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RESUMO

viii

A participação de crianças e jovens no esporte é um fenômeno das últimas 

décadas. Essa, participação varia desde os programas de alto nível, com foco 

para o rendimento, aos de massificação voltados para resultados no plano social, 

da saúde e do entretenimento. Muitos se envolvem no esporte motivados pelo 

próprio interesse de treinar e competir ou talvez encorajados pelos amigos e pela 

família. Entretanto, discussões aumentam nas áreas da Pedagogia do Esporte, 

Psicologia e Medicina acerca da influência da pressão dos técnicos e pais na 

natureza da participação de crianças e jovens. Uma idéia que permeia a literatura 

é que crianças e jovens são submetidas a uma carga excessiva e muito cedo. O 

consenso entre os profissionais da área é que as crianças deveriam ter a 

oportunidade de experimentar diferentes esportes, que a carga de treino deveria 

ser apropriada para a idade e que deveria ser adotada uma perspectiva de 

desenvolvimento a longo prazo. Quando negligenciamos esses critérios, há uma 

possibilidade de expor as crianças a maiores riscos físicos e psicológicos. E uma 

consequência poderia ser a perda de interesse pelo esporte ou qualquer atividade 

física. A Ginástica Artística é um esporte que exige um alto volume de treino nas 

fases iniciais para colher o sucesso no futuro. As sessões de treino podem ser 

longas e, muitas vezes, os ginastas passam mais tempo com os técnicos que com 

a própria família ou na escola. Esse ingresso precoce e o alto volume de treino 

colocam o papel do técnico como foco de crítica. E o técnico é essencial para que 
\ 

o atleta obtenha resultados positivos no esporte. Entrevistamos 46 técnicos de 

Ginástica Artística que orientam ginastas potenciais para o alto nível a fim de 

compreender e analisar o papel crucial do técnico no processo de formação 

esportiva. Embora o grupo de técnicos tenha revelado uma diversidade de 

circunstâncias e contextos, o estudo identificou pontos em comum como: falta de 

uma filosofia clara dos técnicos; tendência a reproduzir métodos de outros; a 

imposição de regime de treinamento e de competição de adultos aos ginastas 

jovens; abandono precoce da carreira esportiva; falta de incentivos aos pais para

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO ESPORTIVA NA 

GINÁSTICA ARTÍSTICA
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apoiar os filhos. O panorama atual aponta para a necessidade de ajustarmos 

nosso olhar sobre as crianças envolvidas na Ginástica Artística competitiva. Há 

necessidade de se rever, com mais critério, a idade de ingresso no sistema 
competitivo, as cargas de treino e a natureza das habilidades executadas. A CBG, 

as federações e outros envolvidos na regulamentação do esporte podem 

influenciar as regras e as normas das competições, assim como estas influenciam 

no treinamento da modalidade nas instituições e, conseqúentemente, o impacto 

do esporte nas crianças jovens.



ABSTRACT

x

PEDAGOGICAL ISSUES RELATED TO ATHLETE DEVELOPMENT IN

ARTISTIC GYMNASTICS

The participation of children and youth in sport is a phenomenon of the last several 

decades. This participation ranges from high performance programs with elite 

outcomes as the focus, to high-participation programs with social, health and 

enjoyment outcomes as the key drivers. While many are driven by their own 

interest to train and compete, perhaps spurred on by friends and family; discussion 

abounds in the sport pedagogy, psychology and medicine fields about the extent 

to which pressure from coaches and parents unduly influences the nature of 

participation by children and youth. A thread permeates the literatura that children 

and youth are subjected to ‘too much, too soon’. The consensus of professionals 

in the field is that children should have the opportunity to ‘sample’ different sports, 

that training loads should be age-appropriate and that a patient long-term view of 

development should be adopted. By-passing these criteria have the potential to 

expose young athletes to greater chances of physical or psychological injury. And 

as the consequence being a loss of interest in sport or other forms of physical 

activity. Gymnastics is one of a small cluster of sports that requires early high 

volume participation for later success. The training sessions can be long and 

sometimes the gymnasts spend more time with coaches than with their own 

family, or at school. This early entry, high volume training brings the role of the 

coach into sharp focus. The coach is criticai to positive athlete outcomes. In order 

to better understand and analyze the criticai role of the coach in the athlete 

development process we have interviewed 46 Artistic Gymnastics coaches who 

are coaching athletes committed to a high performance pathway. Even though the 

cohort of coaches represented a variety of coaching circumstances and program 

types, the research identified some recurring findings, including: coaches lacking a 

clear coaching philosophy, a tendency to imitate the methods of others, with little 

attempt to critically evaluate day-to-day practice; a desire to expose young 

athletes to competition and ‘adult training regimes’, early athlete retirement; and a 

lack of incentives for parental support for their children. These findings corroborate



Key words: Sport Pedagogy; Children and Youth; Artistic Gymnastics.

xi

the findings of others and point to a need to adjust how we view children in the 

context of competitive Artistic Gymnastics. There needs to be a criticai re- 

examination of the age of commencement, training loads and the nature of the 

skills performed. Our Confederation and Federations and others involved in the 

governance of sport can influence the rules and regulations governing competition, 

as these influences what happens in the gymnastic training centres and ultimately 

the sporfs impact on young children

Rectangle



INTRODUÇÃO

1

Atualmente, o esporte é um fenômeno que mobiliza diversos grupos 

populacionais. Em especial, há um envolvimento cada vez maior de crianças e 

jovens neste contexto, em todos os níveis de prática, da iniciação ao alto 

rendimento, e os indivíduos são motivados por diferentes objetivos.

O interesse da sociedade pelo esporte pode estar associado a diferentes 

fatores como a perspectiva de melhoria das condições económicas, de ascensão 

social e prestígio, entre outros motivos.

A participação esportiva envolve uma série de benefícios em potencial, 

mas estes serão concretizados de acordo com a qualidade do ensino e das 

condições de prática entre outras variáveis.

No esporte competitivo, em especial, há carência de estudos que 

investiguem as condutas pedagógicas dos profissionais. A prática esportiva 

necessita de considerações quando os objetivos estão distantes de atender às 

expectativas e necessidades dos atletas e passam a focar os interesses dos 

técnicos, dos administradores, da instituição, da mídia, dos pais, entre outros. E a 

situação é mais preocupante ainda quando envolvem as crianças e os jovens.

Não é raro observar técnicos que foram atletas e reproduzem condutas, 

comportamentos e métodos de treinamento aos quais foram submetidos, mesmo 

que estes sejam questionáveis ou contrários aos princípios científicos.

Na Ginástica Artística (GA), a situação pode ser ainda mais crítica pois, em 

comparação a muitas modalidades esportivas, ela envolve predominantemente, 

crianças mais jovens e adolescentes.

Há técnicos conscientes que orientam adequadamente as crianças e os 

jovens, priorizando a formação e o desenvolvimento acima de qualquer resultado 

ou medalha. Outros, porém, procuram satisfazer o seu ego e ambições através 

dessas crianças e jovens. Assim, há técnicos que preconizam a formação de 

atletas de competição e exigem resultados sem considerar a prontidão e os 

interesses dos mesmos.

Provavelmente, muitas crianças e jovens que se envolvem na prática 

esportiva não têm por objetivo vencer, obter medalhas ou prestígio, mas criar 

vínculos de amizade e buscar a diversão e o prazer pela participação em si.
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Talvez, as expectativas de vitórias e de sucesso surjam no decorrer do processo 

de formação esportiva, quando os praticantes passam a apreciar o esporte devido 

às experiências positivas e à percepção de seu potencial.

No entanto, não devemos criticar, julgar e fazer afirmações prematuras 

sobre a atuação dos técnicos na GA sem investigar, em campo, a realidade desse 

cotidiano. Mesmo que se critique a GA brasileira, não há dados que revelem a 

qualidade do processo de formação esportiva, se há exageros ou se realmenté os 

ginastas são pressionados a obter rendimento e resultados.

Infelizmente, são ínfimos os registros literários sobre a nossa GA e, 

praticamente, toda a produção é gerada em outros países. Assim, esses dados 

referem-se ao contexto e à outra realidade, cujos valores, diferenças culturais e 

económicas, entre outros fatores devem ser considerados.

Há críticas de que as nossas instituições esportivas e os técnicos estejam 

focados nos resultados e não meçam esforços para obtê-los. Assim, as crianças 

são inseridas o mais cedo possível no sistema competitivo e a sua prontidão e 

seus interesses não são considerados. E a GA estaria enquadrada neste perfil.

A criação do Centro de Treinamento de GA estimulou a expectativa de 

técnicos e ginastas de fazerem parte da seleção nacional. Mas, é fato que houve 

conflitos entre as Federações, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e os 

técnicos por diversos motivos como objetivos divergentes, interesses políticos, 

entre outros.

E, infelizmente, não houve uma integração do treinamento de alto nível 

desenvolvido nesse Centro com as instituições locais, regionais e estaduais, 

públicas e privadas, as quais encaminhavam os ginastas potenciais.

O Centro de Treinamento de GA foi iniciativa da CBG e apoiado pelo 

Comité Olímpico Internacional (COI), Ministério do Esporte e patrocinadores 

oficiais. Ele nasceu após a obtenção de alguns resultados positivos da GA nos 

campeonatos internacionais que antecederam os Jogos Olímpicos de Sydney, em 

2000. A vinda de técnicos internacionais, a seleção de ginastas, a intensificação 

dos intercâmbios internacionais, a organização de eventos internacionais, entre 

outras iniciativas, contribuíram para o crescimento do alto nível da modalidade.

Atualmente, com a instalação da nova gestão e o término do contrato com 

os técnicos internacionais, a CBG desativou, por ora, as atividades desse Centro 

e não se sabe qual será o seu rumo e tampouco da continuidade das seleções.
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Há uma combinação de expectativa e ansiedade e técnicos, ginastas e demais 

envolvidos na GA aguardam as decisões da CBG. Provavelmente, a continuidade 

ou não desse Centro repercutirá sobre a motivação e os objetivos de muitos 

técnicos e ginastas.

A GA estava centralizada, mas é preciso criar diversos pólos de 

treinamento, pois muitos técnicos e ginastas aguardam a oportunidade de crescer 

na modalidade. O quadro parece heterogéneo e a GA competitiva está 

concentrada em poucos estados.

Parece que houve um salto qualitativo, mas foi apenas do alto nível e 

devido às circunstâncias momentâneas. No entanto, o importante é que a 

qualidade ganhe dimensão e beneficie muitos que desejam evoluir na GA.

Infelizmente, a falta de integração entre órgãos administrativos, instituições 

e técnicos têm levado à fragmentação do sistema competitivo da GA. Os técnicos 

que não concordam com a política atual formaram as ligas regionais. Outros, 

desvincularam-se da Federação e/ou CBG, não atuando mais no setor 

competitivo.

Sem o trabalho desses técnicos, a formação de base fica comprometida. E, 

caso a base não seja fortalecida, ou seja, a qualidade da formação esportiva não 

seja priorizada, possivelmente, o alto nível da GA perderá expressão.

A formação esportiva é o cerne do esporte competitivo e é a fase mais 

importante desse processo até atingir o alto nível, e não podemos esperar muito 

de um sistema esportivo que desconsidere essa formação de base.

Na GA, houve muito esforço e empenho na criação e manutenção do 

Centro de Treinamento, ainda que em meio a conflitos. O foco, porém, não foi 

para a formação de ginastas, mas somente para o alto rendimento.

Assim, a fragilidade do sistema competitivo permanece, pois não houve 

consolidação de nenhum programa que visasse à formação de base dos ginastas, 

contrário ao que observamos em muitos países de destaque na GA.

Nossa intenção não é julgar, mas contribuir para que a modalidade cresça 

no setor competitivo. E, principalmente, que se aproxime do ideal pedagógico e 

permita aos atletas desenvolver o seu potencial.

Ainda que tivéssemos focado na formação de atletas, a situação da 

formação profissional não é menos crítica e nem menos importante, pois reflete



1. Legitimação do estudo
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Atualmente, a GA vem atraindo a atenção da mídia e do público em geral. 

A evidência da modalidade na sociedade pode levantar a expectativa de que o 

oferecimento da prática e de interessados também cresça. Mas, o que preocupa é 

se esse possível crescimento quantitativo será acompanhado daquele qualitativo, 

sobretudo na formação de ginastas e de profissionais.

No esporte, à medida que o nível de prática evolui, há queda considerável 

do número de praticantes, seja pela seleção natural, falta de infra-estrutura ou 

pelo próprio objetivo do praticante. Mas, na GA, essa queda é demasiadamente 

acentuada, conforme pudemos constatar nos torneios oficiais da modalidade. 

Houve momentos em que observamos a presença de uma dezena de estados 

mas, atualmente, menos que a metade. O estado de São Paulo ainda é o mais 

representativo em torneios e nas seleções masculina e feminina. Os torneios de 

massificação no Estado de São Paulo têm mantido um volume de participação 

satisfatório mas cai, drasticamente, nas categorias oficiais superiores (juvenil e 

adulta). E este quadro pode ser revertido, pois há muitas crianças e jovens que 

apreciam e demonstram talento para a GA. então o que falta para que eles 

desenvolvam o seu potencial? Incentivos públicos? Qualificação dos

diretamente nas práticas aplicadas entre os praticantes e atletas. Este segundo 

fator, porém, não foi o foco do presente estudo.

A motivação para desenvolver o presente estudo originou-se nas 

circunstâncias atuais da nossa GA competitiva, pela instabilidade, pelo potencial e 

perspectivas futuras. ——.

Dessa forma, o objetivo foi analisar e discutir aspectos pedagógicos do 

processo de formação esportiva nas instituições que desenvolvem os ginastas de 

GA. Estas instituições são aquelas que orientam as categorias de base e cujos 

ginastas têm potencial para avançar no alto nível e talvez representar o país.

Não foi tarefa fácil, mas foi muito gratificante, pois o mapeamento da 

formação esportiva na GA possibilitou identificar pontos fracos e fortes desse 

contexto, como pensam e atuam os técnicos, as suas dificuldades, motivações e 

expectativas, as condições de trabalho, entre muitos outros aspectos.
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profissionais? Formação de base consistente? Certamente um somatório desses 

aspectos favoráveis, entre outros.

O pais vibrou com os Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro, em 2007. 

Vivemos um furor momentâneo de diversos setores do esporte: mídia, política, 

economia, federações e confederações, clubes, escolas, etc. A experiência foi 

oportuna para que os diversos setores visualizassem a importância e o retorno 

positivo dos investimentos no esporte. Mas, se um dos objetivos é ampliar as 

conquistas, é preciso compreender que o maior investimento deve ser na 

formação de base e que o surgimento de campeões será consequência da 

qualidade deste processo.

A mídia e os leigos são coincidentes para avaliar o desempenho do país 

nas Olimpíadas: a avaliação é baseada no número de medalhas. Assim, dados 

como a melhora no ranking mundial, a quebra de recordes nacionais, a evolução 

do atleta ou o crescimento da modalidade não são focados.

Por que países com os EUA, China, Austrália, Inglaterra, Alemanha 

conseguem obter, em apenas uma Olimpíada, tantas medalhas quanto os nossos 

atletas obtiveram em todas as participações olímpicas? Certamente não é reflexo 

do número de participantes, pois nossa delegação nunca teve tantos 

representantes em Olimpíadas como nas duas últimas versões (Atenas, 247 

atletas e, Beijing, 277 atletas).

O que está por trás de cada medalha conquistada pelos países 

mencionados? Investimento financeiro? Atletas talentosos e dedicados? Técnicos 

qualificados? Alta tecnologia e pesquisa? São muitos os fatores que têm 

contribuído para o sucesso dessas nações. Além destes, poderíamos destacar 

também a qualidade do processo de formação dos atletas e que não tem sido 

alvo de estudos e discussões no Brasil. Assim, as medalhas não vieram ao acaso 

e o investimento para que esses países chegassem ao pódio não foi pequeno.

Outro detalhe importante que muitos desconhecem é o tempo necessário 

para a formação de um atleta de elite, pois este não se desenvolve da noite para 

o dia. Segundo a literatura, são necessários de oito a 12 anos de preparação e, 

ainda assim, o sucesso não é totalmente garantido.
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Assim, o que observamos na GA brasileira é o resultado de oito anos de 

investimento real no alto nível. Considerando-se a previsão da literatura para a 

formação de atletas de elite, podemos dizer que a participação brasileira em 

Atenas foi um sucesso, embora não tivesse obtido medalhas. E, na sequência, o 

Brasil também se destacou em Beijing, tanto no feminino como no masculino, 

ainda que a sonhada medalha não tenha sido conquistada daquela vez.

