 

treinadores apontam que um excesso desse comportamento pode ser prejudicial 

para os ginastas. Gucciardi et al. afirmam que enfatizar as fraquezas e falhas 

dos atletas, e deixar de salientar e reforçar suas qualidades, são atitudes do 

treinador que não colaboram com o desenvolvimento da força psicológica, 

podendo prejudicar o atleta sensivelmente. Nesse sentido, Gearity et al. (2011), 

também ressaltaram que atitudes negativas do treinador podem diminuir as 

percepções de habilidade e de valor do atleta. Dessa forma, apesar de 

considerarem importante saber ser firme com o atleta no momento certo, os 

treinadores apontam que um excesso desse comportamento pode ser prejudicial 

para os ginastas. 

 Exigir perfeccionismo exagerado de seus atletas, colocando muita 

pressão sobre eles foi outro fator negativo na relação entre treinador e ginasta. 

Segundo Jackson e Csikszentmihalyi (1999), quando o atleta percebe que suas 

capacidades não são suficientes para as exigências da tarefa, ele pode sentir 

sua auto eficácia diminuída. Dessa forma, o perfeccionismo exagerado pode 

fazer com que o atleta nunca sinta que é bom o suficiente, ou que possui as 

habilidades necessárias para obter sucesso na ginástica. Isso pode diminuir a 

capacidade do atleta em acreditar em si mesmo, o que segundo Jones et al. 

(2002), é um dos atributos de força psicológica no desporto mais importantes. 

  

Ações práticas 

 Dentre os fatores que influenciam o desenvolvimento da força psicológica 

na ginastica artística, estão as ações práticas e estratégias específicas dos 

treinadores. Ações como, submeter atletas à fortes treinamentos, trabalhar com 

cada atleta de acordo com suas características, criar ambiente competitivo, 

utilizar técnica de visualização, e simular no treino situações de competição, 

foram enunciadas pelos treinadores como ações que podem colaborar, com o 
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desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística. Os aspectos citados 

acima são consistentes na literatura sobre o desenvolvimento da força 

psicológica nos desportos (Connaughton et al., 2010; Gucciardi et al., 2009d; 

Bull et al., 2005; Weinberg et al., 2011). Porém, trabalhar de acordo com a 

individualidade do atleta, tanto em relação aos aspectos técnicos como aos 

aspectos psicológicos, parece não ser consistente nesta linha de pesquisa.

  

 Uma das ações práticas promotoras de força psicológica nos ginastas 

adotadas pelos treinadores foi submeter o ginasta a treinamentos fortes, 

pesados e exigentes. Esse resultado é consistente na literatura da força 

psicológica (Thewell et al., 2010; Weinberg et al., 2011; Connaughton et al., 

2010). Nesse sentido, os trabalhos de Bull et al. (2005), e Connaughton et al. 

(2008), sugerem que a força psicológica se desenvolve ao longo do tempo, 

através de experiências que exigem superação dos atletas. Dessa forma, os 

treinadores devem promover no ambiente de treino, situações que propiciem 

essas experiências promotoras de força psicológica. Segundo os treinadores a 

forte preparação física e técnica durante os treinamentos, é um dos maiores 

promotores de atributos de força psicológica como o acreditar em si mesmo. 

 Outra estratégia promotora de força psicológica frequentemente citada 

pelos treinadores foi expor o atleta aos seus problemas e dificuldades, 

colaborando para que ele os supere, pelo enfrentamento dos mesmos. Nesse 

sentido, Weinberg et al. (2011) afirmam que um dos fatores para desenvolver a 

força psicológica do atleta é encorajá-lo a enfrentar e corrigir seus problemas 

como forma de construir sua confiança. Os treinadores salientaram a importância 

de colocar o atleta constantemente em contato com suas dificuldades  e medos 

na ginástica, pois quanto mais o atleta fugir de seus problemas, menor será sua 

capacidade de enfrentá-los.     

 Reproduzir no treinamento situações próximas do que o atleta irá 

vivenciar no ambiente competitivo foi uma ação prática essencial para o 

desenvolvimento da força psicológica nos ginastas. Os ginastas em competições 

devem enfrentar uma série de situações específicas como adaptarem-se à 

aparelhagem diferente da que treina, tempo reduzido de aquecimento, e possuir 
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apenas uma chance para apresentarem suas séries. Dessa forma é importante 

que o treinador simule esse tipo de situação no treino e ensine o atleta a lidar 

com possíveis adversidades. Criar no treino situações desafiadoras, que 

simulem a pressão competitiva, e instigue os atletas a se superarem foram 

referenciadas como estratégias promotoras de força psicológica na literatura 

vigente sobre força psicológica nos desportos (Connaughton et al., 2010; 

Gucciardi et al., 2009d; Bull et al., 2005; Weinberg et al., 2011).   

 Outras ações práticas enunciadas foram, conhecer profundamente seus 

atletas, sendo capaz de trabalhar de acordo com a individualidade de cada um 

deles, e ser realista quanto às possibilidades do ginasta e evitar frustrações. Para 

isso devem ser traçadas metas possíveis, de acordo com a realidade de cada 

ginasta. Além disso, no dia a dia do treinamento o treinador deve evitar que o 

atleta tenha repetidas frustrações, e deve encontrar maneiras de promover 

experiências positivas que possam fortalecer o ginasta internamente. Ações 

como terminar a prática com uma boa execução de um exercício, ou um 

feedback positivo foram estratégias citadas. Nesse sentido, Tugade et al. (2004) 

afirmam que indivíduos quando expostos a repetidas experiências e emoções 

positivas,  mesmo tendo vivenciado altos níveis de frustração, apresentam uma 

mentalidade mais positiva, e possuem maior acervo pessoal de emoções 

positivas ao qual podem recorrer em situações de stress.     

 Criar um ambiente competitivo no treino foi uma estratégia utilizada pelos 

treinadores em prol do desenvolvimento da força psicológica nos ginastas. Ser 

competitivo consigo mesmo e com outros, foi considerado por Bull et al. (2005), 

como uma característica de força psicológica em atletas. Nesse sentido, 

submeter o atleta à ambientes de treinamento competitivos foi considerado, 

positivo para o desenvolvimento da força psicológica (Gucciardi et al., 2009d; 

Thewell et al., 2010). Os treinadores ressaltaram a importância da competição 

saudável  entre colegas de equipe, fazendo com que os avanços de um ginasta 

sejam motivação para os outros.  Outra ação enunciada foi ensinar aos atletas a 

técnica de visualização. Apesar de existirem outras habilidades psicológicas, 

para além de imagery, nenhum dos treinadores citou tão claramente o uso de 

alguma técnica mental específica. Esse é um fator que os treinadores deveriam 
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ter em mente, pois o uso de habilidades psicológicas tem sido consistentemente 

se relacionado ao o desenvolvimento de força psicológica em atletas 

(Connaughton et al., 2010; Gucciardi et al., 2009c; Thewel et al., 2010).       

 Se por um lado as ações dos treinadores podem promover o 

desenvolvimento da força psicológica, por outro lado podem existir ações 

negativas nesse processo. Os treinadores salientaram uma série de ações 

negativas do treinador que podem ser prejudiciais para a força psicológica dos 

ginastas como o uso de ameaças, castigos, e utilização de métodos que 

coloquem o atleta em risco. Os treinadores argumentaram que o treinador que é 

constantemente agressivo com o ginasta perderá gradativamente a relação de 

confiança com o mesmo. Além disso, com o passar dos anos, ações como 

castigos e ameaças perdem força e efeito sobre o atleta, que já compreende o 

desporto e percebe que esses métodos não são eficientes para que ele progrida. 

Por fim, os treinadores salientaram que o excessivo uso desses métodos não 

constróis um ginasta consciente, pois ele apenas atende aos comandos do seu 

treinador por medo das consequências, e não por confiança de que o treinador 

possui um plano para torná-lo um ginasta melhor. 

 

Outros significativos 

 Além dos treinadores, outros indivíduos foram considerados importantes 

para o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas pelos treinadores. 

Dentro do desporto, para além dos treinadores foram considerados os colegas 

de equipa e os psicólogos do desporto. E fora do ambiente desportivo os pais 

foram apontados como agentes influenciadores nesse processo. Outros estudos 

sobre o desenvolvimento da força psicológica nos desportos apresentam 

resultados semelhantes, em relação à força psicológica ser desenvolvida tanto 

dentro como fora do ambiente desportivo (Thewell et al., 2010; Connaughton et 

al., 2010), e apontam pais, irmãos, colegas de equipe, psicólogos do desporto 

como importantes personagens no desenvolvimento da força psicológica em 

atletas, além dos treinadores. 

 Os psicólogos do desporto foram considerados pelos treinadores, como 

mais preparados para desenvolver aspectos psicológicos da performance dos 
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ginastas, pois  compreendem o contexto da ginástica melhor do que psicólogos 

comuns. Thewel et al. (2010) corroboram com este resultado ao afirmarem que 

o  trabalho de psicólogos do desporto com ginastas, foi considerado como 

importante no desenvolvimento psicológico desses atletas. Os colegas de equipa 

também foram apontados como importantes no desenvolvimento da força 

psicológica. Os treinadores salientaram a força que os colegas de equipa podem 

fornecer uns aos outros nos treinamentos como importante fator no 

desenvolvimento da força psicológica. Resultados semelhantes foram 

encontrados em  Connaughton et al. (2010), e mais especificamente por Thewell 

et al. (2010), em seu estudo específico sobre o desenvolvimento da força 

psicológica na ginástica artística. Outros indivíduos considerados importantes 

foram os pais. Uma relação positiva com os pais e o desenvolvimento da força 

psicológica tem sido consistentes em estudos encontrados na literatura 

(Connaughton et al., 2010; Gould et al., 2002; Weinberg et al., 2011). Os 

treinadores afirmaram que ginastas que possuem pais que lhes apoiam e dão 

suporte são mais fortes psicologicamente.  Nesse sentido, em relação aos outros 

indivíduos importantes para além dos treinadores, apenas os pais foram citados 

no polo negativo desta categoria.   