Na história da nossa GA, em Atenas, pela primeira vez uma equipe se 

classifica para as Olimpíadas; a primeira vez que uma ginasta se classificou para 

a final de aparelhos com chances de medalha e a primeira vez que duas ginastas 

se qualificam para a competição individual geral. Em Beijing, além da participação 

feminina, um ginasta classificou-se para as finais de aparelhos.

Somente quem acompanha a trajetória da GA sabe o valor dessas 

conquistas. O leigo pode interpretar esses resultados como fracasso, pois o 

sucesso está associado à conquista de medalhas, o que ainda não foi o caso.

Nossos ginastas poderiam ter ido mais adiante, mas pelo volume de 

investimento, eles ultrapassaram as expectativas. Mas, para manter o ciclo de 

ginastas, é preciso investir na formação de base e este foi o ponto fraco da CBG 

com a criação do Centro, pois não houve ênfase neste setor. Assim, trabalhou-se 

na lapidação dos talentos existentes, mas não se enfatizou a formação de novos 

expoentes ou para a qualificação de técnicos que pudessem desenvolvê-los.

Pouca atenção e investigação têm sido feitas na atuação de técnicos na 

instrução das categorias de base. Qual a filosofia e quais os objetivos de seus 

programas? Como motivam os ginastas? Qual o papel que eles atribuem aos pais 

nesse processo? Como tratam as competições? Qual o futuro da GA no Brasil?

Estas e outras questões foram geradas no presente estudo e permitiram 

identificar, analisar e discutir aspectos pedagógicos da formação esportiva na GA.

Não foi intenção esgotar o tema, pois a pedagogia no ensino do esporte 

envolve diversas facetas. Além disso, o processo de formação esportiva é 

complexo e está vinculado a uma série de fatores. Mas, acreditamos que 

destacamos pontos críticos que circunstanciam a nossa GA competitiva na 

atualidade.

A partir do exposto, esperamos incitar a reflexão e contribuir com 

direcionamentos àqueles envolvidos no cotidiano da modalidade e que são 

responsáveis pela orientação de futuros ginastas.
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O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comité de Ética da Escola de 

Educação Física e Esporte da USP (ANEXO 01).

O levantamento bibliográfico foi aprimorado após visitas técnicas à 

University of Tsukuba, University of Queensland, Australian Institute of Sport e 

diversos encontros da área de Esporte.

No Brasil, há literatura considerável sobre a Pedagogia do Esporte em 

geral, mas poucos no âmbito da GA. Assim, buscamos apoio na literatura 

internacional, mas estamos cientes de que a realidade vivida pelo nosso Esporte 

e a nossa GA é única e que, muitas vezes, as circunstâncias não são passíveis 

de comparação.

Para discutir os aspectos pedagógicos da formação esportiva na GA, 

optamos pela pesquisa qualitativa que, segundo Locke (1989, p.2):

Esta explora atitudes, comportamentos e experiências através de métodos 

como entrevistas ou foco em grupos e a intenção é obter opiniões profundas dos 

sujeitos. As atitudes, os comportamentos e as experiências são importantes e, em 

geral, opta-se por um grupo menor de sujeitos e contato mais prolongado.

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 

variedade de materiais empíricos - estudo de caso; experiência pessoal; 

introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções culturais; 

textos observacionais, históricos interativos e visuais - que descrevem momentos

It is a systematic, empirícal strategy for answering questions about 
people in a bounded social context: Given any group, role, community 
or locus for human interaction, it is a way to define and answer the 
primordial question "What's going on here?”1

1 Versão: "É uma estratégia sistemática e empírica que visa responder questões referentes às 
pessoas de um determinado contexto social. Dado um grupo, um. papel, uma comunidade ou um 
local para a interação humana, é o meio de definir e responder a questão primordial "O que está 
acontecendo aqui?"
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Segundo Negrine (2004), os métodos utilizados na pesquisa qualitativa são 

diferenciados com respeito aos instrumentos de coleta de informações e, em 

geral, não costuma se apropriar de valores numéricos ou modelos matemáticos,

e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos (DENZIN; 

LINCOLN, 2006).

Locke (1989) relacionou aspectos importantes que demarcam a pesquisa 

qualitativa, entre os quais destacaríamos:

(a) pesquisas dessa natureza são altamente descritivas, mas não expressam 

julgamentos;

(b) pesquisas qualitativas não são passíveis de manipulação, pois ela ocorre em 

um determinado contexto social;

(c) o volume de dados levantados na pesquisa qualitativa é muito grande e é 

necessário organizá-los a fim de tratá-los. A criação de categorias auxilia 

sobremaneira na organização dos dados. Nesse tipo de pesquisa, a análise não 

deve ser a última ação a ser realizada, mas deve ocorrer simultaneamente com 

outras fases da pesquisa;

(d) nesse tipo de pesquisa os dados não pretendem testar uma teoria; mas os 

referenciais teóricos se prestam a explicar os dados levantados.

Negrine (2004) cita outro aspecto peculiar da pesquisa qualitativa que é 

não buscar generalizações, mas interpretar um fenômeno particular que ocorre 

em determinado contexto social.

No presente estudo, a intenção foi descrever, analisar e interpretar as 

informações obtidas sobre a formação esportiva na GA de forma contextualizada, 

ou seja, estudar a situação desse fenômeno. "Isso significa que as inferências 

que se produzem a partir do processo investigatório se traduzem em hipóteses de 

trabalho, que se refere a um contexto particular" (NEGRINE, 2004, p.61).

Segundo Trivinos (1987), pesquisas dessa natureza permitem conhecer a 

situação através de traços característicos diretamente relacionados a ela. No 

nosso caso, pretendeu-se identificar a situação da "formação esportiva na GA" 

através dos princípios filosóficos, objetivos, motivação, competição, práticas de 

seleção, entre outros aspectos pedagógicos da intervenção dos técnicos.
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Para o tratamento dos dados optamos pela análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2001), técnica que vimos utilizando em outras investigações.

Para que a categorização e a posterior análise não incorressem em 

preconceitos e não fosse por demasiada tendenciosa, houve a participação de 

colaboradores (sendo sempre o pesquisador e um auxiliar). Estes foram 

selecionados entre aqueles que dominam a técnica de análise em questão e este 

procedimento foi observado em investigações no contexto internacional.

tanto na coleta como na análise dos dados. O autor cita os diferentes 

instrumentos de coleta de informações na pesquisa qualitativa como: a 

observação, a entrevista, o questionário e os memoriais descritivos.

No presente estudo, optamos pela entrevista semi-estruturada, pois apesar 

de existirem questões pré-formuladas, as variações são permitidas durante a sua 

aplicação, caso o investigador julgue necessárias. Negrine (2004) e Trivinos 

(1987) acrescentam que a entrevista semi-estruturada permite ao pesquisador 

realizar explorações não previstas e proporciona certo grau de liberdade, tanto ao 

entrevistador quanto ao entrevistado. Recomenda-se que as mesmas perguntas 

sejam formuladas em cada entrevista, mas o pesquisador poderá manter certa 

flexibilidade para deixar emergir outras informações relevantes.

Adotamos a entrevista porque esta permite a interação sujeito-investigador 

e, nessa interface, é possível emergir dados valiosos e elucidar eventuais 

dúvidas.
A proposta da investigação sugere a valorização do conteúdo dos dados, 

ou seja, o depoimento dos sujeitos. A redução desses dados em números 

representaria perda significativa de conteúdo e significado da fala e, assim, 

acarretaria prejuízos no nível do aprofundamento das discussões.

A pesquisa qualitativa, em certa medida, não tem muito interesse na 

frequência de respostas, mas no conteúdo que ela expressa, pois são dados 

concretos da realidade do sujeito.

Assim, elaboramos um roteiro (ANEXO 02) que pudesse coletar as 

informações pretendidas na investigação, aplicamos previamente um piloto, que 

foi discutido e re-elaborado.
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Para a análise dos depoimentos, optou-se pela diferenciação por gênero, 

análise e posterior comparação na grande maioria dos temas e análise conjunta 

onde identificamos que a diferenciação de gênero seria irrelevante.

A idéia inicial de separar os técnicos por categoria não foi adotada, pois, na 

grande maioria das instituições, há somente um técnico para todas as categorias, 

com poucas exceções.

Optou-se, também, em não dividir por região, pois a realidade da 

modalidade em si não nos pareceu absolutamente divergente e, devido à 

expressividade dos Jogos Regionais e Jogos Abertos no Estado de São Paulo, 

muitas cidades têm desenvolvido estrutura esportiva satisfatória para o setor 

competitivo e muitas se equiparam a ou superam clubes de região metropolitana.

Alguns recursos da estatística descritiva foram utilizados para os dados 

demográficos.

A análise de conteúdo (BARDIN, 2001) ocorreu em três etapas distintas, a 

saber:
1. Pré-análise: momento em que os dados foram organizados fisicamente e que, 

no nosso caso, foi a transcrição integral das entrevistas. A seguir, foi realizada, 

também, uma leitura flutuante do texto, ou seja, o primeiro contato com o material 

e o momento no qual emergiram as primeiras impressões e orientações. A partir 

desse procedimento, foi possível formular alguns temas de interesse para 

discussão e hipóteses que julgamos necessários.

2. Exploração do material: nessa fase ocorreu a codificação dos dados através do 

estabelecimento das categorias. Para se chegar a uma categoria foi necessário 

estabelecer:

a. A unidade de registro: "corresponde ao segmento do conteúdo a considerar 

como unidade de base visando à categorização e à contagem freqúencial." 

(p.104). No caso do presente estudo, a unidade de registro adotada foi o tema 

definido como "a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto". A contagem freqúencial não se caracterizou como um dado essencial ao 

presente estudo, pois os extremos e as exceções podem ser reveladores e 

incitar um diálogo significativo com a literatura, e assim, trazer elementos 

enriquecedores para as discussões.

b. A unidade de contexto: são os segmentos do texto ou da mensagem que 

refletem o significado das unidades de registro (análise). No presente estudo,
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3. Inferência: esta fase se refere aos pólos de análise sobre os quais ocorre a 

análise de conteúdo, ou seja, em que pontos nós podemos nos concentrar para 

realizar uma análise: o emissor, pessoa ou grupo de pessoas que emitem a 

mensagem; o receptor, pessoa ou grupo de pessoas que recebem a mensagem; 

ou a mensagem, sem a qual a análise do conteúdo não seria possível. No 

presente estudo, os emissores e suas mensagens foram os pólos de análise 

adotados.

Dessa forma, a ordem hierárquica adotada no presente estudo foi: Tema - 

Categoria — Unidade de registro — Unidade de contexto. Em alguns casos, não 

houve a Unidade de registro.

Após definirmos o roteiro e elaborarmos o termo de consentimento 

(ANEXO 03), foi feita uma consulta às Federações e à Confederação de Ginástica 

sobre as entidades filiadas que participavam dos torneios oficiais nas categorias 

de base: pré-infantil, infantil, infanto-juvenil (masculino) e juvenil.

O critério estabelecido para os sujeitos foi ser técnico de instituição que 

desenvolve ginastas com vistas ao alto rendimento e que participa de torneios das 

respectivas federações e/ou Confederação. Assim, contatamos, diretamente, as 

instituições e selecionamos aquelas que se enquadravam no perfil de sujeitos 

estabelecido para o estudo.

No total, foram entrevistadas 29 instituições esportivas, sendo 34 técnicos 

que atuam no setor feminino e 12 no masculino, nomeadas a seguir:

Esporte Clube Pinheiros - SP

Clube Paineiras do Morumby - SP

Sociedade Esportiva Palmeiras - SP

as unidades de contexto adotadas foram uma palavra, um conjunto de 

palavras, uma frase, algumas frases ou um parágrafo.

As categorias surgiram do agrupamento das unidades de registro (análise).

Conforme cita Badin (2001, p.117):

"as categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 
um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos 
caracteres comuns a esses elementos"
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Clube Desportivo Padote (COTP) - SP 

MESC - São Bernardo do Campo - SP 

AGITH - São Caetano do Sul - SP 

Prefeitura de Suzano - SP

ssociação Atlética Banco do Brasil (AABB) - SP

Yashi Academia de Ginástica Olímpica - SP

Prefeitura de Osasco - SP

Prefeitura de Guarulhos - SP

Associação Esportiva A Hebraica - SP

Clube Athlético Paulistano - SP

Prefeitura Americana - SP

Prefeitura Barueri - SP

Academia Bragança Paulista - SP

Clube Campineiro de Regatas e Natação SP

Clube de Regatas Flamengo - RJ

Grémio Náutico União - RS

Prefeitura São Roque - SP

Academia Luis Assunção - SJC SP

Prefeitura Sorocaba - SP

Prefeitura Pindamonhangaba - SP

Prefeitura Santos - SP

Houve um contato prévio com todas as instituições a fim de esclarecer o 

objetivo e a natureza do estudo aos coordenadores e técnicos e a participação foi 

de caráter espontâneo.

Todas as entrevistas foram realizadas no local de treinamento, antes ou 

depois do mesmo, conforme solicitação dos técnicos. As entrevistas foram 

filmadas em mídia digital com a devida permissão dos técnicos e este pôde tomar

Sanepar — CTBA

Prefeitura de Itatiba - SP
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o tempo necessário para a sua fala. Assim, a duração das entrevistas foi bem 

variada, mas não comprometendo o conteúdo das mesmas ou o nosso objetivo.

Não pudemos contar com a participação de todas as instituições previstas 

no projeto por diversos motivos como falta de interesse, mudança abrupta da 

política da instituição, finalização das atividades competitivas de GA, entre outros.

Entre o período de contato e a visita para as entrevistas, houve instituições 

que cessaram as atividades de GA devido à troca de gestão e revelaram que a 

instabilidade política e administrativa era realidade de algumas instituições, 

principalmente, aquelas de caráter público.
É fato que, no Brasil, um(a) técnico(a) é responsável por todas as 

categorias de base e, raramente, há um(a) técnico(a) para cada categoria. Em 

alguns casos, o mesmo(a) técnico(a) é responsável por todas as categorias do 

feminino e do masculino. Assim, encontramos a situação de um(a) técnico(a) para 

cada categoria em poucas instituições.
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“Uma paixão pela excelência significa pensar em grandes metas, 
embora começando a partir das pequenas coisas". (Campbell, 1998, 
p.36)

O crescimento do Esporte é um fenômeno mundial (MCCULLICK, et al., 

2005) que vem repercutindo em muitas dimensões da sociedade. Paes e Balbino 

(2009) e Smool e Smith (2002) também mencionam o interesse crescente pela 

prática esportiva.

As atividades esportivas vêm passando por um processo de valorização 

nos últimos tempos e “tem ocupado cada vez mais espaço na vida das pessoas” 

(DE ROSE JR, 2009, p.103). O fenômeno se observa no número de espectadores 

em eventos esportivos, na frequência de aparição na mídia, no volume de 

participantes e de investimento nos eventos esportivos (GARCIA, 2002). E, a 

mídia, os programas atuais de identificação e promoção de talentos, os incentivos 

governamentais, entre outros também podem ter impacto sobre o interesse no 

Esporte (NUNOMURA, et al., 2009).

Segundo De Rose Jr (2009), Conroy e Coatsworth (2006), Gallahue e 

Ozmun (2001), Brown, et al. (1998) e DeKnop, et al. (1996) é cada vez mais 

expressivo o número de crianças e de jovens que se envolvem em programas 

esportivos estruturados. De acordo com McCallister, Blinde e Weiss (2000), 

reportaram que havia aproximadamente 35 milhões de crianças e jovens entre 

seis e 16 anos de idade envolvidas em atividades esportivas. O fato prova, sem 

dúvida, que o Esporte tem papel proeminente na infância e na adolescência.

E cresce, também, o volume de estudos que visam identificar os efeitos 

significativos da participação esportiva deste público em particular (HEDSTROM ; 

GOULD, 2004).

Segundo DeKnop, et al., (1996), o esporte é a atividade mais praticada por 

crianças e jovens no mundo, sendo que a maioria deles está envolvida em mais 

de uma modalidade e grande parte das atividades são praticadas em clubes ou 

como atividades extracurriculares nas escolas. Roberts e Treasure (1992) 

ressaltam a dificuldade em se obter dados precisos referentes ao envolvimento de
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crianças no esporte em todo o mundo. Os autores estimam que nos Estados 

Unidos cerca de 16 a 20 milhões de crianças estavam envolvidas na prática 

esportiva.

Barbanti e Tricoli (2004) citam que este quadro é a realidade dos países do 

primeiro mundo, o que infelizmente exclui o Brasil. Porém, estudo realizado em 

1986 pelo Ministério da Educação (Lamartine,1996), constatou que havia 346.800 

crianças envolvidas em atividades esportivas em clubes. Ferreira (1986) fez uma 

estimativa de que 18 milhões de indivíduos entre sete e 18 anos estariam 

envolvidos no esporte, neste caso, o escolar. Mas, Korsakas (2003) lamenta o 

fato de não existirem dados atuais sobre o número de crianças envolvidas no 

esporte; no entanto, a autora especula que a quantidade seja bastante elevada, 

tomando por base levantamentos anteriores.

Muitos autores relacionam os benefícios biopsicossociais da participação 

em atividades esportivas, seja recreativa, formativa ou competitiva e citam que, 

quando aplicadas de forma apropriada, proporcionam experiências que poderão 

ter impacto importante sobre a vida das crianças e dos jovens (CONROY & 

COATSWORTH, 2006; VONMETER, 2004; HEDSTROM; GOULD, 2004; 

WEINBERG; GOULD, 2001; ARENA; BÕHME, 2000; COELHO, 1988).

Entre os inúmeros benefícios em potencial da prática esportiva para 

crianças e jovens, podemos citar o aumento do nível de atividade física, 

estímulo ao desenvolvimento e crescimento, a possibilidade de corrigir ou 

amenizar os problemas físicos e/ou posturais, a melhora da coordenação, a 

formação de uma base motora para o aprendizado posterior, o aumento do nível 

de responsabilidade social e capacidade para lidar com fracassos, entre outras. 

Em respeito às desvantagens, destacamos os problemas físicos e psicológicos 

derivados de treinamento e orientação inadequados, a falta de adaptação social, 

a anulação das demais atividades devido à dedicação exclusiva ao esporte, o 

estresse dos treinamentos e das competições, entre outros (CONROY; 

COATSWORTH, 2006; HEDSTROM; GOULD, 2004; BROWN, et al„ 1998; ANIÓ, 

1997; COELHO, 1988).

Porém, a prática tem revelado que os benefícios proporcionados pela 

participação esportiva não são automáticos (COELHO, 1988) e não são obtidos 

de forma uniforme por todos os praticantes. E, surpreendentemente, pouco se



16

conhece sobre a qualidade dos indivíduos e do ambiente em que o esporte é 

desenvolvido (CONROY; COATSWORTH, 2006).

Assim, o envolvimento de crianças e de jovens no Esporte ainda é tema 

que gera muitos debates na área, citando De Rose Jr (2009), Lopes e Nunomura 

(2007), Hedstrom e Gould (2004), Watts (2002), Gaya, Torres e Balbinotti (2002), 

Marques e Oliveira (2001), Schembri (2001), Bompa (2000), Estriga (2000), 

Gonçalves (1999), Adelino, Vieira e Coelho (1998), Candeias (1998), Gomes 

(1993). Os autores reportam-se às influências do treinamento esportivo sobre as 

crianças e os jovens, aos métodos aplicados nos treinos, à competição, à escolha 

de determinada modalidade esportiva, às questões relacionadas à motivação, ao 

processo de formação esportiva e suas respectivas fases, entre outros aspectos.

Marques (2003, p.87) cita os princípios fundamentais do esporte infantil e 

juvenil do sistema esportivo australiano, considerado um dos melhores do mundo 

(BALYI, 2003), quais sejam:

(1) a ênfase sobre o divertimento, a participação, o sucesso e o desenvolvimento 

da auto-estima;

(2) o esporte deve ser um instrumento de desenvolvimento da cooperação e do 

trabalho em equipe;

(3) a avaliação deve ser centrada na aquisição e no desenvolvimento dos 

fundamentos técnicos do esporte;

(4) a consideração e o respeito às diferenças no tempo, ritmo e intensidade de 

desenvolvimento entre as crianças;

(5) o esporte deve ser adaptado e considerar as limitações fisiológicas, motoras e 

psicológicas das crianças;

(6) as competições devem ser diferenciadas daquelas direcionadas aos adultos e 

não tão orientadas para os resultados.

Visando à valorização da prática esportiva infantil e juvenil, Coelho (1988) 

também sugere um conjunto de ações essenciais, tais como:

(1) definir os objetivos do esporte infanto-juvenil e desvinculá-lo daqueles 

direcionados ao alto rendimento;

(2) reformular a organização competitiva, em que os praticantes tenham 

participação mais efetiva na sua estruturação;
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(3) implementar programas específicos de formação de profissionais, árbitros, 

dirigentes e de todo o aparato humano vinculado à organização esportiva sem, no 

entanto, ser reflexo do esporte de alto rendimento.

Essas, entre outros direcionamentos para os programas esportivos na 

infância e adolescência têm sido amplamente divulgados e, em alguns países, 

boa parte destes programas têm feito jus ao volume de esforços e recursos 

direcionados para melhorar a qualidade dos mesmos. Mas, observamos que as 

críticas e debates não deixam de existir, mesmo sobre os países que monitoram, 

regularmente, a atuação dos técnicos como, por exemplo, Austrália, Canadá, 

Inglaterra, Nova Zelândia, entre outros.

Assim, Balyi (2003) aponta as deficiências que ele observa no sistema 

esportivo atual em geral, quais sejam:

(1) A falta de um sistema competitivo conciso interfere nos planejamentos;

(2) Há muita atenção para o treino e competição em detrimento das atividades de 

identificação de talentos e de recrutamento de novos praticantes;

(3) Os técnicos mais experientes concentram-se no alto nível e a formação inicial 

de base dos atletas geralmente fica sob a responsabilidade daqueles em início de 

carreira e/ou com pouca experiência; como as duas fases são as mais 

importantes dentro do processo de formação esportiva, a capacitação dos 

profissionais deveria se equiparar em atenção e qualidade;

(4) Os técnicos não têm esclarecimento sobre desenvolvimento fisiológico, 

cognitivo e emocional e dominam apenas conhecimentos básicos sobre 

crescimento e maturação e, assim, causam prejuízos consideráveis aos atletas;

(5) Os programas de apoio não crescem, proporcionalmente, ao nível de 

performance do atleta e a quase inexistência de apoio na fase inicial da formação 

esportiva é notória;

(6) As fases da formação de base não são respeitadas e o avanço dos atletas se 

baseia quase que exclusivamente em seu potencial genético;

(7) Mesmo em países que apresentam sistemas esportivos considerados de 

qualidade, como no Canadá, há práticas incoerentes como o uso de doping, a 

falta de ética, o anti-esportivismo e pouca atenção para o desenvolvimento da 

mulher no esporte;

(8) Há falta de cientistas do esporte em trabalho integrado com os técnicos;



18

(9) A média entre treino e competição é elevada e, particularmente nas 

modalidades coletivas, o fato prejudica a otimização do desenvolvimento atlético e 

se gasta pouco tempo para o aprendizado e aperfeiçoamento dos fundamentos;

(10) O desenvolvimento dos fundamentos tem sido negligenciado para antecipar a 

especialização;

(11) As diferenças fisiológicas entre os gêneros não são respeitadas e o treino 

masculino é aplicado ao feminino sem as devidas considerações;

(12) O mesmo ocorre com as crianças, em que o modelo de treino dos adultos é 

aplicado e, portanto, desconsideram-se as fases do desenvolvimento;

(13) A carga de treinamento não segue os períodos críticos e sensíveis de 

aprendizado e de aperfeiçoamento das crianças e, em geral, a preparação destas 

está direcionada para os resultados e vitórias em curto prazo, ao invés do 

desenvolvimento e da aprendizagem.

(14) Não há integração entre os sistemas competitivos nas fases de formação e 

as fases iniciais estão focadas mais no produto ao invés do processo;

(15) O parâmetro para definir os treinos e as competições é a idade cronológica e, 

portanto, não consideram as diferenças individuais no ritmo de maturação;

(16) Não há preocupação na formação dos pais na mesma proporção em que 

seus filhos avançam no esporte.

Certamente as críticas não se aplicam a todos os contextos e modalidades, 

mas o autor acredita que um conjunto de fatores seja responsável pelos 

problemas atuais do Esporte competitivo e que tem impacto expressivo sobre as 

crianças e os jovens.

Mas, infelizmente, observamos que praticamente todos os itens apontados 

pelo autor coincidem com as circunstâncias do nosso Esporte atual.

Na visão de Salgado (1999), os principais problemas do esporte infantil são 

a pressão competitiva, o desajuste dos quadros competitivos em relação às fases 

de desenvolvimento e a falta de preparação especifica do sistema esportivo.

A partir de experiências próprias, Candeias (1998) comenta que os 

principais problemas no esporte infantil não são consequência das atividades em 

si, mas provenientes do ambiente em que os praticantes estão inseridos, ou seja, 

os interesses e objetivos nocivos, como a formação não qualificada dos 

profissionais que organizam e planejam conteúdos e competições com metas 

exageradas; as expectativas e ansiedades de familiares sobre os resultados; os
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A demanda das competições e o nível de competitividade na GA têm 

levado profissionais e atletas a buscarem meios para melhorar a performance 

(MINUSA, 2000; JGA, 1995). O desafio dos técnicos é elaborar um programa de 

treino progressivo e equilibrado em volume e intensidade que atinja os objetivos, 

mas que também preserve a saúde e prolongue a vida atlética do ginasta.

Atualmente, não podemos negar que há muito mais estudos do que a 20 

ou 30 anos atrás e que podem apoiar as práticas esportivas.

Na época dos grandes ginastas como Olga Korbut e Nadia Commaneci, ou 

mais antigos como Larisa Latynina, Sawao Kato, Mitsuo Tsukahara ou Yukio 

Endo, por exemplo, provavelmente, a maioria dos métodos de treinamento se 

apoiava no empirismo. Assim, boa parte do conhecimento da GA daquela época 

nasceu nos ginásios que eram os verdadeiros laboratórios.

Não podemos criticar os métodos antigos, pois eles desenvolveram atletas 

de muita expressão. Foi na época desses grandes ginastas que foram criados 

muitos dos elementos que compõem as séries dos ginastas na atualidade e ainda 

continuam a causar admiração do público quando são apresentados.

Mas, como foi possível desenvolver ginastas tão expressivos os quais não 

estariam muito longe dos ginastas de hoje? Naquela época não se aplicava a 

periodização do treinamento como nos dias atuais e não havia muitos estudos 

biomecânicos para apoiar os técnicos. Também não seria justo comparar ginastas 

de épocas distintas, pois a GA é muito dinâmica, principalmente em relação às 

regras, à tecnologia dos equipamentos, a evolução dos movimentos e além do 

desenvolvimento das ciências do Esporte em geral.

abusos e excessos dos treinadores; e a falta de controle e de normas que 

fiscalizem as condições e as consequências dos treinos e competições.

Esse quadro levanta dúvidas e incertezas sobre os rumos do esporte 

contemporâneo: O que se espera das crianças envolvidas na iniciação e na 

competição esportiva? Como os técnicos poderiam auxiliar na organização de 

programas esportivos orientados para os interesses e necessidades dos 

praticantes de modo que não comprometa seu crescimento e formação geral?
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ainda encontramos certa resistência de alguns 

o ginásio seja a única fonte de conhecimento 

os ginastas. O ambiente prático também gera

Atualmente, não é difícil compreender a relação do desempenho esportivo 

com a dieta balanceada, os períodos de recuperação, o treinamento 

sistematizado, o apoio dos pais, a motivação, entre outros fatores.

Mas, contrariamente, ainda observamos técnicos que apenas reproduzem 

as práticas de outrora. Estas não devem ser totalmente descartadas, mas eles 

também devem se manter atualizados e buscar conhecimento nas diversas áreas 

para aprimorar sua atuação. Nos dias de hoje, não há argumentos que sustentem 

a indiferença às informações e ao conhecimento, pois o acesso é fácil e rápido.

Na GA, em particular, 

técnicos que acreditam que 

necessário para desenvolver 

conhecimento, mas deveria ser complementado com outras fontes.

Segundo Araújo (1998), a nátureza da GA e sua evolução têm levado 

diversos campos do conhecimento a tentar explicar a conduta de técnicos nos 

programas de treinamento e o ingresso cada vez mais precoce de ginastas no 

sistema competitivo e de alto rendimento. E o fato tem gerado muitas discussões 

sobre os efeitos do treinamento intensivo sobre a sua saúde.

Outra característica da GA é a alta exigência da capacidade coordenativa, 

cujo período ótimo de desenvolvimento ocorre na infância, assim como a idade 

ótima de assimilação e automatização das inúmeras técnicas complexas da GA 

(NUNOMURA; TSUKAMOTO, 2006; ARAÚJO, 1998; JGA, 1995). Somados a 

esses fatores, temos a facilidade do corpo menor e mais leve em desafiar as leis 

da natureza (NUNOMURA, 2008). Esses fatos ajudam a compreender porque a 

seleção “natural” tem preferência pelos mais jovens, sobretudo na GA feminina.

Sands (2000) cita que, em especial na GA feminina, o ser humano parece 

ter atingido o pico máximo de performance. A análise de desempenho na GA é 

mais complexa do que muitas modalidades esportivas, principalmente pelo do fato 

das regras mudarem constantemente. O autor acredita que as diferenças mínimas 

de pontuação entre os competidores e as equipes revelam que o ser humano está 

quase no seu limite. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Atenas na Competição 

II masculina (individual geral), o ginasta norte americano Paul Hamm venceu o 

coreano Kim Dae Eun por 0.012 e foi registrada como a menor diferença da 

história da GA. E poderíamos considerar como empate técnico. Mas, interessante 

é que as posições seguintes também apresentaram diferenças insignificantes,
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A prática da GA pode ser diferenciada em dois pólos: a GA como esporte 

competitivo e a GA como atividade física. No quadro 1, apresentamos as 

principais diferenças que demarcam essas duas práticas.

como entre o segundo e terceiro colocados que foi de apenas 0,037. Esses 

valores sequer representam o menor desconto permitido na GA, que é de 0,10!

Assim, Sands (2000) e Minusa (2000) acreditam que as chances de 

sucesso entre os ginastas menos talentosos, menos experientes e menos 

preparados tende a diminuir cada vez mais.

A partir do exposto percebemos que a seleção dos ginastas será cada vez 

mais rigorosa, pois são centésimos de pontos que separam o campeão dos 

demais. Associado a esse fator, os métodos de treinamento e o processo de 

formação dos atletas como um todo deverá ser repensado, pois não se encontra 

um talento ou gênio esportivo todo dia.

Provavelmente, as oportunidades de 

pensarmos no alto rendimento, pois, atualmente, não basta estar na média, é 

preciso ser muito superior e superar seus próprios limites para ser o campeão 

(MINUSA, 2000).

Quanto aos 
objetivos

Quanto ao 
praticante

Quanto ao 
nível de 

dedicação

Quanto à 
estrutura 

da aula ou 
treino

Não há pré-requisitos para a prática. 
O ingresso na modalidade pode 
acontecer em qualquer idade.

Em geral, participa de outras 
modalidades esportivas individuais e 
coletivas.

Quadro 1 - Diferenças entre a Atividade GA e o Esporte GA (NUNOMURA;
TSUKAMOTO, 2006).____________________

________ Atividade GA________  
Desenvolver habilidades motoras 
através dos movimentos ginásticos. 
Caráter formativo.

Carga horária de no máximo 4 horas 
semanais.
Estrutura da aula: aquecimento 
corporal, preparação corporal geral 
e específica, alongamento, 
movimentos específicos ou não nos 
aparelhos oficiais.