 

Experiências e situações vividas pelo ginasta dentro e fora do desporto 

 Os resultados demonstraram que algumas experiências vividas pelos 

ginastas podem colaborar ou atrapalhar o desenvolvimento da força psicológica 

nesses atletas. Os treinadores afirmaram que a principal fase para o 

desenvolvimento da força psicológica nesta modalidade são os primeiros anos 

de envolvimento com o desporto. Dessa forma, os treinadores devem estar 

cientes que as experiências vividas nessa fase podem ser determinantes para a 

força psicológica do ginasta, e deverão forjar o ambiente propício para a vivência 

de experiências positivas nessa fase. Isso pode ser determinante para o nível de 

força psicológica que o ginasta alcançará mais tarde em sua carreira. 

 Recorrentemente citado pelos treinadores, enfrentar medos e aprender 

exercícios novos foi considerado uma experiência positiva para o 

desenvolvimento da força psicológica na ginástica artística. O medo na ginástica 
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está muito ligado ao medo da lesão, o medo do desconhecido, e é uma emoção 

comum nesta modalidade (Chase et al., 2005).  Portanto, superar medos e 

conseguir dominar exercícios que antes lhes causavam apreensão, são 

experiências que colaboram para o ginasta tornar-se mais forte 

psicologicamente. Além disso, o fato de treinar ginástica foi considerado um 

promotor de força psicológica por si só. Os treinadores salientaram como os anos 

de vivência nesta modalidade podem colaborar para que o ginasta torne-se 

gradativamente mais forte psicologicamente, dentro e fora do desporto. Nesse 

sentido, a força psicológica foi considerada como uma life skill (habilidade para 

a vida), que são as habilidades como controle emocional, autoestima, trabalhar 

duro, estabelecer metas, que podem ser desenvolvidas no desporto e são 

transferíveis para o uso fora do desporto (Gould et al., 2011). 

 Algumas experiências vividas na ginástica artística, entretanto, foram 

consideradas como prejudiciais para o desenvolvimento da força psicológica. Os 

treinadores reforçaram que quedas durante o treino ou competição, podem gerar 

um trauma físico e psicológico, e o ginasta pode passar a apresentar dificuldades 

a partir desses eventos. Os erros e quedas são comuns na ginástica, e algumas 

vezes o treinador não poderá evitar esses acidentes. Porém, é importante que 

os treinadores compreendam que essas situações podem gerar consequências 

na força psicológica dos ginastas.  

 

6.   Implicações e considerações finais 

 

 O objetivo deste estudo foi o de compreender se a força psicológica pode 

ser desenvolvida na ginástica artística, e quais os mecanismos que possuem 

relação com esse processo. Para acessar essa compreensão, foram 

entrevistados 10 treinadores brasileiros de ginástica artística. Os resultados 

desta investigação apresentaram semelhança, com outros estudos sobre 

desenvolvimento da força psicológica já existentes na literatura, porém, neste 

trabalho aspectos de caráter mais específico ao contexto da ginástica artística. 

Modalidade esta que tem recebido pouca atenção por parte dos pesquisadores 

na área da força psicológica. Dessa forma, o presente estudo pode colaborar 
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para o aumento do entendimento do desenvolvimento da força psicológica neste 

contexto específico. 

 A força psicológica foi percebida pelos treinadores, como uma 

característica que os ginastas apresentam naturalmente em diferentes níveis de 

potencial e prontidão. Entretanto, todos podem melhorar seus níveis de força 

psicológica a partir das influências que sofrem do ambiente dentro e fora da 

ginástica. Apesar dos fatores ambientais terem sido referenciados neste e em 

outros estudos como causadores do desenvolvimento da força psicológica em 

atletas, existem evidências científicas que apontam também os fatores genéticos 

como influenciadores da força psicológica. Uma combinação entre fatores 

genéticos e ambientais parece ser a melhor explicação para o desenvolvimento 

deste  construto em atletas. 

 O presente estudo colabora no desenvolvimento da literatura sobre a 

força psicológica pois apresenta resultados consistentes com a literatura vigente 

sobre a força psicológica reforçando os mesmo, ao mesmo tempo em que 

apresenta também novas informações sobre este tema. Em especial, pelo fato 

de aprofundar-se no contexto específico da ginástica artística. Modalidade esta 

que é carente de investigação científica na área da força psicológica. 

 Além disso, os resultados deste estudo podem sugerir reflexões sobre a 

ação prática de treinadores e em como esses podem potencializar o 

desenvolvimento da força psicológica em seus ginastas. É possível para os 

treinadores refletirem a sua prática a partir da análise das influências apontadas 

neste estudo como positivas ou negativas para a força psicológica do ginasta. 

Dessa forma, os resultados desta investigação apresentam, por exemplo, 

algumas estratégias específicas de treinamento que podem potencializar ou 

prejudicar o desenvolvimento da força psicológica.  O treinador pode utilizar 

essas informações a favor de seus ginastas evitando, por exemplo, o uso de 

feedbacks negativos constantes. Algo que segundo os entrevistados pode ser 

prejudicial para o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas.  

 Apesar de apresentar novas informações sobre a força psicológica nos 

desportos, em especial na ginástica artística, o presente estudo possui algumas 

limitações. As percepções sobre o desenvolvimento da força psicológica, sob a 
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perspectiva dos treinadores brasileiros, pode ser uma visão unilateral, sendo 

importante averiguar as percepções também dos ginastas, pais de atletas, 

psicólogos do desporto, e árbitros da modalidade, podendo assim, perceber de 

forma mais ampla como desenvolver a força psicológica nos ginastas. Além 

disso, é importante que no futuro, outros estudos sejam realizados com maior 

número de participantes, especialmente à medida que mais instrumentos 

psicométricos específicos da força psicológica sejam desenvolvidos. 

 A ginástica artística é um dos desportos que mais exige psicologicamente 

de seus atletas. Esta modalidade tem recebido pouca atenção na literatura sobre 

a força psicológica, portanto é  importante que mais pesquisadores se dediquem 

ao entendimento deste construto no contexto específico desta modalidade no 

futuro.
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Conclusão geral 

O presente estudo teve o propósito de investigar qualitativamente a força 

psicológica no contexto da ginástica artística sob a perspectiva de treinadores 

brasileiros. Para tal, foram realizadas entrevistas semi estruturadas com dez 

treinadores de ginástica artística do Brasil que possuíam experiência como 

treinadores no nível competitivo nacional e internacional.  As entrevistas 

realizadas objetivaram acessar as percepções sobre os atributos de força 

psicológica necessários para o ginasta ser psicologicamente forte, e também 

como esses treinadores percebem o desenvolvimento deste construto em 

ginastas, e da análise do conteúdo das entrevistas emergiram dois estudos 

distintos. Um sobre os atributos de força psicológica que um ginasta deve 

apresentar para ser considerado psicologicamente forte, e o outro sobre como 

os treinadores percebem o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas, 

e quais fatores influenciam este processo. 

Principais resultados dos estudos 1 e 2 

Estudo 1 

 Os resultados da primeira investigação demonstraram vinte e um atributos 

de força psicológica na ginastica artística. Esses atributos foram organizados de 

acordo com suas características afins formando 4 dimensões distintas. 

Nomeadamente, mentalidade, treinamento, competição e vida fora do ginásio. 

Posteriormente, os atributos inseridos em cada dimensão, foram reorganizados 

em categorias ainda mais específicas. Esse trabalho resultou num quadro teórico 

sobre a força psicológica no contexto específico da ginastica artística. 

 Cinco aspectos principais sobre os atributos de força psicológica na 

ginastica artística foram enunciados, sendo eles, acreditar em si mesmo, foco, 

possuir controle emocional em treinamento e competição, ser resiliente em 

treinamento e competição, e lidar com as demandas e distrações da vida fora do 

ginásio.   
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Acreditar em si mesmo surgiu neste estudo como um dos aspectos mais 

importantes da força psicológica na ginastica artística, especialmente no sentido 

de acreditar e confiar fortemente em si mesmo. Além disso, acreditar em si 

mesmo também relacionou-se a possuir um elevado autoconceito, possuir a 

mentalidade de lutar até o fim, ser perfeccionista, gostar de se apresentar para 

os outros, e compensar debilidades físicas e técnicas através da força de 

vontade, e determinação.   

Outro importante resultado deste estudo foi a associação do foco à força 

psicológica na ginastica artística, no sentido de bloquear pensamentos 

negativos, focar em metas elevadas além da sua capacidade, e não utilizar 

justificativas de performance em fatores externos, mas sim em fatores internos. 