____________ Esporte GA____________
Desenvolver habilidades específicas com 
alta qualidade técnica que atendam ao grau 
de exigência do código de pontuação.
Caráter competitivo.____________________
Ginastas selecionados de acordo com as 
qualidades físicas e capacidades motoras. 
A especialização é, em geral, precoce (entre 
5 e 6 anos)._____ _________________ ___
Dedicação exclusiva à modalidade, com 
foco apenas em atividades altamente 
relacionadas com a GA como balé, dança, 
etc._________________________________
Carga horária de aproximadamente 24 horas 
semanais (para atletas a partir de 8 anos). 
Estrutura do treino: aquecimento específico, 
preparação física geral e específica, treino 
de flexibilidade, treino específico nos 
aparelhos oficiais masculinos ou femininos.
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Nos dois tipos de Ginástica, o princípio da prática é o mesmo, porém a 

abordagem é diferente. Em ambas, geralmente o processo de aprendizagem é 

dividido em etapas e cada uma delas é executada várias vezes, para que se 

possa avançar para o movimento seguinte. A técnica para realizar o exercício é a 

mesma, entretanto, no Esporte GA visa-se à perfeição e na Atividade GA espera- 

se apenas que o praticante consiga realizar o movimento, mesmo que não seja 

tecnicamente ideal.

Na GA competitiva, observamos que a modalidade em si não privilegia a 

utilização de aparelhos de manipulação, a prática é individual, somente o setor 

feminino utiliza música, há aparelhos diferenciados por gênero e as habilidades 

são altamente específicas para cada um destes.

Oficialmente, a GA é praticada em aparelhos exclusivamente femininos 

como as paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio, e masculinos, como o 

cavalo com arções, as paralelas simétricas, a barra fixa e as argolas. Os 

aparelhos comuns aos dois grupos são a mesa de salto e o solo. As dimensões 

dos aparelhos são específicas e pode alterar segundo as normas da FIG (2006).

Toda modalidade esportiva é regida por regras, que é a essência do 

esporte competitivo. Em linhas gerais, podemos citar que na GA as séries ou

Quanto aos 
eventos

Quanto aos 
resultados

Quanto à 
postura do 

técnico

Quanto ao 
conteúdo

Quanto à 
avaliação

Elementos 
modalidade. 
Exige alto padrão técnico de acordo com as 
regras do código de pontuação.

Participa de competições julgadas por 
critérios rígidos e pré-estabelecidos.
O objetivo é vencer, conquistar títulos 
importantes e qualificar para eventos 
competitivos cada vez mais expressivos.
Orienta visando o movimento perfeito, ou 
seja, ênfase no produto.
É exigente com o treinamento e com a 
disciplina e o comportamento dos atletas.

Em geral, configuram-se em parâmetros 
para o ranking dos atletas e, dependendo da 
ocasião, para qualificar para uma 
competição superior, por exemplo, 
campeonato mundial, Olimpíadas.__________
Em geral, os resultados das competições 
são os principais meios de avaliar o 
desempenho dos praticantes.

Movimentos variados que podem ser 
realizados no ambiente ginástico, 
além daqueles específicos da 
modalidade.
Não há exigência de alto padrão 
técnico.__________________________
Participa de festivais e competições 
com regras adaptadas e flexíveis.
O objetivo é estimular a prática da 
modalidade e promover intercâmbio 
social e esportivo entre as crianças. 
Preocupa-se mais com o processo 
de aprendizagem do que o produto 
e a perfeição do movimento final. 
Atividade de forma lúdica 
espontânea.__________________
Estes, quando existem, visam 
estimular a auto-superação e a auto- 
avaliação, sem comparações com 
padrões ou pares, e muitas vezes 
ocorre para a mudança de nível.
Em geral, a avaliação é diária, sem 
sistematização.
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rotinas, são criadas a partir das regras específicas de cada aparelho, ditados pela 

FIG, as quais podem sofrer alterações a cada ciclo de quatro anos.

Nos contextos nacional, estadual, regional e escolar, as regras são 

adaptadas e/ou simplificadas para cada categoria e objetivos dos eventos. Este 

procedimento visa estimular a participação para os diversos níveis de habilidades 

e categorias. Ainda que sejam definidas pela idade cronológica, as regras 

prevêem a diferença de níveis de habilidade na mesma categoria, e são criados 

sub-níveis para tentar manter um alto nível de participação.

Uma consideração sobre as competições na GA é a idade de participação. 

Torneios que visam ao intercâmbio e à socialização, acima de qualquer 

comparação de desempenho, são bem vindos para as crianças menores. Mas, 

uma questão polêmica das competições da GA é sobre a idade das categorias 

oficiais da GA, as quais se iniciam com o pré-infantil, em que a idade mínima é de 

8 a completar 9 anos no ano do evento. Ou seja, ainda que venha a competir nas 

séries obrigatórias, em que os elementos são pré-estabelecidos pelas regras, elas 

devem se apresentar em todos os aparelhos. Isso nos leva a pensar sobre a 

idade em que a criança deve começar a treinar, sistematicamente, para participar 

destes eventos. Em certa medida há adaptações dos aparelhos, principalmente 

aqueles de suspensão mas, o fato de competir em todos os aparelhos não 

minimiza a carga de treinamento. Da mesma forma, acreditamos que, não raras 

vezes, os técnicos submeterão as crianças às mesmas pressões dos adultos em 

respeito ao desempenho e resultados.

Atualmente, a FIG tem repensado as idades mínimas para participação nos 

torneios oficiais em função de críticas não pouco severas sobre a especialização 

precoce na GA (LÈGLISE, 1998). Se considerarmos que na época de Nadia 

Commaneci, a idade mínima de participação era de 14 anos e, atualmente, de 16 

anos, houve um grande avanço e há expectativas de que chegue aos 17 ou 18 

anos de idade em futuro breve.

Muitos técnicos argumentam que eles iniciam precocemente o treinamento 

especializado devido às regras. Mas há dúvidas se a alteração da idade mínima 

de participação oficial reduzirá a especialização precoce.

De acordo com a média de idade dos participantes da última Olimpíada 

(Beijing, 2008), que foi de 18.6 anos para o feminino e 24.9 anos para o 

masculino, tudo indica que sim (dados FIG, 2009).
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Atualmente, há literatura esclarecedora sobre os cuidados na prática 

esportiva infantil e juvenil e dos prejuízos do treinamento intensivo e 

especializado neste período. A proporção corporal vantajosa das crianças e o 

período crítico de desenvolvimento das capacidades coordenativas são os 

principais argumentos dos técnicos para iniciar o treinamento especializado na 

GA o mais cedo possível. Mas, se observarmos ginastas como Daiane, que 

iniciou por volta dos 11 anos de idade, ou Oksana Shusovitina (33 anos) que 

obteve bronze no salto em Beijing, esses argumentos parecem perder força.

Certas características físicas são favoráveis à GA competitiva e 

observamos que os talentosos são aqueles que apresentam baixos valores 

antropométricos e somatotipo variantes entre mesomorfo e ectomorfo (BALE; 

GOODWAY, 1990). Essas vantagens são explicadas do ponto de vista da 

biomecânica e, assim, os ginastas menores e mais leves são favorecidos nos 

movimentos acrobáticos e também têm menor gasto de energia.

Com a chegada da puberdade, o aumento da massa gorda na menina não 

acompanha o desenvolvimento da massa magra e há impressão de que a força 

diminuiu. Com a menarca, as proporções corporais e a massa gorda aumentam e 

a força máxima e a rápida aumentam em menor escala na menina e entre 

aquelas destreinadas esta força pode não progredir ou até diminuir devido ao 

aumento do peso acentuado. Isso mostra porque encontramos ginastas de alto 

nível feminino mais jovens do que no masculino (CAMPOS, 1997).

A flexibilidade diminui conforme a criança se aproxima da adolescência e o 

período crítico de desenvolvimento é entre 7 e 11 anos de idade (ALTER, 1999).

Essas características do desenvolvimento da adolescência nos levam a 

concluir que dificilmente alguém atingirá o alto nível na GA se iniciar durante ou 

após a puberdade. Arena (1998) cita que devemos considerar as idades em que 

os atletas atingem seus melhores resultados ao estruturar o programa de 

treinamento de longo prazo. Na GA, geralmente ocorre na adolescência para as 

meninas e um pouco mais tarde para os meninos. Mas, não podemos generalizar, 

pois, em caso de talentos, talvez não haja necessidade da especialização ser 

precoce. Também devemos lembrar que diversos fatores interrelacionados 

interferem no sucesso esportivo e não apenas o somatotipo.
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Segundo a Federação Internacional de Ginástica (FIG, 2006), no mundo há 
mais de 50 milhões de ginastas filiados aos clubes em geral. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, são mais de 50.000 ginastas no feminino treinando no alto nível.

No Brasil, os números são bem menos expressivos e, segundo a CBG, em 

2006, por exemplo, as categorias femininas que participaram dos respectivos 

eventos nacionais, totalizaram 164 ginastas: Categoria Pré-infantil A e B = 77 

ginastas; Categoria Infantil = 36 ginastas; Categoria Juvenil = 40 ginastas; 

Categoria Adulta = 21 ginastas (Comité Técnico Feminino da CBG, 03/07/2007).

E, a grande maioria das instituições de esporte está concentrada na região 

sul e sudeste. Nas demais regiões as federações de Ginástica também existem, 

mas raras vezes participam dos torneios da CBG.

Mas, ainda que os números sejam baixos no setor competitivo, a GA 

brasileira atraiu a atenção da sociedade e da mídia, talvez devido às conquistas 

internacionais de ginastas de ambos os setores. A repentina aparição de ginastas 

como Daniele Hypólito, Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Diego Hypólito em 

torneios internacionais pode ser o responsável.

O fato foi um somatório de condições favoráveis como ginastas talentosos, 

técnicos experts de outros países, centro de treinamento, recursos materiais, 

apoio financeiro aos ginastas, intercâmbio internacional, entre outros.

Infelizmente, tudo isso findou em pouco tempo e muitos ginastas desistiram 

da carreira esportiva e poucos retornaram aos seus clubes. E estes passam a 

serem responsáveis pela formação dos ginastas de alto nível, assim como era 

antes da criação do centro. Mas, não sabemos até onde estes terão condições ou 

têm intenção de arcar com os custos de formar e manter ginastas de elite.

Dessa forma, os números que apresentamos podem manter-se ou até 

reduzir, pois não se sabe se novos investimentos ocorrerão na GA, seja na 

formação ou no alto rendimento. A queda do volume de praticantes à medida que 

se avança no nível de habilidade, pode ser natural em qualquer esporte, mas 

parece ser muito acentuada na GA, seja pela seleção natural, falta de 

oportunidades ou de potencial para o esporte, ou porque realmente não há 

incentivos e investimentos que apoiem os interessados desde as fases iniciais até 

o mais alto nível de performance.
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A formação esportiva é um processo que envolve inúmeras decisões, 

mudanças constantes, integração do conhecimento de áreas distintas, entre 

outros aspectos. A essência de todo programa esportivo deve ser o indivíduo em 

formação e desenvolvimento, independente de seu talento ou objetivo no esporte.

Adelino, Vieira e coelho (1998), definem o termo formação esportiva como:

Área que engloba os conhecimentos gerais que todos os praticantes 
devem possuir do desporto em geral e da modalidade que praticam. 
Desta formação devem decorrer os comportamentos assumidos pelos 
praticantes quando em treino, em competição, como espectador ou mais 
tarde, noutras funções ligadas ao desporto, (p. 24)

Assim, é possível compreender a formação esportiva como um processo 

que ocorre gradualmente e em fases e cujos objetivos não se limitam ao ingresso 

no alto nível. Ao contrário, prolonga-se por toda a vida, pois outras funções são 

atribuídas a este processo, como a educação e a formação do cidadão, o que 

evidencia a sua amplitude e intensidade.

Por se tratar de um processo, a formação esportiva pode ser segmentada 

em períodos (para fins de discussão), entre os quais incluímos a iniciação e a 

especialização, dois momentos distintos mas interligados.

A iniciação esportiva é o primeiro passo da formação esportiva, quando se 

aborda os aspectos básicos de uma ou mais modalidades e se promove as 

primeiras adaptações para que o indivíduo possa responder aos novos estímulos 

(BOMPA, 2000; WEINECK, 1999; ADELINO, et al„ 1998).

De acordo com Gaya, et al. (2002), muitas vezes, o termo iniciação 

esportiva é confundido com especialização, que serão discutidos mais adiante. 

Para os autores, a iniciação esportiva pode acontecer em qualquer fase do 

desenvolvimento na infância desde que suas características motoras, cognitivas, 

afetivas e sociais sejam respeitadas e o processo de ensino seja 

pedagogicamente adequado. Os autores citam que é importante que a iniciação 

esportiva não vise aos resultados imediatos, a especialização precoce, a seleção 

de talentos e a exclusão, o que é apoiado por Bompa (2000) e Gomes (1993).

A especialização também é uma fase do processo de formação esportiva e 

Bompa (2000) e Estriga e Maia (2003) acrescentam que esta deve ocorrer após
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um período de experiências em diferentes modalidades e não antes do período de 

formação generalizada e sempre respeitando o desejo da criança.

O termo iniciação precoce também é utilizado e pode causar certa 

confusão. A iniciação precoce não implica, necessariamente, a especialização 

precoce, pois o termo iniciação tem relação com as "primeiras experiências" e, 

especialização, a "restrição de opções e concentração de esforços" 

(TSUKAMOTO, 2004).

A criança de cinco anos de idade pode ser iniciada precocemente numa 

modalidade e sem se especializar, caso os procedimentos aplicados sejam 

adequados às suas características. E mais, ela pode permanecer nessa fase de 

iniciação por um período considerável e, só mais tarde, direcionar seus esforços 

para a atividade escolhida. No entanto, seria mais adequado que os eventos 

ocorressem cada um no seu tempo.

Os termos iniciação esportiva, especialização e especialização precoce 

serão retomados e discutidos mais adiante.

Coelho (1988) cita o papel fundamental da prática esportiva na formação 

de crianças e de jovens e ressalta algumas oportunidades imprescindíveis que 

deveriam fazer parte desse processo, quais sejam:

(1) de aprender comportamentos cooperativos, morais e éticos, a lidar com 

aspectos relacionados à competição, o respeito pelos outros;

(2) de aprender e sentir as emoções vivenciadas na prática esportiva, as 

diferenças entre o movimento coordenado e não-coordenado;

(3) de se auto-avaliar e comparar suas habilidades e capacidades com a de seus 

companheiros e de oponentes;

(4) de desenvolver auto-estima e auto-imagem positivas e realistas; de se afirmar 

e de ser reconhecido em um grupo social, perante os adultos e os companheiros.

Silva, et al. (2001) citam que, mesmo que a formação esportiva esteja 

direcionada para identificar e orientar os talentos, ainda assim, deve manter 

certos princípios, quais sejam:

- a prática esportiva deve contribuir para a formação equilibrada e harmónica das 

crianças e dos jovens;

- a prática esportiva deve visar à formação multilateral que, posteriormente, 

possibilitará o aprimoramento de técnicas especializadas;
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- a prática esportiva deve estimular o gosto pela participação e da consciência dos 

benefícios proporcionados por ela;

- a prática esportiva deve ser pautada em objetivos e expectativas realistas e não 

ser espelhada, única e exclusivamente, no esporte de alto rendimento;

- a prática esportiva deve atender, sobretudo, as necessidades das crianças e dos 

jovens, com caráter formativo e ajustado às características e particularidades 

deste grupo.

E, sobre a formação dos indivíduos no esporte, Lima (1998) relata:

A formação desportiva dos jovens deverá ser uma componente dessa 
formação integral. O desporto tem um valioso papel a desempenhar na 
formação da juventude hoje e amanhã. O desporto pode ajudar ao 
desenvolvimento das capacidades de adaptação às mudanças sociais, 
na medida em que as mudanças são características da atividade 
desportiva e das práticas competitivas, o que, por certo, será benéfico 
para a formação da personalidade de quem vai viver numa sociedade 
em permanente e acelerada mudança, (p.5)

Gallahue e Ozmun (2001), Bompa (2000), Kemp (1991), entre outros 

sugerem que para adequarmos a prática esportiva é preciso considerar o nível de 

crescimento, maturidade e desenvolvimento da criança e confrontá-los com as 

exigências da modalidade esportiva. E, que a idade não seria o único indicador 

para definir a prontidão e capacidade para a prática esportiva ou atividade física.

Há certo consenso sobre as exigências técnicas das modalidades 

esportivas. Mas, os critérios que possibilitem definir a prontidão da criança para a 

modalidade esportiva ainda não encontram parâmetros bem definidos.

Não é possível determinar, exatamente, a idade ou momento ideal para 

iniciar o treinamento de uma modalidade. Acredita-se que a especialização só 

deva ocorrer quando a preparação física geral estiver concluída, somando-se as 

tendências do indivíduo como personalidade, caráter, talento e inclinação. Ainda 

assim, não é garantia total de que venha obter sucesso no esporte (KEMP, 1991).

É fato que, em determinadas modalidades, os campeões são crianças mas, 

acredita-se que nos primeiros anos escolares deve-se iniciar o treino de base que 

desperte o interesse e estimule a eficiência.

Balyi (2003), Bompa (2000) e Kemp (1991), defendem que os programas 

esportivos para crianças menores de 10 anos de idade devem priorizar a 

formação e o desenvolvimento, e que priorizem as brincadeiras e a participação.
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Modelos de formação esportiva de longo prazo
Balyi (2003) e Bompa (2000) dividem as modalidades esportivas em dois 

grandes grupos: as modalidades de especialização antecipada e aquelas de 

especialização tardia.

Entre as modalidades de especialização antecipada, os autores incluem a 

GA, Ginástica Rítmica, Patinação Artística, Saltos Ornamentais e Tênis de Mesa, 

as quais acredita-se que exigem treino específico a partir de baixa idade.

Contrariamente, as modalidades esportivas tardias são aquelas que 

necessitam do aprendizado de habilidades técnicas e táticas e a aquisição de

Balyi (2003) discute a formação esportiva através de programas aplicados 

em alguns países. O autor, apoiado por Cunha (1999) declara que há consenso 

de que são precisos de 8 a 12 anos de treino para que um atleta talentoso atinja 

níveis do alto rendimento, cujo sistema é denominado de regra dos 10 anos e das 

10.000 horas.
Em termos concretos, esses números representam uma média de 3 horas 

diárias de treino ao longo dos 10 anos. Mas são meros números que podem variar 

de acordo com as características e potencial dos praticantes, dos métodos de 

treinamento, das disposições particulares de infra-estrutura e apoio financeiro e, 

principalmente, da natureza de cada modalidade esportiva.

Cunha (1999) cita que a idade em que o alto rendimento se manifesta varia 

de acordo com a modalidade, mas que seria após os 18-19 anos de idade. Assim, 

somente um treinamento equilibrado e progressivo de longo prazo poderá ter 

chances de desenvolver atletas de alto rendimento, pois é muito raro encontrar 

jovens que iniciam e reúnem as qualidades e condições genéticas favoráveis.

Assim, a preparação do atleta de elite é um processo de longo prazo, 

independente da modalidade, mas que ainda não encontra entendimento, apoio e 

aplicação da maioria envolvida como pais, técnicos e dirigentes.

Balyi (2003) defende que o sucesso no esporte é fruto da sequência de 

treino e competição, numa perspectiva de longo prazo e cita “não existem atalhos 

na preparação desportiva” (p.23). Negligenciar qualquer uma das fases do 

processo de formação esportiva sempre acarretará em prejuízos e debilidades, 

seja técnica, tática, física, motora, emocional ou cognitiva.
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fundamentos motores de base. Inclui-se nesse grupo o Atletismo, as modalidades 

de combate, o remo e todos os jogos coletivos.

Assim, após realizar uma revisão de literatura, Balyi (2003) concluiu que as 

modalidades de especialização antecipada exigem um modelo de formação 

esportiva de quatro etapas e, as de especialização tardia, cinco, conforme os 

quadros 2 e 3:

Balyi (2003) ressalta que, nas modalidades de especialização tardia, a 

especialização antes dos 10 anos de idade só contribuirá para o abandono 

precoce. Mas, podemos estender para aquelas de especialização antecipada, 

pois a monotonia das atividades uni-direcionadas também pode esgotar as 

crianças antes mesmo delas se destacarem ou apresentarem resultados.

Etapa 2: 
Aprender a treinar

Etapa 4: 
Treinar para ganhar

10-13/14 anos de 
idade
Elementos técnicos 
básicos da ME
Conceitos básicos do 
treinamento esportivo 
Competição: 
aprendizagem X 
resultados
Relação 
treino/competições 
(75%-25%)
Períodos sensíveis do 
desenvolvimento físico 
e das habilidades
Centrar mais no treino 
que nas competições

6-10 anos de 
idade
Variedade das 
experiências 
Diversão e prazer 
Regras básicas 
da modalidade 
Regras básicas 
de 
comportamento e 
EE 
Habilidades para 
a vida

Modelo de especialização tardia
_______ FUNdamentos*___________ 
______ Aprender a treinar_________  
_____ Treinar para competir________  
______Treinar para vencer_________ 

__________________________________________Retirada/Manutenção________  
* Do idioma inglês, FUNdamentals que, traduzido, perde a idéia central do termo que realça o 
divertimento e o prazer.

Etapa 3: 
Treinar para 

_____competir_____ 
13-18 anos de idade 
Relação 
treino/competição 
(50/50) 
Desenvolvimento de 
capacidades técnicas 
e táticas 
Exercícios 
competitivos e 
específicos 
Aumenta intensidade 
dos treinamentos 
Preparação mais 
individualizada 
Pontos fortes e 
fracos

Quadro 2 - Etapas do processo de formação esportiva (BALYI, 2003).
Modelo de especialização antecipada

__________ Aprender a treinar_________
_________Treinar para competir_______
_________ Treinar para vencer________

Retirada/Manutenção

Acima 17-18 anos de 
idade
Todas capacidades 
completamente 
desenvolvidas 
Otimização do 
desempenho e do 
rendimento 
Atingir o pico 
competições 
Intensidade elevada 
dos treinos 
Relação 
treino/competição 
(25/75)

Quadro 3 - Mode o de especialização tardia (BALYI, 2003).
Etapa 1: 

Fundamentos
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O autor considera o período de 9 a 12 anos de idade uma fase importante 

para o desenvolvimento e aquisição de habilidades fundamentais, pois é quando 

se constrói o alicerce para o aprendizado futuro. Outros componentes como as 

capacidades físicas e motoras completarão este alicerce. As habilidades motoras 

fundamentais devem ser intensamente praticadas e aperfeiçoadas antes de 

qualquer objetivo mais técnico e específico sobre as mesmas. Deve-se, também, 

ter atenção para o aspecto prazeroso e positivo das atividades para que incentive 

a participação contínua e mais prolongada possível.

Coelho (2000) sugere a preparação esportiva nas seguintes etapas: 

iniciação, orientação, especialização e alto rendimento. As etapas, integradas, 

têm o objetivo de acompanhar o processo de crescimento e maturação dos 

praticantes, e procura se adaptar as fases de treino às individualidades. “Os 

elevados rendimentos preparam-se cedo, mas não se alcançam cedo” (p.153).

Campbell (1998) divide as etapas de formação esportiva de acordo com os 

intervalos etários, mas cita que as diferenças no ritmo de desenvolvimento devem 

ser consideradas, quais sejam:

(1) iniciação: de 7/10 anos de idade, período crítico para a construção do alicerce 

para os níveis superiores de rendimento e se caracteriza pelo desafio, diversão, 

prazer, adaptações das tarefas e participação de todos. O objetivo é desenvolver 

a confiança e a competência através de encorajamento e elogio, respeito, auto- 

motivação e aceitação de regras e a competição não seria foco desta fase, mas 

que poderia ser utilizada como meio para manter a participação das crianças;

(2) aperfeiçoamento: em que se identificam e desenvolvem os talentos, quando as 

crianças percebem interesses e habilidades em comum com o grupo e que ocorre 

por volta de 10/11 a 14/15 anos de idade. É importante compreender que o 

sucesso no Esporte é determinado por diversos fatores e, como ainda é uma fase 

de mudanças, a avaliação do talento esportivo deve ser cuidadosa para não 

desestimular os menos habilidosos ou levantar expectativas erróneas. Nesta fase 

continua o desenvolvimento da capacidade técnica e individual dos praticantes;

(3) rendimento ou concretização do potencial: entre 15/18 anos de idade, é a fase 

mais desgastante, tanto física como psicologicamente. O atleta modifica sua 

rotina diária para se dedicar mais e melhor aos treinos devido às cobranças e 

exigências de desempenho. Essa fase não deveria iniciar antes do final da 

adolescência e, para ter chances de sucesso, é preciso auxiliar o atleta na
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organização de sua agenda e a lidar com o estresse e as pressões, de modo que 

não prejudique sua vida pessoal e escolar. E, se não houver equilíbrio entre 

treino, competição e vida pessoal, pode levar ao esgotamento e, por fim, 

abandono.

Filin (1996) subdivide o processo de formação em três fases, quais sejam:

(1) preparação preliminar, em idades pré-escolares, quando há ênfase no 

desenvolvimento físico geral, na capacidade de trabalho geral, na diversidade de 

métodos, estratégias e de atividades em forma de jogos, na formação de hábitos 

motores simples e na motivação para a prática. Não deve haver treino com cargas 

físicas e psicológicas e a frequência não deve ultrapassar de 2/3 vezes por 

semana, de 30 a 60 minutos, com volume anual de 100 a 150 horas;

(2) especialização esportiva inicial, em que se deve evitar a especialização 

forçada, a ênfase deve ser na preparação física total e início da preparação 

especial, com exercícios dirigidos ao desenvolvimento das capacidades físicas de 

acordo com a modalidade selecionada, a prevalência de jogos recreativos, o início 

da preparação técnica e o aumento contínuo de volume e intensidade em cada 

ciclo anual de acordo com a faixa etária;

(3) aprofundamento do treinamento, quando os sistemas funcionais estão 

formados e garantem a alta capacidade de trabalho e resistência do organismo ao 

treino intensivo, e que serão definidos pela individualidade biológica e talento, 

pelo maior volume geral e intensidade das cargas, aperfeiçoamento técnico e 

tático, início da automatização e domínio da técnica em condições complexas.

Segundo Bompa (2000), a formação esportiva apresenta três fases, a 

saber:

(1) preparação, em que há ênfase no desenvolvimento físico multilateral e na 

construção de uma base técnica, tática e psicológica para as demandas da fase 

de especialização;

(2) especialização, cujo enfoque é o aprimoramento das bases técnica, tática e 

psicológica de modo que se constituam no alicerce para a especificidade da 

modalidade na fase seguinte; e

(3) alta performance, quando o processo deve ser planejado com metas de longo 

prazo e que deveria durar em média de 6/8 anos no caso das crianças e de 4 

anos para os jovens acima de 16 anos de idade.
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Para Bompa (2000), independente do potencial para a alta performance, 

todos os atletas deveriam participar das fases de treinamento multilateral e 

especialização. A sequência mais coerente do processo de formação esportiva 

seria: fase multilateral, para formar a base sobre a qual as outras fases se 

fundamentarão; a seguir, introdução gradual ao treinamento específico da 

modalidade (iniciação) e, progressivamente, formação dos talentos atléticos.

A fase de especialização pode ser dividida em dois estágios: 

especialização, em que os atletas optam pela modalidade e, se for o caso, a 

posição em que querem atuar, a intensidade e o volume de treino aumentam 

progressivamente e o programa de condicionamento se toma individualizado; e a 

alta performance é o estágio final da especialização.

A especialização ocorreria a partir dos 15-18 anos de idade. Nesta fase, os 

atletas têm maior nível de tolerância às demandas do treinamento e da 

competição e o volume e a intensidade podem acentuar, mas desde que não 

ofereça riscos de lesão ou exaustão. Os problemas técnicos são minimizados e 

se aprimoram as capacidades motoras específicas da modalidade. O atleta 

participa do processo de tomada de decisões e se familiariza com aspectos 

teóricos do treinamento. Há melhora da tática individual e coletiva, através de 

atitudes como iniciativa, autocontrole, vigor competitivo, ética e fairplay. Aumenta, 

progressivamente, o número de competições e o atleta passa a exercitar a prática 

mental para desenvolver a concentração, o controle da atenção, o pensamento 

positivo, a auto-regulação, visualização e motivação para melhorar a 

performance.

A seguir, Bompa (2000) sugere o estágio de alta performance, a partir dos 

19 anos de idade, quando as fases anteriores foram bem orientadas, ou seja, esta 

última fase é a soma dos resultados das fases anteriores. Assim, quando se 

orienta a formação esportiva em longo prazo, as chances de sucesso nessa fase 

são bem maiores.

Weineck (1999), também cita que é essencial pensarmos na formação 

esportiva como um processo de longo prazo e que, sem a construção de uma 

base consistente, não há possibilidade de se atingir o alto rendimento. O autor 

define as fases da formação esportiva, a saber:
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(1) treino de base, é a formação geral e polivalente para construir o alicerce para 

as diversas modalidades esportivas e as sessões focam a variedade e ampliação 

de habilidades motoras básicas e se inicia por volta de 5/7 anos de idade;

(2) especialização, que ocorre por volta de 10 anos de idade, e há aumento do 

volume de treinamento, direcionamento para a especificidade da modalidade e 

desenvolvimento das condições que possibilitem a transição para a fase de alto 

rendimento, como a demanda psicológica;

(3) alto rendimento, que se iniciaria entre os 18/20 anos de idade.

Cunha (1999) cita que as etapas de preparação devem ser adaptadas à 

especificidade das modalidades e à diversidade temporal (recrutamento precoce: 

GA, ginástica rítmica, natação; e recrutamento tardio: modalidades coletivas):

(1) iniciação ou preparação de base, engloba a faixa etária entre 6/8 e 12 anos e 

o objetivo é o desenvolvimento multiíateral e despertar o interesse pelo treino 

regular e pela competição. Nesta fase recomenda-se o desenvolvimento de 

capacidades coordenativas, de força, de flexibilidade, de padrões motores 

básicos, de atenção e concentração; da correção de aspectos da postura; 

equilíbrio entre divertimento, empenho e disciplina; equilíbrio entre esporte e 

demais atividades do cotidiano; e aumento gradual do volume de treinamento.

(2) fase de especialização inicial, entre 13/16 anos de idade e o objetivo é o 

desenvolvimènto técnico e a estabilização da motivação para treinar e competir 

sem eliminar os menos aptos, mas criar meios àqueles que apresentam 

capacidades superiores. Nesta fase procura-se desenvolver as técnicas das 

modalidades em situações mais complexas e diversificadas; mantém-se a 

diversidade de experiências nas modalidades; há aumento gradual de volume e 

intensidade; reforça-se o comportamento ético e a motivação intrínseca.

(3) fase de especialização aprofundada, entre 17/20 anos de idade e o objetivo é 

o aperfeiçoamento da modalidade selecionada desde que tenham desenvolvido 

uma base para suportar as cargas de treinamento. Nesta fase, predominam a 

especificidade e individualidade do treino, com aumento de volume e intensidade 

e a participação em competições, treinamento mental, estímulo constante da 

concentração, iniciativa, autocontrole, competitividade e comportamento ético.

(4) fase de alto rendimento, que se inicia a partir de 20/32 anos, considera-se a 

manutenção da prestação esportiva de 32/35 aos 40 anos de idade.
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Segundo Bompa (2000), o sucesso é resultado de planejamento, muito 

trabalho árduo e compromisso e, no Esporte, não é diferente. Atletas de sucesso 

são aqueles que atravessaram um longo processo de treinamento e 

desenvolveram atividades progressivas que estimularam seu potencial máximo. 

Através dessa preparação é que os atletas condicionam o corpo e a mente para 

as especificidades da competição. Esse processo deve iniciar na infância de 

modo que haja desenvolvimento gradual e progressivo e permita atingir a 

excelência em longo prazo, ao invés do esgotamento em curto prazo.

Muitos programas de esporte infantil são reflexos dos treinamentos de 

atletas de elite e não consideram os interesses e as particularidades dos jovens 

atletas e os princípios do treinamento. E, quando o único objetivo é o resultado 

imediato, a especificidade sobrepõe-se aos fundamentos.