 O controle emocional na ginastica artística, tanto em situações de 

treinamento  e competição foi também considerado importante para o ginasta 

psicologicamente forte. Em treinamento o atributo principal foi o controle do 

medo, no sentido de ser capaz de controlar o medo em situação de treinamento 

de exercícios nos quais o ginasta possua alta percepção de risco. Outros 

atributos referentes ao controle emocional em treinamento foram ser capaz de 

não reagir negativamente aos seus erros, e concentrar-se na correção dos 

mesmos, e bloquear pensamentos e memórias negativas.   

Em situações de competição, o controle emocional também foi 

considerado importante para a força psicológica em ginastas na forma de 

atributos como possuir o controle emocional que lhe permita acessar toda sua 

capacidade física e técnica em situações de pressão, recuperar-se dos 

contratempos ocorridos em competição e prosseguir com determinação 

aumentada, e ser eficiente em lidar com a pressão de só ter uma chance para 

acertar os exercícios no momento da competição. 

 Ser resiliente em situações de treinamento foi exaltado como indicativo de 

força psicológica na ginastica artística na forma de dois atributos, sendo eles, 

suportar a crescente exigência técnica da ginastica, e suportar altas cargas de 

treinamento desde idade precoce. Além disso, no ambiente competitivo a 

resiliência também foi salientada como importante característica de força 

psicológica na ginástica artística no sentido de ser capaz de competir bem 
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apesar de dor, e não usar a lesão como desculpa.   

 Os treinadores consideraram importantes também os aspectos da vida do 

ginasta fora do ambiente de treinamentos e competições. Dessa forma, ser 

psicologicamente forte na ginastica artística também relacionou-se ao ginasta 

ser focado para manter-se treinando apesar dos atrativos do mundo fora do 

ginásio, e suportar o estilo de vida inerente à rotina de atleta lidando com todas 

as demandas da vida normal de um jovem (i.e escola, compromissos familiares, 

dieta, fisioterapia). Especialmente pelo fato de a ginástica ser um desporto no 

qual o desenvolvimento de um atleta de alto nível exige muitas horas de 

dedicação semanal desde idades precoces (Coté et al., 2009; Fillin, 1996). 

 

Estudo 2 

 O estudo dois investigou se os treinadores consideram a força 

psicológica como algo que possa ser desenvolvido, e quais os mecanismos que 

podem influenciar o desenvolvimento deste construto no contexto da ginástica 

artística. Nesse sentido, a força psicológica foi considerada uma característica 

que os atletas apresentam naturalmente em diferentes patamares de 

desenvolvimento. Alguns ginastas demonstram desde o princípio características 

indicativas de força psicológica, e outros ginastas não. Porém, os ateltas que 

não apresentam naturalmente certas características essenciais de força 

psicológica podem desenvolvê-las, enquanto aqueles que já as possuem, podem 

melhorá-las ainda mais. Além disso, os treinadores afirmaram que um ginasta 

psicologicamente forte pode tornar-se fraco dependendo das influências a que é 

exposto. 

 Dessa forma, os resultados do segundo estudo demonstraram um 

polo positivo e um negativo referente ao desenvolvimento da força psicológica 

na ginástica artística. Ou seja, há fatores e indivíduos que influenciam 

positivamente o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas, e há 

também fatores e indivíduos que atuam de forma negativa, atrapalhando este 

desenvolvimento. Quatro mecanismos emergiram como determinantes para o 

desenvolvimento da força psicológica nos ginastas, tanto para o polo positivo 
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como para o negativo, sendo eles, a relação treinador e atleta, as estratégias 

específicas adotadas pelos treinadores, os outros importantes, e as experiências 

e situações vividas pelo ginasta dentro e fora do desporto. 

 Um dos principais fatores promotores de força psicológica considerado 

neste estudo foi a relação positiva entre treinador e atleta. A confiança do atleta 

no treinador foi um aspecto importante nessa relação. Essa confiança, segundo 

os treinadores, é dependente da confiança que os próprios treinadores devem 

possuir em si mesmos e no trabalho que realizam. Outros importantes fatores do 

desenvolvimento da força psicológica considerado pelos treinadores foi a boa 

comunicação entre o treinador e o ginasta, ser positivo e aumentar autoestima 

do ginasta, demonstrando que acredita nele, e o apoio social que os treinadores 

oferecem aos ginastas relativo às questões da vida do atleta fora do ambiente 

desportivo. 

 Referente à relação treinador atleta, houveram também os fatores 

negativos ao desenvolvimento da força psicológica. Aspectos como o treinador 

não confiar em seu próprio trabalho, tratar os ginastas de forma rude e agressiva, 

se descontrolar em situações difíceis e ser exageradamente perfeccionista com 

os ginastas, foram considerados negativos nesse processo. Nesse sentido, ser 

prioritariamente agressivo, pessimista e exigir perfeccionismo exarcebado foram 

consideradas formas de fazer o atleta acreditar cada vez menos em si mesmo, 

prejudicando o desenvolvimento de sua força psicológica.   

 As estratégias específicas adotadas pelos treinadores também foram 

consideradas como potenciais promotores de força psicológica. Ações como 

submeter atletas à fortes treinamentos, trabalhar com cada atleta de acordo com 

suas características individuais, criar ambiente competitivo, utilizar técnica de 

visualização, simular no treino situações de competição, e expor o ginasta ao 

enfrentamento de de seus medos e dificuldades, emergiram como estratégias 

específicas positivas para o desenvolvimento da força psicológica na ginástica 

artística. 

 Os treinadores consideraram também que certas ações dos treinadores 

podem atrapalhar o desenvolvimento da força psicológica. O uso de ameaças, 

castigos físicos, e utilização de métodos que coloquem o atleta em risco foram 
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estratégias específicas prejudiciais para o desenvolvimento do ginasta 

psicologicamente forte. 

 Outros indivíduos para além dos treinadores foram referidos como 

significativos para o desenvolvimento da força psicológica nos ginastas nesta 

investigação. Os colegas de equipa, os psicólogos do desporto e os pais foram 

apontados importantes personagens no desenvolvimento da força psicológica. 

Em relação às influências negativas, apenas os pais foram considerados para 

além dos treinadores como indivíduos que podem atrapalhar o desenvolvimento 

da força psicológica neste estudo. 

 Os resultados demonstraram que algumas experiências vivdas pelos 

ginastas podem colaborar ou atrapalhar o desenvolvimento da força psicológica. 

No polo positivo foram consideradas experiências como enfrentar medos e 

aprender exercícios novos, e o fato de treinar ginástica por si só podem colaborar 

para que o ginasta torne-se gradativamente mais forte psicologicamente, dentro 

e fora do desporto. Por outro lado, no polo negativo os  treinadores afirmaram 

que situações de quedas durante os treinamentos ou competições podem gerar 

um trauma físico e psicológico, sendo esses prejudiciais ao desenvolvimento da 

força psicológica para os ginastas.    

 

Implicações e considerações finais 

 

 O objetivo desta investigação foi o de aumentar o entendimento sobre a 

força psicológica no contexto específico da ginástica artística sob a perspectiva 

de treinadores brasileiros. Através de um estudo qualitativo, entrevistas semi 

estruturadas foram realizadas com  dez treinadores brasileiros de ginástica 

artística, e deste trabalho emergiram dois estudos. O primeiro sobre os atributos 

de força psicológica necessários para o ginasta demonstrar força psicológica em 

diferentes situações, enquanto o segundo sobre o desenvolvimento da força 

psicológica em ginastas. Os resultados de ambos estudos apresentaram 

semelhança com outras investigações sobre atributos e desenvolvimento da 

força psicológica existentes na literatura, colaborando com seus resultados. 

Todavia, este trabalho apresenta resultados de caráter mais específico ao 
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contexto da ginástica artística. Esta modalidade tem recebido pouca atenção por 

parte dos pesquisadores na linha de estudo da força psicológica. Sendo assim, 

os dois estudos apresentados podem colaborar para o aumento do entendimento 

da força psicológica nesse contexto específico.   

 O quadro teórico apresentado no primeiro estudo pode colaborar de forma 

prática com treinadores, ginastas e psicólogos do desporto. Este quadro fornece 

informações sobre os atributos de força psicológica que os ginastas devem 

apresentar em diferentes momentos. Seja no treinamento, competição, ou 

mesmo no seu dia a dia fora do ginásio.  Dessa forma os treinadores podem 

detectar quais atributos os seus ginastas apresentam e quais precisam de maior 

atenção. Por exemplo, um ginasta pode apresentar vários atributos de força 

psicológica relacionados à competição, e ao mesmo tempo não apresentar 

atributos relacionados ao treinamento. Sendo assim, o treinador, poderia atuar 

de forma a promover os pontos fortes deste atleta, mas também poderia 

melhorar as partes falhas do ginasta. 

 Os resultados do segundo estudo também podem colaborar com a prática 

dos profissionais envolvidos com o treinamento da ginástica artística. Através do 

paralelo traçado entre as influências positivas e negativas para o 

desenvolvimento da força psicológica, treinadores podem refletir sobre sua 

relação com seus ginastas, assim como sobre as estratégias e ações práticas 

que têm adotado no treinamento. Pois estas podem influenciar tanto 

positivamente como negativamente o desenvolvimento e manutenção da força 

psicológica nos ginastas. Nesse sentido, os resultados do segundo estudo 

apontam, por exemplo, pontos específicos sobre as experiências vividas pelos 

atletas no ambiente de treino e competição, e como essas experiências podem 

ser positivas ou negativas para o desenvolvimento da força psicológica no 

ginasta. Essas informações podem ser utilizadas pelos treinadores no sentido de 

evitar, por exemplo, experiências repetidamente frustrantes para o atleta, o que 

segundo os treinadores pode diminuir a confiança em si mesmo do ginasta 

prejudicando a sua força psicológica. 

 Embora possuam pontos positivos, ambos estudos apresentam algumas 
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limitações. A amostra de participantes formada apenas por treinadores de elite 

de ginástica artística brasileiros, pode ser um fator limitante para os resultados 

obtidos. Além disso, apenas treinadores brasileiros foram entrevistados, e é 

possível que diferenças significativas quanto às percepções sobre atributos e 

desenvolvimento de força psicológica sejam encontradas em indivíduos de 

nacionalidades distintas.  Outra limitação do estudo refere-se à amostra ser 

formada apenas por treinadores. Dessa forma, é importante que em 

investigações futuras pais de atletas, psicólogos do desporto e outros 

significativos sejam incluídos em estudos dessa linha de pesquisa. 

 Em relação à investigações futuras na linha de pesquisa da força 

psicológica no desporto, o desenvolvimento e validação de mais instrumentos 

quantitativos pode proporcionar estudos com  maior número de participantes,  

podendo trazer novas perspectivas de investigações. Outro ponto interessante 

seria investigar treinadores de elite e treinadores em nível recreativo, e comparar 

as diferenças significativas entre as perspectivas apresentadas por eles. Além 

disso, como citado nas limitações deste estudo, investigar a força psicológica 

não apenas na perspectiva de treinadores, mas também atletas, pais, árbitros, e 

psicólogos do desporto, de diferentes nacionalidades e níveis competitivos pode 

ser produtivo para a evolução desta linha de pesquisa. 

 Por fim, salientamos que a ginástica artística é um dos desportos que mais 

exige psicologicamente de seus atletas. Entretanto, esta modalidade tem 

despertado pouco interesse dos pesquisadores na área da força psicológica. 

Dessa forma, é importante que mais investigações nessa área sejam realizadas 

no contexto da ginástica artística promovendo cada vez maior respaldo científico 

ao treinamento desta modalidade. 
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RESUMO 
A presente investigação procurou estudar a perceção de treinadores brasileiros de elite de ginástica artística 

relativamente ao conceito de força psicológica, designadamente no que concerne aos atributos que a 

caracterizam. Dez treinadores concordaram em responder a entrevistas semi-estruturadas que procuravam 

identificar os principais atributos da força psicológica. Os resultados permitiram identificar 21 atributos 

essenciais à força psicológica. Estes atributos agrupavam-se em quatro dimensões: attitude/ mentalidade, 

treinamento, competição, vida fora do ginásio. Um ginasta psicologicamente forte acredita fortemente em 

si próprio e que é capaz de atingir metas acima das expectativas e luta até ao fim, compensando debilidades 

físicas com a sua força de vontade. Além disso, mantém o foco em si próprio, no que pode dar certo, e em 

trabalhar em prol de metas elevadas, bloqueando pensamentos e memórias negativas. O ginasta 

psicologicamente forte controla as suas emoções em treino e em competição, enfrenta medos, não se abala 

com erros e outras adversidades, acessa as suas capacidades técnicas e físicas em situações de pressão, 

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

Finalmente, lida bem com o estilo de vida associado à ginástica, sendo capaz de conciliar treino e 

competição com a vida fora do ginásio. 
 

The concept of mental strength in artistic gymnastics: The perception of elite Brazilian 

coaches 

ABSTRACT 

The present investigation sought to study the perception of elite Brazilian artistic gymnastics’ coaches on 

the concept of mental toughness, specifically regarding the attributes that characterize this construct. Ten 

coaches answered a semi-structured interview that aimed to identify the essential attributes of mental 

toughness. Results identified 21 attributes, clustered under four dimensions: attitude/ mindset, training, 

competition, life outside the gym. Mentally though gymnasts strongly believes in themselves and 

in their ability to achieve goals above expectations, and fight to the end, counterbalancing 

physical disabilities with their willpower. Additionally, they maintain the focus on 

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

negative thoughts and memories. Mentally though gymnasts control their emotions in 

training and competition, challenge their fears, are undeterred by errors and other 

adversities, access their technical and physical skills in pressure situations, support high 

training loads, and, despite pain or injury, continue to train or compete. Finally, they cope 

well with the lifestyle associated with gymnastics, being able to juggle training and 

competition with life outside the gym. 

KEYWORDS: 

Mental strength. Attributes. Coaches. Artistic Gymnastics. 
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INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

dos aspectos que tem sido consistentemente citado é a força psicológica, sendo atualmente 

comum, no meio desportivo, se referir a um atleta de sucesso como psicologicamente 

forte (5, 6, 18, 21, 22). Porém, ao mesmo tempo que esse termo, força psicológica, é um dos 

mais usados, é também um dos menos compreendidos (9, 26), quer seja nas concepções 

populares ou nos primeiros esforços de pesquisadores que buscavam compreender esse 

tema (17, 30). Segundo Connaughton e Hanton (5), as tentativas iniciais de conceituar a força 

psicológica falharam em apresentar clareza, consistência e procedimentos de investigação 

rigorosos. 

No começo do século XXI, a força psicológica passou a receber maior atenção da 

comunidade científica e começaram a ser realizados estudos com maior rigor 

metodológico, os quais visavam esclarecer o conceito deste construto no desporto. Jones, 

Hanton e Connaughton (26), pioneiros nesse trabalho, conduziram uma investigação com 

10 atletas de elite da qual resultou a definição de força psicológica como “possuir a 

vantagem natural ou desenvolvida que permite, de um modo geral, lidar melhor que os 

oponentes com as muitas demandas (competição, treinamento, estilo de vida) que o 

desporto apresenta para o atleta; especificamente, ser mais consistente e melhor que os 

oponentes em manter-se determinado, focado, confiante e controlado sob pressão” (p. 

209). Além deste conceito, os autores apresentaram 12 atributos de força psicológica, 

entre os quais se incluíam ‘acreditar em si próprio’, ‘desejo/ motivação’, ‘lidar com a 
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pressão e a ansiedade’, ‘foco (relacionado com o desempenho desportivo)’, ‘foco 

(relacionado com o estilo de vida)’ e ‘dor/ dificuldades’. Esta investigação contribuiu 

positivamente para as pesquisas sobre força psicológica, estimulando mais pesquisadores 

nessa área de investigação (1). 

Outros autores que também estudaram o conceito de força psicológica nessa fase 

foram Clough, Earle e Sewell (4) e Middleton, Marsh, Martin, Richards, Savis e Perry (31). 

Por um lado, Clough et al. construíram um modelo de força psicológica baseado no 

conceito de hardiness de Kobasa (28). Este modelo foi chamado de modelo dos 4Cs: 

control (controle), comittment (compromisso), challenge (desafio), e confidence 

(confiança). Os autores descreveram os indivíduos psicologicamente fortes como aqueles 

que tendem a ser: 

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

competitivos em muitas situações e têm níveis mais baixos de ansiedade do que outros. Com uma 

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

indivíduos são capazes de permanecer relativamente não afetados pela competição ou adversidade 

(p. 38). 

Middleton et al. (31) também realizaram uma investigação que visava conceituar o 

construto de força psicológica. Neste estudo, os autores definiram força psicológica como 

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

adversidade. Os autores acrescentaram que a força psicológica, requer a presença de 

algumas ou todas as seguintes 12 componentes: auto eficácia, potencial, auto conceito 

mental, familiaridade com a tarefa, valor, melhoramentos pessoais, compromisso com 

objetivos, perseverança, foco na tarefa, positividade, minimização do stress e 

comparações positivas. 

Posteriormente, Jones et al. (27) realizaram um estudo complementar ao de 2002 e 
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identificaram 30 atributos relacionados com a força psicológica no desporto, 

categorizando esses atributos em um quadro teórico formado por quatro dimensões. A 

primeira consistia numa característica mais geral (atitude/ mentalidade) e as outras três 

em dimensões específicas (treinamento, competição, pós competição). Jones et al. 

concluíram ainda que a força psicológica é uma qualidade dinâmica que pode aumentar 

ou diminuir ao longo da carreira do atleta e que os atributos de força psicológica podem 

variar entre diferentes modalidades. 

Por outro lado, Gucciardi, Mallett, Hanrahan e Gordon (22) sugeriram que alguns 

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

contextual, regulação e inteligência emocional, habilidade de lidar com desafios, 

mentalidade voltada para o sucesso, crença em si mesmo, pensamento otimista) parecem 

ser consistentes em diferentes modalidades; entretanto, por serem intrínsecos às 

características de cada modalidade, atributos-chave poderão variar. Nesse sentido, é 

esperado que os atributos de força psicológica intrínsecos a uma modalidade possam ser 

acessados de forma mais precisa em estudos específicos (10). Além disso, Gucciardi, 

Gordon e Dimmock (19) afirmam que as situações intrínsecas a uma modalidade podem 

exigir atributos específicos dos atletas (e.g., a força psicológica exigida de um velocista 

no atletismo pode ser diferente da exigida a um jogador de vôlei). De fato, nos últimos 

anos tem vindo a crescer o interesse em se estudar a força psicológica sob uma perspectiva 

mais específica. Os estudos de força psicológica focados em uma única modalidade 

exploraram o futebol australiano (football) (19), críquete (1), ginástica artística (36), futebol 

(8, 35) e natação (11), sugerindo que a força psicológica pode ser percebida de formas 

diferentes por populações de diferentes tipos de desporto (27) e que as situações distintas 

vivenciadas em uma modalidade podem requerer atributos específicos de força 
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psicológica (19). 