Na infância, quando focamos apenas uma modalidade, antes da prontidão 

física e psicológica, podem surgir muitos problemas como o desenvolvimento 

unilateral e limitado; desequilíbrio no desenvolvimento físico e biológico; overuse,

Zakharov (1992), Pefia, et al. (1998) e Barbanti (1997), entre outros, 

também delinearam modelos de formação esportiva. Em geral, todos coincidem 

sobre a progressão das fases, ou seja, da preparação geral às formas mais 

especializadas, à medida que o indivíduo se desenvolve. As fases que compõem 

o processo são distintas mas interrelacionadas e interdependentes. Há consenso 

entre as faixas etárias sugeridas, mas a individualidade e diversos fatores podem 

exigir ajustes. A perspectiva deve ser de longo prazo e a eliminação de qualquer 

uma das fases da formação de base comprometerá o progresso dos atletas.

Coelho (2000) reforça que não há retomo positivo em orientar a formação 

esportiva de crianças e jovens para os resultados elevados. E, mesmo que 

atualmente haja conhecimento sobre os princípios de preparação esportiva infantil 

e juvenil, ainda há forte tendência a desrespeitá-los, principalmente, a progressão.

Não há possibilidade de atingir o alto nível do esporte sem especialização, 

pois esta leva às adaptações necessárias. Mas, isso não significa, 

obrigatoriamente, especializar precocemente. Da mesma forma que iniciar cedo 

não seria um erro.

“A preparação desportiva dos jovens só ganha um sentido 
suficientemente amplo quando, também, se projecta no futuro” 
(COELHO, 2000, p.147).
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overtraining e lesões; impacto negativo na saúde mental; interferência no 

desenvolvimento social e comprometimento da motivação. E, nessas condições, o 

jovem talentoso não poderá ser identificado ou expressar sua vocação.

Bompa (2000), Torres (1998) e Candeias (1998) defendem a idéia de 

desenvolver uma variedade de habilidades na fase de formação motora 

generalizada, também denominada de desenvolvimento multilateral. Essa 

concepção é comum no Leste Europeu, onde se privilegia a coordenação e a 

aquisição de habilidades fundamentais que constituirão a base para as 

modalidades esportivas, sejam individuais e/ou coletivas. A experiência 

multiesportiva estimulará a criança a praticar mais de um esporte e, mais tarde, 

estas poderão ser envolvidas num contexto específico. Bompa (2000) enfatiza 

que o objetivo é melhorar a adaptação às cargas de treinamento sem o estresse 

associado à especialização precoce.

Caso o objetivo seja atingir sucesso no alto nível, deve-se atrasar, ao 

máximo, a especialização e sacrificar os resultados imediatos. Bompa (2000) cita 

estudos (HARRE, 1982; NAGORNI, 1978) que revelaram que a base consistente 

leva ao sucesso e que o treino multilateral também é importante para as demais 

fases. Assim, a variedade é mais valorizada, pois não se sabe quais são as 

inclinações ou decisões futuras das crianças. O fato reforça a importância de 

oferecer experiências diversas para que elas tenham opções de escolha no 

futuro.

Segundo Filin (1996), para o desenvolvimento de atributos físicos na 

infância e adolescência é importante que as ações sejam racionais, pedagógicas 

e sistemáticas e que a qualidade do processo de formação é que determinará a 

melhora de resultados. E, para atingir sucesso no treinamento de longo prazo, é 

preciso considerar alguns aspectos como: idade ideal para atingir o alto 

rendimento; objetivo em cada fase do processo; níveis de preparação técnica, 

tática e física esperada; estrutura do programa de treinamento; intensidade e 

volume de treinamento e de competição; e normas de controle (p.93).

Torres (1998) sugere que os objetivos sejam realistas nas fases iniciais, 

que o aspecto lúdico e a liberdade de ação prevaleçam, e que se descarte 

qualquer orientação que não seja elevar o nível de motivação e de interesse das 

crianças e dos jovens para a prática esportiva. O autor reforça que a preparação 

multilateral é mais importante quanto mais próximo estiver da fase inicial do
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Segundo DeKnop, et al. (1996), a oferta de programas esportivos cresceu 

expressivamente nos últimos 10 anos e, consequentemente, mais pessoas 

passaram a ter acesso às atividades esportivas e mais talentos puderam ser 

revelados, o que de outra maneira não ocorreria.

No entanto, a concorrência também aumentou e afunilou cada vez mais o 

estreito canal àqueles que almejam ao alto nível e uma das consequências dessa 

tendência é a especialização e a exigência mais acentuada nos níveis de 

performance de atletas cada vez mais jovens, o que contraria as recomendações 

do esporte infantil e juvenil (WATTS, 2002; BOMPA, 2000; LIMA, 1998).

Outro ponto crítico é que, devido às diferenças individuais associadas ao 

desenvolvimento e à maturação, a seleção de talentos pode não ser tão precisa 

na relação capacidade e idade e pode excluir as crianças com potencial. Se todas 

as crianças passarem por um processo de formação esportiva adequado, há 

maiores chances de se chegar à fase de especialização, pois a probabilidade de

processo de formação. Da mesma forma, este será tão prejudicial quanto mais se 

afastar do propósito de formação geral, que é a principal origem das barreiras do 

rendimento, de não conseguir atingir resultados elevados prognosticados e, 

principalmente, pelo abandono do esporte.

No caso da GA, cada fase do processo de formação esportiva inicia de dois 

a quatro anos mais cedo em relação às demais modalidades. E, embora as 

recomendações pautem-se na idade cronológica, é importante avaliar o nível de 

crescimento e de maturação dos praticantes, ou seja, a prontidão para as 

demandas da modalidade (RUSSELL, 1987). O fato tem sido alvo de críticas e 

debates, e será retomado adiante quando tratarmos particularmente da 

especialização precoce.

Observamos que há consenso entre os autores de que a formação 

esportiva deve priorizar o prazer pela prática esportiva em si, principalmente nas 

fases iniciais, respeitar as características e limites desse grupo etário, e os 

resultados e o desempenho não devem ser os únicos objetivos e deve prevalecer 

o caráter educacional nas ações dos técnicos.
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abandono e lesões será menor, assim como a ocorrência de outros fatores que 

poderiam interromper a trajetória na carreira esportiva.

Onde, quando e como ocorre a iniciação esportiva são perguntas que 

geram respostas diversas. Em alguns países há programas de formação esportiva 

bem estruturados, como na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, na Nova 

Zelândia, na França, entre outros. Mas, no Brasil, não existe uma organização 

nacional dos programas esportivos (Lamartine, 1996).

A idade em que a criança deve ser inserida num programa de iniciação 

esportiva ainda é tema controverso. Alguns autores como Bompa (2000) e Greco 

e Benda (1998) não recomendam a prática de atividades esportivas antes dos 

seis anos de idade. De acordo com o modelo teórico de Gallahue e Ozmun 

(2001), aos sete anos de idade as crianças apresentam condições motoras para 

os primeiros contatos com as habilidades relacionadas ao esporte.

Estriga e Maia (2003) comprovaram que os técnicos (61,5%) consideram a 

existência de pré-requisitos para a especialização esportiva especializada como 

as características antropométricas (principalmente altura), capacidades motoras 

(principalmente coordenativas) características psicológicas e técnico-táticas. Com 

exceção do último, os demais parâmetros ainda são muito valorizados pelos 

técnicos para predizer o sucesso dos futuros atletas. Mas, curiosamente, os 

meios utilizados são, em sua maioria, de ordem subjetiva ou objetiva-subjetiva.

Estudo de Arena (2000) sobre programas de iniciação e de especialização 

esportiva, revelou que as crianças têm contato com as atividades esportivas em 

idades distintas dependendo do programa ou da modalidade e que variava de três 

a oito anos de idade. Mas que as características dos programas diferem de 

acordo com a idade das crianças.

Arena e Bõhme (2000) analisaram as formas de iniciação e de 

especialização esportiva em clubes privados e secretarias municipais de esportes 

da Região da Grande São Paulo e constataram que em alguns clubes a iniciação 

poliesportiva começa a partir dos três anos de idade, além de programas de 

especialização esportiva para idades maiores. Nas secretarias de esportes, a 

idade mais jovem de início em programas poliesportivos é de cinco anos, que 

acontece em apenas uma secretaria. As autoras acreditam que quando a 

formação esportiva generalizada de diferentes esportes inicia-se nos primeiros
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anos de escolaridade e é orientada apropriadamente, cria-se um ambiente em 

potencial e condições ótimas para um possível rendimento de alto nível.

Mas, a idade cronológica não é o único parâmetro para avaliar a 
r- 

adequação de um programa esportivo infantil e é necessário avaliar, 

cuidadosamente, as condições da criança e a adequação das exigências as quais 

lhe serão impostas.

No Brasil, não há um padrão ou modelo de programa de formação 

esportiva, ou seja, cada instituição faz aquilo que julga mais adequado e melhor e, 

não raras vezes, pode ser influenciado pelas tendências do mercado.

Lamartine (1996) cita que, no Brasil, a estrutura denominada "Escola de 

Esporte" vem ganhando força, mas parece ser uma nomenclatura atribuída aos 

programas de iniciação esportiva com características distintas. Bompa (2000) 

relata a presença desse tipo de programa em países do Leste Europeu, que seria 

o momento quando as crianças recebem formação de base multilateral.

No nosso país, cada instituição denomina seu programa de iniciação 

esportiva de forma diferente e, em geral, eles estão divididos em dois grandes 

grupos: as escolas de esporte gerais ou poliesportivas, onde as crianças praticam 

diferentes modalidades e as escolas de esporte específicas, onde a criança inicia 

o aprendizado de uma modalidade específica (ARENA, 2000). A autora identificou 

que, na maioria dos programas, as modalidades presentes foram basquete, futsal, 

handebol, voleibol, ginástica artística, natação, judô e tênis.

Marques e Oliveira (2001) ressaltam que os responsáveis pela concepção 

e desenvolvimento de programas de iniciação esportiva devem considerar que 

nem todos os praticantes desejam ou têm potencial para serem atletas.

Nesta fase, Weineck (1999) afirma que a variedade de experiências 

motoras é importante para a construção do repertório motor dos indivíduos, pois 

todo movimento novo é aprendido a partir de outro assimilado anteriormente. 

Marques e Oliveira (2001) corroboram com o autor e enfatizam a importância de 

valorizar a formação global como fator fundamental para a aquisição de estruturas 

e gestos complexos das ações esportivas.

Mas, deve-se ter cuidado para que haja interação entre os aspectos do 

desenvolvimento na elaboração dos programas, ou seja, que se considere a 

criança de forma integral, para que não resultem em excessos, prejuízos ou 

abandono dos praticantes. E, segundo Bento (1989):



40

Entretanto, a forma de orientação e o rumo do Esporte na infância e na 

adolescência são preocupantes. Podemos constatar que, em certos momentos, 

há “queima de etapas” em prol de resultados imediatos, que pode ser motivado 

pelo interesse financeiro, ambição e pressão de técnicos, instituição ou pais. 

Nesses casos, a iniciação e a especialização esportiva assumem papéis distintos 

daqueles originalmente estabelecidos na literatura.

A formação esportiva das crianças e dos jovens deve ser um processo 

contínuo e evolutivo. Cada etapa tem objetivos e características distintas, que se 

coadunam com sua evolução psicofisiológica e não devem ser negligenciados.

A formação geral de base não se trataria ainda de um treino orientado 
para o rendimento desportivo, mas sim - tanto no conteúdo quanto no 
método - de um tipo especial de ensino para crianças com talento 
motor geral, (p. 17)

Início da prática esportiva
A prontidão esportiva é a relação entre o praticante e a exigência da 

atividade e está associado à teoria dos períodos críticos, quando os jovens estão 

mais sensíveis aos efeitos do treinamento e as capacidades físicas podem sofrer 

a influência máxima dos mesmos. A prontidão esportiva também tem relação com 

a maturação, à identificação das capacidades motoras específicas de cada 

modalidade e às oportunidades de prática (TORRES, 1999). Sobral (1994), 

refere-se a “uma situação de equilíbrio entre as exigências próprias do treino e da 

competição desportiva e as capacidades actuais de resposta da criança e do 

jovem a essas exigências” (p.21). Assim, a aptidão inata do atleta seria lapidada 

através da intervenção do técnico.
Todos os sistemas energéticos são sempre treináveis mas, durante os 

períodos críticos, a adaptação acelerada somente ocorrerá se forem 

implementados, continuamente, volume, intensidade, frequência de treino 

adequados, em ambiente prático que reflita a necessidade de cada indivíduo 

(BALYI, 2003; CARAZZATO, 1995).

Mas, a idade cronológica não é um referencial absoluto para indicar a 

prontidão para a prática esportiva, pois crianças e jovens apresentam ritmos de 

desenvolvimento e tempo de maturação distinto, o que torna impossível 

estabelecer uma idade fixa para iniciar e especializar no esporte.
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As exigências de cada fase do processo de formação esportiva dependerão 
da qualidade das experiências anteriores. Assim, quaisquer adaptações e 
alterações das tarefas que visem facilitar a execução, a aprendizagem e a atingir 
o sucesso, são válidas, ainda que os praticantes não apresentem a prontidão 
esportiva necessária para a modalidade.

Em geral, a literatura e a experiência empírica têm revelado o início mais 
precoce nas modalidades individuais em comparação àquelas coletivas. O 

argumento é que estas demandam as capacidades físicas cujo pico de 

performance ocorre, geralmente, após a adolescência. Outra justificativa refere-se 

à melhor fase de estimulação das habilidades básicas que, segundo a literatura, 
seria entre os 8 e 12 anos de idade (SILVA, et al., 2001).

Estudo desenvolvido por Silva, et al. (2001), sobre as justificativas da 
idade ideal e real para o início da prática esportiva, revelou que há imposição do 

clube para competições e cobranças de resultados imediatos (36%) e cobrança 

dos pais (29%). Assim os dados corroboram com as críticas sobre a influência de 

pais e administradores para que as crianças sejam inseridas, precocemente, no 

contexto especializado e competitivo do esporte. Os autores também ressaltam 

que pouco do que a literatura recomenda é aplicado no dia-a-dia, ou seja, há uma 

grande distância entre o ideal e a realidade.

Iniciar cedo o processo de formação esportiva não é prejudiciaLàs-cri^nças^ 

■d^sde que o seu ritmo de desenvolvimento e interessesj^ejam respeitados, 

momento propício para estimular o gosto pela prática esportiva, sem cobranças e 

pressões por performance ou resultados. E, se houver competições, que sejam de 

caráter participativo e que não visem comparações sociais, seleção ou exclusão.

Léglise (1998) não questiona o período de aprendizado favorável na 

infância, mas cita que certos aspectos só podem ser bem aprendidos nessa fase. 

O autor alerta que é um período de formação das crianças e elas estão 

atravessando grandes mudanças físicas e psicológicas. Assim estas estão frágeis 

e instáveis e a escolha da atividade, assim como o nível, a intensidade e a 

frequência devem ser bem planejados, pois refletirá sobre sua vida adulta.

Observamos que não há consenso sobre a idade de início da prática 

esportiva na infância. Mas, o ponto crítico é que, em geral, são os pais que 

decidem sobre o rumo esportivo das crianças. Ou, por vezes, eles delegam a 

decisão aos técnicos. E, tomar decisões sobre o desenvolvimento do futuro atleta
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é tarefa complexa, pois os técnicos precisam certificar-se do interesse e estado 

de prontidão das crianças e jovens para as especificidades da modalidade, 

reconhecer os comportamentos que predizem a prontidão para as aprendizagens 

consequentes e criar condições de treino e competições que promovam essas 

aprendizagens (ESTRIGA; MAIA, 2003).

Muitas pessoas podem alimentar a idéia de que quanto mais cedo a 

criança iniciar no esporte, mais chances de sucesso ela terá. Mas, é consenso 

que o período da infância e da adolescência é um momento de muitas 

transformações quantitativas e qualitativas, irregulares e descontínuas, 

desequilibradas, em todas as dimensões, e é impossível prever, com precisão, 

que será o futuro campeão (COELHO, 1988).

As exigências por rendimento e resultados podem ser correspondidas em 

determinados períodos. Assim, de toda forma, uma postura imediatista será 

prejudicial ao desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Especialização Esportiva
Estriga e Maia (2003) fazem uma analogia da especialização esportiva com 

a profissionalização. No início do processo educativo há uma formação 

generalista e básica que atinge a especificidade no curso superior, quando se 

opta por uma profissão. No esporte ocorre, primeiramente, uma formação de 

base, que é o alicerce para a especialização futura em alguma modalidade 

esportiva. Como não sabemos qual será a modalidade, é preciso ser abrangente 

e promover a diversidade das habilidades motoras e de solicitações físico- 

motoras.

Assim, a fase de especialização é quando o praticante se envolve e se 

dedica a única modalidade esportiva, e que só deveria ocorrer após ampla 

experiência em diversas modalidades. Ainda assim, sugere-se que o praticante só 

seja encaminhado para esta fase depois que desenvolveu uma base multilateral 

sólida, se realmente demonstrar interesse e for opção própria e se apresentar 

potencial (TSUKAMOTO,J?Q04; BOMPA, 2000),

——A especialização esportiva não se relaciona co 

que se começa a praticar uma modalidade desportiva (iniciação esportiva), mas 

com a pequena variedade de tarefas propostas ou com a canalização dos
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Os atletas jovens que participam de diversas modalidades e somente se 

especializam depois de atingir a puberdade tendem a ser mais consistentes, a 

sofrer menor número de lesões e a aderir ao esporte por mais tempo do que 

aqueles que se especializaram antes da puberdade (BOMPA, 2000; CSMF, 

2000).

Watts (2002) ressalta as vantagens de participar numa única modalidade 

esportiva e reconhece que a especialização aumenta a performance, tanto 

individual como em grupo. Muitos técnicos acreditam que a especialização dos 

atletas aumenta suas chances de vencer nas competições e que poderia

esforços apenas para determinadas capacidades e habilidades (CANDEIAS, 

1998).

A especialização é necessária para atingir a alta performance em qualquer 

modalidade, pois ela leva à adaptação física, técnica, tática e psicológica. É, 

portanto, um processo complexo que não se completa em curto prazo. A partir da 

especialização, os atletas vão se preparando para o aumento progressivo de 

carga de treinamento. Nessa fase, o treinamento é direcionado para atividades 

específicas da modalidade, mas a proporção dessas atividades é variada. Há 

definição de idades em que os atletas iniciam a especialização e o 

desenvolvimento das habilidades específicas da modalidade, mas é importante 

considerar o nível de maturação e o potencial de cada indivíduo. Da mesma 

forma, é preciso manter certo equilíbrio entre a especialização e o 

desenvolvimento multilateral (BOMPA, 2000).

Um mal entendido é utilizar o termo especialização com conotação de 

especialização precoce. Assim, a especialização pode ser interpretada como 

prejudicial ou inadequada, o que não é o caso pois, em certa fase da vida, o 

direcionamento para algumas atividades é inerente ao esporte. A especialização 

ocorre em função de interesses, desejos e oportunidades de cada um e faz parte 

do processo de formação esportiva. Assim, o unididrecionamento não tem 

conotação negativa pois é parte da formação esportiva (TSUKAMOTO, 2004). E 

Marques (1991) comenta que não há rendimento sem especialização, mas que 

não é favorável à especialização precoce:

“só uma porcentagem muito reduzida de campeões em idades jovens 
chegam a idade dos elevados rendimentos. Uma porcentagem muito 
significativa abandona com cerca dos 15/17 anos, e antes, portanto, da 
etapa de performance máximas." (p. 12)
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satisfazê-los, psicologicamente, no desejo de atingir a excelência, pois elevaria a 
destreza atlética, a confidência, a auto-eficácia e a motivação. Há argumentos 

que sugerem, também, a vantagem da especialização para certas dimensões 
corporais e que diminuiriam os riscos de lesões (BAKER, 2003).

Por outro lado, acredita-se que a prática de mais de uma modalidade 

diminuiria o risco de lesões, mas que a falta de um período adequado de 

descanso entre as atividades poderia levar ao “bumouf (BRENNER; CSMF, 
2007). Segundo Watts (2002), a especialização tem inúmeros efeitos psicológicos 

negativos sobre os atletas mas, como são difíceis de serem reconhecidos, muitas 

vezes, são negligenciados.
A idade de início do treinamento especializado varia de acordo com a 

cultura e a modalidade esportiva (BOMPA, 2000; ROWLAND, 1996; MARTENS, 

1988), do gênero, da vida útil e do ápice esportivo (CARAZZATO, 1995). Em 

geral, a formação esportiva deve ocorrer em média de 8 a 12 anos, de forma 

progressiva e que respeite a individualidade (ARKAEV; SUCHILIN, 2004; 

WEINECK, 1999).
Apesar das diferenças individuais e de suas experiências, da natureza das 

modalidades e das condições ambientais, entre outros fatores que interferem no 

desempenho esportivo, a literatura sugere a idade cronológica para início dos 

treinamentos visando à competição erri algumas modalidades esportivas.

Carazzato sugere (1995) o início na natação e na ginástica artística aos 10 

anos; no voleibol, basquetebol, handebol e atletismo (saltos, corridas curtas) aos 

12 anos; no futebol, futsal, pólo aquático, judô e atletismo (arremesso) aos 14 

anos; no tênis, beisebol e esgrima (modalidades unilaterais) acima de 14 anos; e 

na corrida de fundo, halterofilismo e lutas (outras) aos 16 anos de idade.

Silva, et al. (2001) comentam que há dúvidas sobre a idade de início da 

prática esportiva sistematizada entre as crianças e eles observaram uma variação 

muito ampla de idade na literatura, como por exemplo: no atletismo de 8 a 14 

anos de idade; no basquetebol de 12 a 14 anos; no futebol de 10 a 14 anos; na 

ginástica (artística e rítmica) de 6 a 12 anos; no judô de 6 a 12 anos; na natação 

de 3 a 10 anos; no tênis de 6 a 8 anos; e no voleibol de 10 a 13 anos. E, mesmo 

entre as modalidades individuais e as coletivas, verificou-se divergências, ou seja, 

média de idade de 8,9±2,5 e 11,7±1,4 respectivamente.
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SOBRAL (1994) sugere que a preparação especializada ocorra por volta 

dos 10-12 anos de idade, quando se espera que a criança esteja preparada do 

ponto de vista motor, físico e psicológico para suportar cargas de trabalho 

progressivamente demandadoras.

Estriga e Maia (2003) concordam que a idade de início da formação 

esportiva especializada seja um questionamento bastante recorrente. O estudo 

dos autores revelou que não há consenso entre os peritos, independente da 

modalidade esportiva, e que é utopia pensar-se que exista uma idade universal 

para a ocorrência da iniciação esportiva especializada.

De toda forma, é preciso respeitar cada criança e jovem e considerar seus 

interesses, necessidades, limitações e prontidão e entender que eles não 

respondem aos estímulos da mesma forma que os adultos e que os objetivos do 

esporte deveriam estar voltados para a formação integral (GONÇALVES, 1999).

Especialização Precoce

Parece não haver dúvidas de que as crianças e os jovens são fascinados 

pelo esporte. E, muitos gostariam de se tornar campeões ou de participar de uma 

Olimpíada, mesmo sem saber do que se trata ou de que é necessária muita 

dedicação e sacrifícios para merecer a medalha no peito.

Um dos principais motivos que trazem as crianças e os jovens para a 

prática esportiva é o prazer e a diversão da participação em si. Mas, quando 

menos percebem, podem estar se dedicando por muitas horas, abrindo mão de 

atividades típicas da idade, deixando de ser crianças e jovens e sendo 

pressionadas e cobradas pelos adultos e pelo sistema esportivo em geral.

Atualmente, vivemos numa sociedade altamente competitiva em todos os 

setores (CAMPBELL, 1999) e muitos pais podem almejar que seus filhos brilhem 

no esporte e, quanto mais precoce, maiores serão as glórias. Assim, os pais 

podem envolver seus filhos no esporte visando satisfazer seus sonhos, ego ou 

ambição. E, surpreendentemente, muitos técnicos podem fechar os olhos e 

mergulhar na especialização precoce, entre outras práticas inadequadas para 

satisfazer seus anseios e/ou dospais. ------

------—A especialização precoce refere-se ao momento em que ocorre o 

envolvimento e a canalização de esforços para uma única modalidade esportiva 

antes do período considerado ideal (BAKER, 2003; WATTS, 2002; BOMPA, 2000;



46

GONÇALVES, 1999; ADELINO, et al.,1998; CANDEIAS, 1998; GOMES, 1993). E 

Paes, et al. (2008, p.51) acrescentam:

“A especialização esportiva precoce consiste na prematura exigência 
feita às crianças de que as mesmas realizem gestos técnicos da 
modalidade em questão com perfeição e eficiência, antecipando fases 
do processo de aprendizagem esportiva e, importando-se mais que a 
criança execute as tarefas do que levá-la a compreender o esporte e ter 
prazer em sua prática. ”

Paes, et al. (2008) acreditam que a especialização esportiva precoce 

antecipa as fases do processo de aprendizagem esportiva e limita a compreensão 

de Esporte e de sentimentos de prazer.

Coelho (2000) cita que “especialização precoce significa solicitar, 

precocemente, rendimento elevado e incorre em desvios inadequados nos 

modelos de preparação, competição e intervenção” (p.147).

O primeiro contato sistematizado da criança com o Esporte ocorrem em 

clubes, academias, prefeituras e escolas. Os fundamentos, princípios, 

características, regras e lógica tática do esporte devem ser apresentados aos 

poucos, de forma simples e num nível de exigência compatível com as 

capacidades da criança. Não deve ser unicamente recreativo e nem visar aos 

resultados imediatos, mas ser educativo e prazeroso a fim de manter a criança 

envolvida com o ambiente esportivo (PAES, et al., 2008).

Baker (2003) reforça que há evidências que relacionam a quantidade de 

treino ao ganho de proficiência, mas que o treino especializado nos estágios 

iniciais de desenvolvimento está associado a muitas consequências negativas.

A literatura aponta uma série de desvantagens da especialização esportiva 

precoce, cujas consequências refletem sobre os campos motor, fisiológico e 

psicológico (BAKER, 2003).

Galdino e Machado (2008), Bompa (2000), Marques (1991) e Coelho 

(1988) citam que a especialização precoce pode restringir o repertório motor da 

criança, pois há pouca variedade de tarefas e a precipitação e o ritmo de aumento 

de cargas, sem a devida adaptação, visa obter resultados o mais rápido possível, 

o que pode comprometer a evolução posterior. E, as consequências seriam o 

baixo nível de sucesso nas fases posteriores e o esgotamento físico e psicológico 

(TORRES, 1998; ADELINO, et al., 1998), que pode levar ao abandono precoce 

(BOMPA, 2000; TORRES, 1998; KEMP, 1991; MARQUES, 1991).
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Seabra e Castela (1998) e Coelho (1988), ressaltam que as exigências por 

rendimento e resultados podem ser correspondidas em determinados períodos e, 

em outros, não. Mas, certamente, qualquer postura imediatista será prejudicial ao 

desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Galdino e Machado (2008), Bompa (2000), Seabra e Catela (1998), 

Marques (1991) e Coelho (1988) citam o potencial de lesões. O treinamento 

esportivo provoca maiores adaptações na infância e na adolescência devido à 

susceptibilidade de suas estruturas ao efeito de fatores externos. É um momento 

de muitas transformações quantitativas e qualitativas, irregulares, descontínuas e 

desequilibradas. E, a limitação das funções fisiológicas e musculares pode levar 

ao overuse, overtraining e lesões.

Watts (2002) ressalta os inúmeros efeitos psicológicos negativos da 

especialização precoce e, como são difíceis de serem reconhecidos ou porque 

apenas se manifestam em longo prazo, muitas vezes, são negligenciados. O 

divertimento e a satisfação devem ser considerações prioritárias e um dos efeitos 

negativos mais importantes é o bumout, assim como identificaram Galdino e 

Machado (2008), Bompa (2000) e Marques (1991). Coelho (1988) concorda que a 

busca pela vitória negligencia o aspecto lúdico no esporte, desestimula a 

participação daqueles de maturação tardia e há potencial abandono devido à 

limitação de oportunidades e privilégio aos talentos momentâneos. Weineck 

(1999) considera que os prejuízos psíquicos da especialização precoce tenham 

maior impacto, seja pelas frustrações decorrentes dos fracassos ou a falta de 

talento. O autor acredita que a especialização precoce é ambição do sistema 

esportivo em si e daqueles que orientam a criança, mais do que dela própria.

Weineck (1999) acrescenta outras desvantagens da especialização 

precoce tais como os prejuízos na formação escolar devido às altas demandas 

por resultados e prejuízos na formação da personalidade pela ausência de 

atividades típicas da infância.

A especialização precoce possibilita atingir resultados imediatos, mas limita 

a evolução posterior dos jovens praticantes. “Só uma percentagem reduzida de 

campeões em idades jovens chegam ao alto rendimento na idade adulta” 

(GONÇALVES, 1999, p.43). À medida que se preconiza a especialização, mais 

retraídos serão os prognósticos dos jovens em atingir excelência, assim como do 

tempo de permanência no esporte.
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No primeiro momento os resultados aparecem mas, com o passar dos 

anos, os efeitos da especialização precoce vão diminuindo, ou seja, os resultados 

tornam-se escassos até que a criança especializada precocemente é superada 

por outras que iniciaram o processo no momento adequado. Zakharov e Gomes 

(2003) e Bompa (2000) ressaltam o fato de que grandes campeões na idade 

adulta, não obtiveram sucesso quando estavam em fases iniciais do processo de 

formação esportiva.

Embora haja estudos e literatura suficientes que explicitem a ineficiência da 

inserção precoce de crianças e de jovens em sistemas de treinamento altamente 

especializados, ainda prevalece o mito de que, quanto mais cedo se especializar, 

melhores serão as chances de sucesso no Esporte (BAKER, 2003; BOMPA, 

2000; GONÇALVES, 1999; GRECO; BENDA, 1998).

A pressão sobre o rendimento de crianças e jovens parece levar, 

inevitavelmente, à especialização precoce. Hedstrom e Gould (2004) afirmam que 

a especialização esportiva aumentou nas últimas duas décadas e eles atribuem o 

fato à pressão dos técnicos, às expectativas elevadas dos pais, ao desejo dos 

praticantes de competir, ao encorajamento proporcionado pelo sistema escolar e 

à ênfase da sociedade pela especialização (REBUSTINI, et aL, 2008).

A literatura sugere que nas modalidades GA, patinação artística, saitos 

ornamentais e natação, a iniciação ocorra por volta dos seis anos de idade e 

desde que seja adequado, multivariado e não foque uma única uma modalidade, 

não caracterizará a especialização precoce ocorra (BALYI, 2003; ZAKHAROV; 

GOMES, 2003; BOMPA, 2000; WEINECK, 1999). Mas, Arena e Bõhme (2000) e 

Seabra e Catela (1998) citam que há indícios de que o início da especialização 

esportiva esteja sendo mais precoce do que recomendado pela literatura.

Bompa (2000), Gonçalves (1999), Greco e Benda (1998) e Coelho (1988) 

criticam que muitas pessoas alimentam a idéia de que quanto mais cedo iniciar na 

modalidade esportiva, mais chances de sucesso a criança terá. A literatura tem 

procurado esclarecer essa visão equivocada da especialização e, ainda que não 

encontre apoio na ciência, a especialização precoce é amplamente explorada.

Em certos países, a especialização inicia-se muito cedo e outros praticam 

a seleção de talentos, e/ou fazem a escolha de uma modalidade bem mais tarde 

e, assim, alguns talentos jamais seriam identificados. Por outro lado, a seleção 

reduz, significativamente, o número de praticantes ou pode causar frustração,
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pois as crianças são envolvidas em uma modalidade esportiva antes mesmo de 
vivenciarem a diversidade de práticas esportivas (GONÇALVES, 1999).

Talvez, a especialização precoce em alguns países tenha origem nos 

programas voltados para a performance e, desde o início, a formação é 
direcionada para a competição e os resultados imediatos e não há perspectivas 
de obter resultados expressivos na idade adulta.

Mas, mesmo visando à formação de atletas de alto nível, a especialização 

precoce não se aplicaria, pois temos exemplos de atletas que iniciaram a 

especialização após a idade sugerida e forma expressivos no alto rendimento 

como, por exemplo, a ginasta Daiane dos Santos, que iniciou por volta dos 11  

anos de idade e o nadador Fernando Scherer, que começou a se dedicar 

exclusivamente à natação aos 14 anos.