Todavia, embora reconhecendo a contribuição destes estudos para o aumento do 

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

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

que sejam realizados mais estudos em desportos específicos, revelando mais 

precisamente como a força psicológica se apresenta nas diferentes modalidades. A 

ginástica artística, por exemplo, apesar de ser considerada uma das modalidades que mais 

exigem psicologicamente dos atletas, tem recebido pouca atenção por parte da 

comunidade científica (15). Com efeito, entre os vários estudos sobre a força psicológica 

em diferentes modalidades disponíveis na literatura, apenas foi encontrado um, realizado 

por Thewell, Such, Weston, Such e Greenlees (36), na ginástica artística. Nessa medida, 

mais estudos sobre a força psicológica nesta modalidade podem colaborar para ampliar o 

conhecimento sobre a força psicológica nesse universo, aprofundando informação que 

pode ser importante para os ginastas, treinadores e psicólogos. 

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

treinadores brasileiros de ginástica artística de elite relativamente ao conceito de força 

psicológica. Mais especificamente, procurou-se identificar os atributos que um ginasta 

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

apresentar um conceito do que significa ser um ginasta psicologicamente forte sob a 

perspectiva de treinadores brasileiros de elite de ginástica artística. Para tal foi adotada 

uma metodologia qualitativa, por meio de entrevistas semi-estruturadas. Mesmo cientes 

das possíveis limitações que podem existir na utilização de entrevistas em investigações 

científicas (32), considerando o escasso o conhecimento sobre a força psicológica no 

contexto da ginástica artística, bem como o fato de este método de investigação favorecer 
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a oportunidade de acumular informação detalhada e de qualidade sobre o assunto em 

pesquisa (23), essa foi considerada a melhor opção para a presente investigação. 

 

METODOLOGIA 

PARTICIPANTES 

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

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

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

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

Janeiro (n = 4); São Paulo (n = 4); e Minas Gerais (n = 2). Oito dos treinadores treinavam 

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

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

de campeonatos nacionais e tinham vários títulos em seus currículos Oito deles possuíam 

experiência internacional em competições incluindo os Campeonatos Sul-Americanos (n 

= 8), Pan-Americanos (n = 8), Taças do Mundo (n = 4), Campeonatos do Mundo (n = 5), 

Jogos Olímpicos (n = 4) e Jogos Olímpicos da Juventude (n = 1). Adicionalmente, eram 

detentores de resultados históricos para a ginástica artística brasileira, dentre os quais 

medalhas em Campeonatos do Mundo, Taças do Mundo, Campeonatos Pan-Americanos 

e Sul-Americanos, bem como finais em Jogos Olímpicos e Jogos Olímpicos da Juventude. 

 

ENTREVISTA 

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

características ou atributos e desenvolvimento da força psicológica recorrendo a uma 

abordagem qualitativa. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada com respostas 

abertas, a qual começava por esclarecer o objetivo da pesquisa. A seguir eram solicitadas 
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informações de ordem demográfica e desportiva (e.g., idade, anos de experiência, 

principais títulos nacionais e internacionais, envolvimento inicial na ginástica artística, 

trajetória no desporto). Em um terceiro momento, as questões reportavam-se sobre a força 

psicológica, designadamente no que se refere às suas características ou atributos dos 

ginastas psicologicamente fortes e sobre as situações que exigem força psicológica. 

Importa sublinhar que este guião de entrevista semi-estruturada foi criado a partir de 

adaptações feitas ao guião de entrevista de Gucciardi et al. (19). O presente estudo apenas 

se debruçou sobre os atributos da força psicológica. 

 

ENTREVISTAS-PILOTO 

Entrevistas-piloto foram realizadas de forma individual com treinadores de ginástica 

artística portugueses que trabalhavam com atletas de nível internacional (com áudio 

gravado). Após cada entrevista foi pedido aos treinadores que avaliassem o conteúdo da 

entrevista e o desempenho do entrevistador. Esse feedback dos treinadores entrevistados 

serviu para avaliar o nível de compreensão e a validade das perguntas da entrevista, assim 

como o nível de preparo do entrevistador. Dessa forma, este pode fazer os ajustes 

necessários para que a coleta de dados fosse mais eficiente. 

 

RECOLHA DE DADOS 

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

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

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

a confidencialidade dos dados e anonimato dos participantes. Cerca de uma semana antes 

da entrevista, o guião foi enviado aos treinadores, sendo-lhes pedido que o lessem e 
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refletissem sobre as questões do mesmo. Este procedimento está de acordo com os 

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

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

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

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

do clube onde atuavam os participantes. Como foi anteriormente referido, o entrevistador 

começou por reapresentar e recordar o objetivo da pesquisa, reforçar a conficencialidade 

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

desportiva. Com essas perguntas pretendeu-se propiciar um ambiente tranquilo, 

esclarecendo as dúvidas e estimulando os entrevistados a responderem às questões, ao 

mesmo tempo que se recolhiam dados para a caracterização da amostra. Em seguida, 

foram feitas as perguntas do guião, iniciando com as questões sobre a conceptualização 

da força psicológica, depois sobre as situações que exigem força psicológica do atleta, e, 

em um terceiro momento, sobre as características de atletas psicologicamente fortes na 

ginástica. 

A construção e utilização do guião objetivou minimizar a influência subjetiva do 

entrevistador. Dessa forma, todos os treinadores responderam às mesmas perguntas da 

mesma maneira e o entrevistador manteve uma postura imparcial, intervindo apenas 

quando necessário esclarecer alguma resposta ou quando o entrevistado tinha alguma 

dúvida. Todavia, apesar de o entrevistador seguir o roteiro proposto no guião de 

entrevista, respostas espontâneas dos treinadores foram exploradas em uma situação 

aberta, o que possibilitou aos treinadores levarem a conversa a áreas não restritas ao guião 

de entrevista (20), podendo mais informações ser recolhidas e analisadas. Adicionalmente, 

durante a entrevista, o entrevistador utilizou perguntas que visavam clarificar e elaborar 
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melhor as perspectivas dos treinadores (e.g., “O que você quer dizer com...?”; “Você 

poderia dar-me exemplos de... ?”), e, dessa forma, incitar mais riqueza e profundidade 

nos dados coletados (33). Ao final da entrevista foi perguntado aos treinadores se havia 

mais alguma coisa que gostariam de acrescentar sobre a força psicológica  na ginástica 

artística. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

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

fundamentada (grounded theory methodology), de acordo com Strauss e Corbin (33) e 

Glaser e Strauss (16). Essa metodologia possui uma técnica de codificação dos dados 

qualitativos que encoraja o pesquisador a construir uma relação entre conteúdos e 

teorização a partir da descrição para a categorização conceitual. 

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

caracterizada por constante comparação dentro e entre os conceitos identificados nas 

citações dos entrevistados. Esse procedimento de análise dos dados deu origem às 

subcategorias (atributos), categorias e dimensões. O processo continuou de maneira que 

cada conceito identificado foi comparado com outros conceitos e cada categoria 

comparada com outras categorias, para que as similaridades e variações dentro e entre as 

subcategorias (atributos), categorias e dimensões pudessem ser identificadas. Este 

processo contínuo de confirmação e modificação é conhecido como análise comparativa 

constante (constant comparative analysis), e, segundo Glaser e Strauss (16), é essencial 

para assegurar que o quadro teórico emergente é inerentemente fundamentado nos dados. 

Especificamente, o processo de análise consistiu em quatro etapas. O primeiro 

passo foi o da transcrição ipsis litteris de todas as entrevistas, com objetivo de as tratar 
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para uma estrutura de texto mais lógica e compreensível. De seguida, o conteúdo das 

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

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

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

categorização das entrevistas. 

Num terceiro momento foi realizada uma primeira análise dos dados. Nesta 

análise, o investigador pretendeu detectar, especificar e classificar, a partir das 

transcrições das entrevistas, os conceitos que surgiram diretamente das citações dos 

treinadores, fazendo comparações que procuravam discriminá-los e diferenciá-los uns dos 

outros. Todo o material foi minuciosamente analisado linha por linha e desmembrado em 

segmentos de texto, para que as diferenças e similaridades fossem exaustivamente 

comparadas (16, 33). Estas citações foram interpretadas como partes isoladas dos textos, 

segmentos que faziam sentido isoladamente e que continham uma ideia ou parte de uma 

informação (34). Esses trechos do texto foram agrupados de acordo com características 

afins para facilitar a sua posterior análise e subsequente formação das subcategorias 

(atributos), categorias e dimensões. 

Num quarto momento, os agrupamentos dos segmentos de textos com 

características afins, discriminados na fase anterior, foram interpretados, agrupados e 

reagrupados constantemente. As semelhanças e diferenças entre os mesmos foram 

analisadas extensivamente até estes serem codificados em subcategorias (atributos). Estes 

atributos foram agrupados em dimensões, e estas divididas em categorias, de acordo com 

características partilhadas. 

Em uma última fase de análise, os conteúdos (i.e., atributos, categorias e 

dimensões) foram refinados e finalmente integrados num quadro teórico. As dimensões e 
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seus conteúdos inerentes apresentam-se como parte de um entendimento global do que é 

a força psicológica na ginástica artística. A partir desse trabalho de análise dos dados, os 

investigadores propuseram-se apresentar um conceito do que significa ser um ginasta 

psicologicamente forte sob a perspectiva de treinadores brasileiros de elite de ginástica 

artística. 

 

FIABILIDADE DOS DADOS 

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

debateram os seus posicionamentos quanto aos resultados obtidos. Os conteúdos das 

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

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

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

experiência em análise qualitativa. A discordância foi mínima e solucionada em conjunto 

entre os três investigadores, chegando-se ao resultado final da análise dos dados. Esse 

procedimento objetivou verificar se havia interpretações tendenciosas e se a interpretação 

dos dados realmente estava fundamentada nas perceções dos treinadores. 

 

RESULTADOS 

No processo de análise dos dados foram identificadas 317 citações relacionadas aos 

atributos de força psicológica na ginástica artística. Deste trabalho emergiram 21 atributos 

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

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

mentalidade, treinamento, competição e vida fora do ginásio. Uma análise posterior mais 

aprofundada dos atributos demonstrou a necessidade de redistribuí-los, dentro das 
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dimensão, em diferentes categorias: acreditar e foco (mentalidade); controle emocional 

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

resiliência em competição (competição) e vida fora do ginásio (vida fora do ginásio) 

(Tabelas 1 a 4). 

 

MENTALIDADE 

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

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

(três atributos) (Tabela 1). 

 

Acreditar 

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

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

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

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

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

falando que ela vai conseguir, ela vai conseguir.” [T2]). 

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

mesmo de tal forma que isso o faz parecer arrogante, mas também o torna capaz de 

alcançar as suas metas (e.g., “Eu acho que é a autoconfiança, ela é muito autoconfiante, 

ela tem uma autoconfiança que é até exagerada, ela é demais.” [T8]). Porém, ainda que 

essa característica fosse interpretada como arrogância, os treinadores consideravam esse 

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

mesma, ela tem uma qualidade que eu falo, ela se acha, ela se sente, então ela confia 



141 

 

nela mesma, isso é o que faz ela ser forte. Ela se acha linda, se acha bonita, se acha boa, 

se acha tudo. E eu considero isso uma qualidade.” [T7]). 

Outros atributos referem-se ao fato de o atleta não se acomodar e sempre querer 

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

“Porque é essencial do esporte, você mostra que não pode desistir nunca, que tem que 

lutar até o último momento, e fazer o impossível, quando ninguém acredita e você 

consegue, alcançando mais do que é esperado de seu potencial como ginasta.” [T2]). 

Adicionalmente, também foi sublinhada a capacidade de compensar debilidades físicas e 

técnicas, e até a falta de talento físico natural, através da força de vontade e determinação 

(e.g., “Vamos dizer que dois atletas são de altíssimo nível, mas um tem mais habilidade 

que o outro, aí eu acredito que se aquele que tem mais habilidade não tem o emocional 

tão forte como o outro, eu acredito que o outro pode ser o campeão.” [T5]). Um dos 

treinadores afirmou mesmo que, muitas vezes, os atletas menos talentosos, por terem de 

superar muito mais dificuldades para se desenvolver no desporto em comparação com 

ginastas mais talentosos, acabam por se destacar mais (“Eu acredito que para as meninas 

que são menos talentosas, elas são mais psicologicamente fortes. Porque elas têm muito 

mais dificuldades e elas superam muito melhor os medos pela força de vontade delas.” 

[TX]). 

Adicionalmente, os treinadores também consideravam muito importante que o 

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

performance nos momentos em que há pessoas a assistir. Essa característica foi 

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

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

psicologicamente forte gosta desse aspecto da modalidade e usa essa pressão como 
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motivação (e.g., “A pessoa gosta de se apresentar ou não. Isso já é muito principal pra 

ela competir bem ou não. A pessoa que gosta de se apresentar pra outras pessoas. Ela já 

tem essa força que ela acumula toda por dentro e faz o melhor na sua apresentação, e a 

outra já fica tão preocupada que nunca consegue mostrar o seu melhor na 

apresentação.” [T2]). 

Finalmente, os treinadores consideraram forte psicologicamente o ginasta que 

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

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

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

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

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

chegam no altíssimo nível da ginástica.” [T9]). 

 

Foco 

Essa categoria é composta por três atributos. relacionados à capacidade do ginasta manter 

o foco em si mesmo, em suas qualidades, visualizando situações de sucesso e bloqueando 

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

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

precisa focar em alguma memória positiva que tenha acontecido anterior. E sempre 

visualizar pensando que você fez a melhor série, que você não errou, que você não 

desequilibrou” [T1]). 

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

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

próximo ao cumprimento das mesmas já significa chegar a um alto nível de performance. 
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Os treinadores afirmaram que ginastas com essa mentalidade melhoram sua performance, 

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

com a gente e fala de séries e treinamentos que ela gostaria de fazer... então você como 

treinador fala ‘calma, menos, vamos devagar’, mas se ela não chegar não chegou, mas 

ela está treinando para aquilo, e às vezes ela melhora só por isso, pelo fato da meta dela 

ser além, então eu acho que isso fortalece muito ela.” [T8]). 

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

performance com base em fatores externos, de assumir a responsabilidade por suas 

performances e buscar as causas de seus resultados primeiramente em fatores internos 

(e.g., “O árbitro foi ruim, trave foi torto, sapatilha está apertada, um monte de coisas, só 

não é dentro de você; eu acho que a primeira coisa é procurar dentro de você.” [T2]). 

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

árbitros. A arbitragem pode avaliar a série do ginasta de forma diferente da que o ginasta 

esperava e o ginasta deve ser forte para não se abalar com esses fatores que são inerentes 

à ginástica artística. (e.g., “Às vezes você faz um exercício bem feito mas os árbitros não 

dão a nota que você esperava. Você também vai ter que lidar com isso.” [T2]). 
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TABELA 1 - Categorias e atributos da dimensão mentalidade. 
DIMENSÃO CATEGORI

A 
ATRIBUTO 

MENTALIDAD

E 

Acreditar 

1 - Acreditar e confiar fortemente em si mesmo, em suas capacidades, em seu 

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

vou conseguir”; “eu sei, eu quero, eu acerto”. 
2 - Possuir um autoconceito tão elevado que isso lhe faça ter uma imagem arrogante 

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

dele. 
3 -Possuir a persistência necessária para superar adversidades em situações difíceis 

e não desistir ou se entregar e manter a mentalidade de lutar até o fim. 
4 -Ser capaz de compensar debilidades físicas e técnicas através da força de 

vontade, determinação. 
5 -Demonstrar gosto por apresentar-se para outras pessoas, transparecendo um 

melhoramento na performance nos momentos em que é assistido por outros. 
6 -Ser perfeccionista e não se acomodar no nível que alcançou, cultivando a 

mentalidade de sempre querer mais de si mesmo. 

Foco 

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

em si mesmo, bloqueando pensamentos negativos sobre o que pode dar errado. 
8 -Possuir e trabalhar em prol metas elevadas, acima de sua capacidade, de modo 

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

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

de seus resultados primeiramente em fatores internos. 
 

TREINAMENTO 

Essa dimensão da força psicológica reuniu os atributos que referem especificamente 

situações enfrentadas por ginastas em situações de treinamento. Os cinco atributos aqui 

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

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

 

Controle emocional em situações de treino 

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

controlar pensamentos e sentimentos nas diversas situações de treinamento. 

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

se abalar com erros e memórias negativas. O atleta psicologicamente forte aceita que 

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

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

tem que fazer, ele está pensando que ele erra, então esse não é um estado físico, é 
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emocional, onde ele vai ter que se controlar pra conseguir vencer seus erros.” [T4]), 

O atleta psicologicamente forte foi também descrito como sendo capaz de 

controlar o medo quando treina exercícios relativamente aos quais a percepção de risco é 

elevada. Os treinadores afirmaram que este medo relaciona-se ao medo do desconhecido 

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

desconhecido, porque imagina que pode cair e se quebrar.” [T5]). Por outro lado, apesar 

de o medo ter sido considerado pelos treinadores como uma emoção que todos os ginastas 

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

adianta, não tem nenhuma que não vá ter medo.” [T6]), o medo exagerado e incontrolável 

de alguns ginastas foi considerado o pior problema neste desporto (e.g., “Acho que a 

principal e pior característica é ser medroso. O ginasta fraco psicologicamente tem medo 

de tudo, de errar na hora, de machucar, de subir no aparelho e não conseguir, e só tem o 

pensamento negativo, que tudo vai dar errado, e isso tudo é gerado pelo medo.” [T1]). 

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

apesar de quedas e lesões, bloqueando pensamentos e memórias negativas e continuando 

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

assusta o treinador, ele levanta, observa se está tudo bem, sobe no aparelho e faz de 

novo.” [T10]; “Ela consegue controlar uma queda, não chorar, não se abater, um 

exercício se você errar, você tentar de novo, mas não se abater emocionalmente. Então 

eu acho que aquela criança que tem esse autocontrole de tentar, hoje não deu, vou voltar 

amanhã, vou fazer melhor.” [T9]). Essa situação também tem que ser enfrentada quando 

um atleta presencia um colega de treino sofrendo uma queda ou lesão, sendo capaz de 

bloquear aquela imagem mental, não permitindo que influencie negativamente o seu 

progresso (e.g., “O menino viu o outro fazer uma saída de mortal e bater o pé na barra. 
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Daí o que bateu continua treinando, e o outro que só viu o colega cair e nunca bateu o 

pé, não faz mais o exercício.” [T1]). 

 

Resiliência em treinamento 

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

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

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

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

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

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

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

essas coisas que o esporte vai trazendo” [T5]). 

 Adicionalmente, os treinadores consideravam que os ginastas psicologicamente 

fortes deverão ser capazes de lidar com o crescente aumento do nível de dificuldade dos 

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

na ginástica, com vista a alcançar um nível de performance cada vez mais elevado (e.g., 

“Um exemplo claro é quando as meninas começam a subir de nível, você começa a 

intensificar os treinos de paralela, é obvio que a mão vai ficar assada. A menina vai ter 

que treinar paralela em dois períodos, a mão abre, não tem jeito.” [T10]). Além disso, 

como os ginastas superam suas dificuldades para conseguirem apresentar com sucesso 

um novo exercício, mas logo em seguida já devem aprender outros, o ginasta está exposto 

a constantes desafios, o que pode ser estressante para ele (e.g., “Meu trabalho é com 

crianças muito pequenas e eu estou tendo muita dificuldade agora em relação às 

cobranças estarem sendo maiores. E o nível está aumentando e cada vez que aumenta 
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mais um exercício é uma dificuldade maior e elas já sentem dificuldade e querem sair. Aí 

já dizem que não vão aguentar mais.” [T9]). 

TABELA 2 - Categorias e atributos da dimensão treinamento. 
DIMENSÃO CATEGORI

A 
ATRIBUTO 

TREINAMENT

O 

controle 

emocional 

em 

treinamento 

10 - Não se abalar com erros, aceitando que eles fazem parte do processo de 

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

para corrigi-lo. 
11 – Ser capaz de controlar o medo em situação de treinamento de exercícios que 

tenha alta percepção de risco. 
12 - Não se abalar apesar de quedas e lesões, seus ou de colegas de equipa, e ser 

capaz de bloquear pensamentos e memórias negativas e continuar a treinar. 

resiliência 

em 

treinamento 

13 - Suportar as elevadas cargas de treinamento, dor e desconforto físico, desde 

idade precoce. 
14 - Suportar o crescente aumento do nível de dificuldade dos exercícios, o 

progressivo aumento do número de horas de trabalho, no processo de 

desenvolvimento na ginástica. 

 

COMPETIÇÃO 

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

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

 

Controle emocional em competição 

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

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

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

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

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

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

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

executa na competição, eu acho que isso é ser psicologicamente muito forte.” [T4]). 

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

controlar a pressão associada ao facto de apenas ter uma chance para demonstrar tudo o 
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que treinou e acertar os exercícios no momento da competição (e.g., “Acho que a 

cobrança da competição onde você só tem uma série pra acertar naquela hora, e isso as 

deixa abaladas psicologicamente, pra mim elas tem que estar muito tranquilas pra 

competir.” [T9]). 

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

durante a apresentação, recuperando dos contratempos e prosseguindo com a rotina. 

Segundo os treinadores, um dos maiores desafios que o ginastas enfrenta é ter que 

competir em vários aparelhos, mesmo depois de cometer um erro num aparelho anterior. 

O ginasta psicologicamente forte é capaz de concentrar-se nas próximas apresentações e 

não se abalar com o que já passou (e.g., “Na ginástica artística feminina, têm quatro 

aparelhos, então o ginasta, errando um aparelho, precisa ser concentrado e muito forte 

psicologicamente. Pra conseguir fazer muito bem os outros aparelhos, ele vai precisar 

de mais determinação ainda. Porque o que mais demonstra força psicológica é quando 

ele cai e depois continua a série impecavelmente fazendo bem bonito bem forte e sem 

erros.” [T2]). Outro exemplo citado pelos treinadores refere-se a atleta que comete um 

erro no aquecimento e tem que executar o exercício logo em seguida no momento da 

competição (e.g., “Por exemplo, se ele cair no último exercício antes da série. Acho que 

a última memória dele é uma queda. Então ele precisa focar em alguma memória positiva 

que tenha acontecido anterior.” [T1]). 

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

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

em competição, mantendo o foco em visualizações positivas e no que pode dar certo. O 

ginasta pode, por exemplo, entrar em uma competição após um período de lesão e se 

abalar com as memórias negativas associadas à lesão; porém, os ginastas 
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psicologicamente fortes não se deixam abalar por esse tipo de situação e são capazes de 

bloquear memórias negativas e competir bem (e.g., “Ela estava voltando de uma lesão, e 

treinou pra ajudar a equipe, e ela competiu os três dias com séries fortes, e eu como 

treinador achava impossível. Então ela conseguiu três dias na pior situação de stress, eu 

achei ela muito forte psicologicamente.” [T8]). 

 

Resiliência em competição 

Essa categoria compreende apenas um atributo, descrito como ginasta lesionar-se, antes 

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

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

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

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

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

só pra terminar bem, terminar bem bonito meu exercício.” [T3)]. Os treinadores referiram 

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

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

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

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

compete com alguma lesão ou dor.” [T2]). 
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TABELA 3 - Categorias e atributos da dimensão competição. 

DIMENSÃO CATEGORI

A ATRIBUTO 

COMPETIÇÃ

O 

controle 

emocional 

em 

competição 

15 – Possuir calma e o controle emocional para poder acessar toda sua capacidade 

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

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

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

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

competição com eficiência igual ou maior comparado à situação de treino. 

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

recuperando-se dos contratempos e prosseguindo a sua performance com 

determinação aumentada. 

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

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

que pode dar certo. 

resiliência 

em 

competição 

19 - Lesionar-se antes ou durante a competição e ser capaz de suportar dor e competir 

bem, não usando a lesão como desculpa. 

  

VIDA FORA DO GINÁSIO 

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

para além dos treinamentos e competições, denominada vida fora do ginásio. Esta 

dimensão compreende dois atributos (Tabela 4). 

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

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

manter seu foco na ginástica, apesar dos atrativos do mundo fora do desporto (e.g., “Eu 

acho que é tudo porque, a geração de hoje tem tudo fácil, internet, shopping centers, 

parques de diversões, praia, tem vários fatores externos que podem tirar a menina daqui 

de dentro do ginásio, essa é a primeira força que tem que ter pra continuar na ginástica 

trabalhando.” [T6]). Além disso, deve evitar se envolver em atividades fora da ginástica 

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

algum tipo de acidente. Uma ginasta que trabalha comigo caiu de bicicleta, se ela 

estivesse focada em acertar suas séries, em ir para as nossas competições alvo, ela talvez 

teria evitado um tombo, teria sido mais cuidadosa com a bicicleta, ou mesmo evitaria 
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andar de bicicleta.” [T1]). 

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

atletas (e.g., treinamento, escola, viagens, competições, descanso, fisioterapia, 

alimentação) e às cobranças que lhes são feitas pelos seus outros significativos, 

designadamente pais, professores e treinadores (e.g., “São fatores externos. O ginasta vai 

pra casa, vai ter treino no feriado e a família vai viajar e ele não vai. Os adolescentes 

querem namorar e ir para o cinema no sábado à tarde e têm treino, então se eles não têm 

um psicológico bom pra focar naquilo que eles querem, se entregam e acabam desistindo 

do esporte.” (T5]). 

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

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

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

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

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

gente sabe que é difícil porque é a fase da adolescência e elas têm tudo muito à flor da 

pele, então se a menina não tem o fator psicológico bom pra suportar essa cobrança de 

peso, é um fator que de repente ela pode até deixar de treinar, a maioria das meninas 

deixam de treinar o esporte em função disso.” [T9]). 

 

 

TABELA 4 – Categorias e atributos da dimensão vida fora do ginásio. 

DIMENSÃO CATEGORI

A ATRIBUTO 

VIDA FORA 

DO GINÁSIO 
vida fora do 

ginásio 

20 - Ter foco em seus objetivos para lidar com a existência de vários atrativos e 

facilidades no mundo fora da ginástica. 
21 - Suportar o estilo de vida do ginasta, juntamente com as cobranças de pais, 

professores e treinadores, lidando com treinamento, escola, viagens, competições, 

descanso, fisioterapia e alimentação. 
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DISCUSSÃO 

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

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

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

psicologicamente. 

De uma forma geral, os atributos de força psicológica encontrados nesta 

investigação apresentam similaridades com outros encontrados na literatura, 

designadamente no que se refere à relevância dada ao atleta possuir forte crença em si 

mesmo, à capacidade de controle de emoções, ao foco nos objetivos e metas, à resiliência 

e à habilidade de lidar bem com o estilo de vida imposto pela dedicação ao desporto (1, 4, 

17, 26, 27, 36). Todavia, apesar dessas similaridades e concordâncias com outras 

investigações, os atributos apresentados no presente estudo possuem também um caráter 

muito específico ao contexto da ginástica artística. 

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

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

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

possuir uma crença inabalável em sua habilidade de alcançar seus objetivos competitivos 

e acreditar que possui qualidades únicas que o tornam melhor que seus oponentes, são 

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

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

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

afirmações que corroboram os presentes resultados, nomeadamente quando os treinadores 

´consideraram que o atleta psicologicamente forte possui um elevado autoconceito, ao 

ponto de ser percebido como arrogante. Finalmente, corroborando afirmações de 
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Gucciardi et al. (20), de acordo com os quais o talento físico dissociado de atributos 

psicológicos não é o suficiente para obter sucesso no desporto – já que enquanto alguns 

atletas, mesmo apresentando capacidades físicas incríveis, falham em alcançar resultados 

positivos em suas performances, enquanto outros, considerados menos talentosos, se 

destacam dos seus oponentes devido às suas capacidades psicológicas, nesta pesquisa a 

força psicológica também se associou à crença do atleta em si próprio no sentido de 

compensar debilidades físicas e técnicas através da força de vontade e determinação. 

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

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

elevadas e até além da sua capacidade. Bull, Shambrook, James e Brooks (1), em um 

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

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

foi relacionado à melhora da performance de atletas psicologicamente fortes, 

independente dessas metas serem atingidas ou não. O outro atributo incluído na categoria 

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

externos, mas sim em fatores internos. De acordo com Jackson e Csikszentmihalyi (25), 

no desporto existem fatores que estão sob nosso controle (fatores internos), como a forma 

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

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

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

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

indesejáveis, que podem prejudicar o seu desempenho. 

Oito dos atributos de força psicológica identificados referiam-se ao controle 

emocional, tanto em situações de treinamento (três atributos), como em competição 
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(cinco atributos). Em treinamento, aspectos como o ginasta ser capaz de não reagir 

negativamente aos seus erros e concentrar-se na correção dos mesmos, bloqueando 

pensamentos e memórias negativas, foram dois atributos considerados essenciais. Estes 

dados são consistentes com afirmações de Irwin, Hanton e Kerwin (24), de acordo com os 

quais os erros são comuns e frequentes no processo de aprendizagem das habilidades na 

ginástica, designadamente no ambiente de treinamento. Importa também sublinhar que o 

controle emocional, em situação de treinamento, de exercícios nos quais o ginasta possua 

alta percepção de risco foi o atributo mais citado pelos treinadores. Com efeito, apesar de 

concordarem que todos os ginastas demonstrarão medo em algum momento do seu 

desenvolvimento desportivo, os treinadores ressaltaram que não ser capaz de lidar com 

essa emoção essencialmente relacionada, na sua opinião, ao medo do desconhecido e de 

machucar-se durante a execução dos exercícios - poderá limitar altamente o potencial do 

atleta na ginástica artística. Esse resultado corrobora os do estudo de Chase, Magyar e 

Drake (3), no qual os autores concluíram que a maior fonte de medo de executar exercícios 

era o medo de se lesionar. Os ginastas enfrentam uma série de desafios nesse sentido, pois 

a ginástica é um desporto que está em constante evolução e a aprendizagem de exercícios 

cada vez mais complexos e até mesmo arriscados, é uma constante no processo de 

desenvolvimento dos atletas nesta modalidade (24). 

Além da dimensão treinamento, atributos de força psicológica na dimensão 

competição também relacionaram-se ao controle emocional, nomeadamente à 

importância de possuir o controle que permita ao atleta acessar toda sua capacidade física 

e técnica em situações de pressão, recuperar-se dos contratempos ocorridos em 

competição e prosseguir com determinação aumentada. Nesse sentido, Jones et al. (26) 

também atribuíram força psicológica a atletas capazes de se recuperarem de erros e, a 
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partir deles. se motivarem ainda mais para apresentarem bons desempenhos competitivos. 

Adicionalmente, um atributo de força psicológica bastante específico da ginástica 

artística estava relacionado com o atleta ser eficiente em lidar com a pressão de só ter 

uma chance para acertar os exercícios no momento da competição. Na ginástica artística, 

o atleta tem apenas uma chance para apresentar a sua série (12, 13), e isso, segundo os 

treinadores, é um dos fatores específicos da ginástica que mais exigem força psicológica 

dos atletas. O ginasta pode executar seus exercícios em treino e se errá-los pode repetir; 

contudo, em competição não tem essa opção e deve ser capaz de realizá-los sob forte 

pressão. 

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

de força psicológica em situações de treinamento e de competição. Em treinamento, esta 

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

suportar, desde uma idade muito precoce, a crescente exigência técnica da ginástica e as 

altas cargas de treinamento. Coté, Lidor e Hackfort (7) afirmam que a ginástica artística é 

uma das modalidades na qual a especialização precoce se faz necessária se o objetivo é 

atingir o alto nível. Sendo assim, os ginastas com tais objetivos se sujeitam a treinamentos 

pesados e aos aspectos subjacentes a esse processo, como a dor física. Por outras palavras, 

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

doloridas dos treinos, pois desconforto físico é inevitável quando um atleta se prepara 

para o desporto de elite (27). Além disso, a Federação Internacional de Ginástica 

(Fédération Internationale de Gymnastique) revisa continuamente o seu código de 

pontuação, modificando suas regras e exigindo mais elevado grau de dificuldade nos 

exercícios, devido à evolução técnica da modalidade (12, 13). Segundo os treinadores, essa 

situação exige força psicológica dos ginastas, pois quanto mais se aumenta o grau de 
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dificuldade mais é preciso treinar e repetir as habilidades novas que são adicionadas aos 

programas dos ginastas. 

No ambiente competitivo, a resiliência foi citada como importante no sentido de 

o atleta ser capaz de competir bem apesar da dor e não usar a lesão como desculpa. 

Segundo Levy, Polman, Clough, Marchant e Earle (29), a capacidade de lidar com a dor é 

consistentemente relacionada com a força psicológica, mas é necessário cuidado. Os 

autores argumentam que atletas psicologicamente fortes podem ignorar lesões graves por 

apresentarem, quando comparados com atletas menos fortes psicologicamente, uma 

menor percepção de dor e de risco. Nessa medida, estes resultados também sugerem a 

necessidade de alguma cautela ao lidar com esses atletas, pois a sua força psicológica 

pode mascarar um lesão que pode se agravar. 

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

também se relacionou a aspectos da vida do ginasta fora do desporto. O ginasta deve ser 

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

conseguir suportar o estilo de vida inerente à rotina de atleta. Os jovens ginastas que 

treinam para se tornarem atletas de alto nível o fazem desde idades precoces (7, 14), tendo 

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

obrigatórias e normais de todo o jovem, como escola e programas familiares. Ser capaz 

de lidar com o estilo de vida imposto a um atleta também foi referenciado como atributo 

de força psicológica por Jones et al. (26), os quais afirmaram que ser psicologicamente 

forte permite ao atleta lidar melhor com todas as demandas impostas aos praticantes de 

desporto de elite (competição, treinamento, estilo de vida). 

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

entrevistas permite sintetizar um conceito de força psicológica na ginástica artística, como 
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descrito a seguir: ser um ginasta de ginástica artística psicologicamente forte significa ter 

o poder que permite ao ginasta acreditar fortemente em si próprio e de que é capaz de 

atingir metas acima das expectativas e de lutar até ao fim, compensando debilidades 

físicas com a sua força de vontade. Além disso, mantém o foco em si próprio, no que pode 

dar certo e em trabalhar em prol de metas elevadas, bloqueando pensamentos e memórias 

negativas. O ginasta psicologicamente forte controla as suas emoções em treino e em 

competição, enfrenta medos, não se abala com erros e outras adversidades, acessa as suas 

capacidades técnicas e físicas em situações de pressão, suporta cargas elevadas de 

treinamento, e, apesar de dor ou lesão, continua a treinar ou a competir. Finalmente, lida 

bem com o estilo de vida associado à ginástica, sendo capaz de conciliar treino e 

competição com a vida fora do ginásio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

força psicológica. Dessa forma, o presente estudo pode colaborar para o aumento do 

entendimento do construto da força psicológica neste contexto específico. 

Especificamente, pode permitir que os treinadores percebam que atributos de força 

psicológica eles observam (ou não) em seus atletas reconhecendo assim a presença de 

força psicológica (ou a falta dela). Além disso, podem perceber, por exemplo, que alguns 

atletas apresentam características de força psicológica relacionadas à dimensão do 

treinamento mas falham em apresentar atributos de força psicológica na dimensão da vida 

fora do ginásio. Isso pode ajudar os treinadores, mas também outros agentes desportivos, 

como psicólogos do desporto, a trabalharem os pontos fracos dos atletas e enaltecerem 

seus pontos fortes. 
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Todavia, importa reconhecer que apenas participaram deste estudo treinadores de 

ginástica artística brasileiros, sendo possível que as percepções de força psicológica 

apresentem diferenças quando se analisam indivíduos de nacionalidades (culturas) 

distintas. Dessa forma, seria interessante que os pesquisadores atuantes nessa linha de 

pesquisa realizassem estudos nesse sentido com treinadores de outros contextos. 

Adicionalmente, é preciso levar em consideração as percepções de outros agentes 

desportivos, nomeadamente ginastas, psicólogos do desporto e pais de atletas, pois a 

comparação entre as perspectivas desses grupos pode enriquecer o entendimento da força 

psicológica nesta modalidade. Por último, salientamos que a presente investigação apenas 

acessou a perspectiva de treinadores brasileiros relativamente aos atributos da força 

psicológica na ginástica artística. Entretanto, é necessário perceber quais as percepções 

dos treinadores sobre o desenvolvimento da força psicológica nesta modalidade (i.e., se 

eles consideram a força psicológica como uma característica natural ou algo que possa 

ser desenvolvido) e quais as estratégias utilizadas por eles para desenvolverem esse tão 

importante construto para o sucesso desportivo. 
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