Para evitar “a tentação” da especialização precoce, Coelho (1988) sugere 

algumas considerações para nortear a conduta de técnicos, quais sejam:
(i) a formação esportiva deve ser vista como um processo de longo prazo e 

atravessar todas as fases: formação básica, aperfeiçoamento e alto rendimento; 

deve estar de acordo com as características dos praticantes; e cada fase deve ser 
tratada, distintamente, sejam os objetivos, métodos, avaliação, etc.;

(ii) cada fase do processo de formação esportiva merece um tratamento didático- 

pedagógico distinto e diferenciado do modelo desenvolvido para os adultos;

(iii) considerar que o processo de maturação é individual e que a idade 

cronológica não seria suficiente para predizer as características e necessidade 

dos indivíduos.
Hedstrom e Gould (2004) sugerem que, para evitar os prejuízos inerentes 

da especialização precoce» atletas, técnicos e pais devem estar cientes sobre a 

natureza do esporte competitivo. Coelho (2000) acrescenta que devemos 

privilegiar os resultados da aprendizagem e os interesses, necessidades, 

limitações e prontidão das crianças e jovens devem ser respeitados. É necessário 

entender que as respostas aos estímulos são diferentes daquelas dos adultos, e 

que os objetivos devem visar à formação integral (GONÇALVES, 1999).

Bompa (2000) defende a diversidade de atividades e de uma série de 

habilidades no programa de treinamento em todas as fases do processo de 

formação, pois auxilia no desenvolvimento de novas habilidades, previnem lesões 

e evitam o tédio e o esgotamento e esta visão é corroborada por Candeias (1998).
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Mas, Candeias (1998) relata que poucos clubes esportivos se dedicam à 

formação multivariada, pois argumentam a falta de tempo, ao invés de assumirem 

que é preciso começar a treinar cedo para formar possíveis campeões.

Em geral, os clubes estão de acordo com as normas sociais e seu prestígio 

é vinculado aos títulos e classificações obtidas e que, surpreendentemente, 

também se aplicam aos escalões mais baixos. Assim, Gonçalves (1999) acredita 

que não há proximidade com as motivações, interesses e expectativas das 

crianças e dos jovens e que estes estariam atendendo, única e exclusivamente, 

aos interesses das instituições e técnicos e, talvez, dos próprios pais.

Infelizmente, um traço marcante do sistema de muitos clubes é a 

eliminação precoce daqueles que não conseguem comprovar, em curto prazo, 

seu “talento” e não são suficientemente bons para representar os clubes. E, 

quando não são dispensadas pelo sistema, elas próprias acabam abandonando o 

esporte.

Como citamos anteriormente, muitas crianças e jovens sonham em serem 

campeões no alto nível do Esporte. Provavelmente pouquíssimas serão. Mas, não 

acreditamos que eles tenham a mesma ansiedade e pressa dos adultos e da 

sociedade em respeito às glórias e aos resultados.

Becker Jr. e Telõken (2000) duvidam que as crianças tenham condições de 

decidir o esporte que pretendem se especializar e que nem todas que iniciam no 

esporte têm essa intenção. Muitas desejam desfrutar o prazer da prática, 

socializar, aprender, entre outros fins muitas vezes distantes de medalhas r que 

muitas vezes é incompreendido pelos adultos.

Ainda não há estudos que confirmem que as crianças que especializaram 

cedo se tornaram atletas expoentes (HEDSTROM; GOULD, 2004). Há dados que 

sugerem que 98% dos atletas que especializaram cedo demais nunca atingiram o 

alto nível no esporte (WIERSMA, 2000). E que, de fato, a diversidade de práticas 

esportivas na infância demonstrou mais vantagens (BOMPA, 2000).

Mas ainda não há referências científicas conclusivas que determinem o 

volume de exercício que seja saudável e benéfico ao jovem atleta e o que pode 

ser nocivo e caracterizar "overtra/n/ng"(BRENNER; CSMF, 2007).

A pressa em atingir resultados cada vez mais precoces pode ser reflexo da 

“comercialização” incentivada pela indústria esportiva e a mídia e um exemplo no 

Brasil seria a vinculação da bolsa atleta aos resultados esportivos.
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O esporte competitivo tem sua própria característica e a crítica não se 

aplica à exigência do alto rendimento para os adultos, mas quando estas 

mesmas exigências são feitas às crianças. Será que é preciso iniciar os treinos 
especializados tão cedo para atingir o alto nível?

que revelam que a 

cedo demais de acordo 

e pico de performance

Especialização e Especialização Precoce na Ginástica Artística
De acordo com Seabra e Catela (1998), a especialização precoce tem 

ocorrido cada vez mais cedo, independente da modalidade. Em particular na GA, 

a atenção deve ser maior, pois não são raras as críticas de que o processo de 

especialização seja demasiadamente precoce (JGA, 1995).

Na GA, há sugestões de idades cronológicas para o início dos 

treinamentos visando à competição aos 10 anos de idade (CARAZZATO, 1995, 

p.101) ou de 6 a 12 anos (SILVA, et al., 2001). Bompa (2000), Zakharov e Gomes 

(2003) e Weineck (1999) recomendam a iniciação à GA entre 6-8 anos para 

meninas e 8-9 anos de idade para os meninos. O início da especialização entre 9- 

10 anos para meninas e entre 14-15 anos de idade para os meninos. E, a idade 

em que eles deveriam atingir a alta performance, entre 14-18 anos para meninas 

e entre 22-25 anos de idade para os meninos.

SOBRAL (1994) também apresenta dados 

especialização e o pico de performance na GA ocorra 

com a prescrição literária, ou seja, a especialização 

ocorrem respectivamente entre 10-11 e 14-18 anos de idade para meninas e 12- 

14 e 18-24 para os meninos. Assim, o que mais se tem observado é que o pico de 

performance entre as meninas da GA ocorre por volta dos 14-15 anos de idade. 

E, como são necessários, no mínimo, de 6 a 7 anos para formar um ginasta de 

alto nível (BALE; GOODWAY, 1990), o cálculo pode indicar a idade em que elas 

começaram os treinos especializados. O que agrava ainda mais a situação é o 

fato da EP coincidir com a fase intensa e sensível do processo de maturação e de 

crescimento das ginastas.

Em modalidades artísticas o treino regular inicia-se antes da puberdade 

(DAMSGAARD, 2002). Mas, não podemos inferir que seja consenso entre os 

técnicos de GA que a especialização na modalidade deva ocorrer bem cedo. 

Entretanto, não raras vezes, técnicos argumentam a “necessidade” e a 

“obrigatoriedade” de se iniciar os treinamentos sistemáticos e intensivos ainda em
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tenra idade. As justificativas mais recorrentes são as vantagens das proporções 

corporais menores de crianças com maturação tardia e dos períodos sensíveis 

em que as capacidades são desenvolvidas, principalmente a coordenativa e a 

flexibilidade (TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2003; LÉGLISE, 1996).

Mas, as diferenças individuais são muitas e é complicado definir a idade 

ideal de especialização. Assim, uma avaliação detalhada e de diferentes aspectos 

será mais aconselhável para definir a prontidão para a fase especializada. E, 

fatores como clima, latitude, região urbana ou rural também pode provocar essas 

diferenças e a performance atlética pode atingir o pico entre 14 e 18 anos de 

idade em países de clima quente. E, como a avaliação da idade anatômica e 

biológica é subjetiva, é difícil determinar quando as crianças e os jovens estarão 

preparados para desempenhar em torneios expressivos (RUSSELL, 1987).

Até o final da década de 70, a figura adulta na GA feminina era muito 

comum, como o é o caso da ginasta Larissa Latinina, que foi campeã olímpica 

aos 34 anos de idade. Mas, a partir de então, surgiram as pequenas notáveis 

Olga Korbut e Nadia Comaneci e, começou a prevalecer a imagem de crianças na 

GA. Os leigos e a mídia passaram a acreditar que a GA era essencialmente um 

esporte para crianças e adolescentes. Desde então, as ginastas passaram a 

apresentar este perfil pueril: jovens, pequenas e leves.

No meio competitivo houve muitas críticas e polêmicas, pois crianças de 13 

anos (a completar 14 anos no ano do evento) podiam competir no cenário 

internacional. Essa situação favorecia a especialização precoce na GA e foi um 

dos motivos que pressionou a Federação Internacional de Ginástica (FIG) a 

elevar a idade mínima de participação nas competições adultas para 16 (meninas) 

e 18 (meninos) anos de idade. O impacto desta decisão pôde ser observado nas 

Olimpíadas de Beijing, em 2008, pois a idade média de participação foi de 18.6 

anos no feminino e de 24.9 anos no masculino, o que poderia sugerir a 

especialização um pouco mais tardia. Se considerarmos que a média de idade no 

campeonato Mundial de 1995 foi de 22.73 anos para homens e 16.57 anos para 

mulheres e, no Campeonato Mundial de 1997, de 22.81 para homens e 17.43 

para mulheres (LÉGLISE, 1998), as perspectivas são positivas. Mas, somente 

estudos mais detalhados e de longo prazo poderão revelar se houve ou não 

mudanças em respeito a especialização na GA, sobretudo no setor feminino.
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Estudos têm reportado que muitas crianças iniciam 

sistemático na GA por volta dos 5-6 anos de idade. CAINE, et al. (2001),

detalharam a rotina da GA de alto nível e mencionam que neste estágio as

ginastas treinam entre 24 e 36 horas semanais, de 4 a 6 horas diárias,

praticamente durante o ano todo, com pequenos intervalos de férias. Outros

autores também mencionam o volume de horas de treinamento na GA de alto 

nível (DALY, et al., 2002; RICHARDS, et al., 1999; THEINTZ, et al., 1993) "as 

ginastas treinam sete horas por dia e descansam apenas aos domingos, isso 

quando não há competições" (ROMERO, 2003, p.95).

Para crianças pré-púberes ou púberes, o limite sugerido de 15 horas de 

treino por semana parece razoável (DAMSGAARD, 2002). Brenner e CSMF 

(2007) recomendam o limite máximo de 5 dias semanais de atividade esportiva e 

descanso mínimo de um dia de qualquer atividade física sistematizada. E mais, os 

atletas devem ter no mínimo de dois a três meses por ano de férias da 

modalidade. Além das lesões por "overuse”, se não houver tempo de recuperação 

suficiente, ha potencial risco de “bumout” (BRENNER; CSMF, 2007).

Segundo Claessens, et al., (1992), as ginastas iniciam muito jovens na 

modalidade por volta dos 7.5 anos de idade, e precisam treinar muitas horas, em 

média 25 por semana para atingir o alto nível. E, Daly, et al., (2002) corroboram 

sobre o início entre 5-6 anos de idade e o treinamento das ginastas iniciantes que 

treinam de 20 a 30 horas semanais.

No Centro de Excelência de GA do Brasil, em Curitiba, a seleção nacional 

treinava seis dias por semana dos quais, quatro dias, em dois períodos. 

Certamente, a rotina de treinamento variava de acordo com os eventos 

competitivos, os quais não são poucos.

Para atletas-crianças envolvidas em modalidades como a GA, em que a 

massa corporal menor (DAMSGAARD, 2002) e a estética são priorizadas para 

otimizar a performance, há o risco de comprometer o crescimento e desenvolver 

comportamentos alimentares patológicos (CSMF, 2000). Assim, a dieta adequada 

é essencial para atender às demandas do treino e do processo de crescimento 

(CSMF, 2000). E, para que o atleta cresça normalmente, a dieta é mais 

importante do que a redução da intensidade do treino (DAMSGAARD, 2002).

Estes volumes de treino não são problema quando os ginastas 

atravessaram todo o processo de preparação e de adaptação até demonstrarem
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condições de suportar as cargas de treinamento desta magnitude. Mas, quando 

eles competem seguindo as regras oficiais, surgem muitos questionamentos: 

quanto tempo elas treinaram para atingir esse padrão técnico e qual a idade de 

início dos treinos?

A GA é uma modalidade esportiva em que a perfeição técnica dos 

movimentos é essencial para almejar um lugar no pódio. Como a criança atingiria 

um nível técnico alto sem passar por um longo processo de preparação? E, 

mesmo que atenda aos requisitos técnicos e de rendimento, a criança estaria 

preparada para as demandas psicológicas do alto rendimento?

Mesmo que as crianças demonstrem talento para a GA, o treinamento 

intensivo e uni direcionado pode comprometer a saúde e o envolvimento de longo 

prazo. E, talvez, seu potencial para o alto rendimento jamais seja desenvolvido.

A competição existe há muito tempo e, talvez, coincida com a própria 

existência da humanidade. Desde os primórdios, o homem competia pelo 

alimento, pela sobrevivência e conquistas de novas terras. Assim, a competição 

na vida do ser humano é antiga e as situações competitivas estão cada vez mais 

presentes no nosso cotidiano (DE ROSE JR, 2009; MARQUES, 2003).

A competição pode ser entendida como uma forma de comparação de 

desempenhos, entre duas pessoas, com um grupo de pessoas, com algum 

padrão existente (marca, recorde), mediante a presença de pelo menos um 

indivíduo que conheça os critérios de comparação e saiba avaliar o processo. E, 

no Esporte, termos como treinar, competir, vencer, premiação faz parte do 

cotidiano dos praticantes que visam ao sucesso (DE ROSE JR, 2009).
^D^acordo com Marques e Oliveira (2004) nãõhá esporte sem competição! 

ou seja, quem não aprecia a competição não pode gostar de esporte.

K Assim, a competição é inerente ao processo de formação esportiva e é 

importante considerar como as crianças e os jovens se relacionam com ela, de 

modo que as experiências competitivas contribuam para o seu desenvolvimento.
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Competição na Infância e Adolescência
Na visão da criança, competição, esporte e jogo estão associados 

(Marques, 2003). Para as crianças e os adolescentes, a competição deveria ser 

uma oportunidade para desenvolver uma imagem perante os pares, para afirmar 

suas competências e capacidades, para se auto-avaliar e em relação aos outros, 

para aprender, para desenvolver e cultivar valores e princípios que a 

acompanharão e contribuirão para a sua vida futura, seja no esporte ou fora dele 

(MARQUES, 2003; PASSER; WILSON, 2002).

Martens (1987) cita que quando o técnico é capaz de orientar os 

praticantes para focar sobre o empenho e o esforço, ao invés dos resultados da 

competição, aumentam as chances destes apreciarem cada vez mais o esporte e 

se envolverem por muito mais tempo e, potencialmente, por toda a vida.

O valor educativo da participação em competições depende da forma como 

elas são conduzidas e da qualidade das experiências nesse contexto:

Natureza da competição

Segundo De Rose Jr (2009), a competição é um processo complexo em 

que se identificam quatro componentes: situação competitiva objetiva, situação 

competitiva subjetiva, respostas e consequências, os quais interagem e são 

influenciados por qualidades pessoais ou fatores intra-pessoais (p.107). E, 

qualquer que seja o nível da competição, esta apresentará quatro aspectos 

claramente evidenciados: o confronto, que pode ocorrer entre duas pessoas ou 

em equipe (direto ou indireto), mas também pode ser pessoal quando o indivíduo 

busca atingir uma marca; a demonstração, em que os atletas exibem suas 

capacidades e habilidades; a comparação, em função de um padrão próprio ou a 

partir de padrões pré-estabelecidos; e a avaliação, quando o desempenho do 

atleta é avaliado a partir de padrões e de julgamento.

A avaliação pode ser quantitativa ou qualitativa e, dependendo de cada 

modalidade, pode ser objetiva (atletismo, basquetebol) ou subjetiva (ginástica 

artística, nado sincronizado).

Assim, na competição, os atletas estão sendo observados, julgados, 

avaliados e comparados a todo instante, o que gera pressões e expectativas que 

podem comprometer o seu desenvolvimento. Uma dessas consequências pode 

ser o estresse, que será discutido mais adiante.
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Para se beneficiar do esporte e da participação em competições é preciso 

preparar-se, gradativamente, para os desafios desse contexto e aprender a 

competir (NUNOMURA, et al„ 2009; DE ROSE JR, 2009; BOMPA, 2000, DOUGE 

1999), duas ações que ficaram esquecidas devido à ênfase nos métodos de 

treinamento que visem ao rendimento e, por vezes, o mais rápido (PASSER; 

WILSON, 2002).

Há discussão sobre a estrutura e a adequação do treinamento esportivo 

para crianças e jovens, mas não tem havido ênfase proporcional sobre a 

formação dos praticantes para as situações competitivas. O que observamos são 

sistemas competitivos, expectativas e objetivos muito semelhantes àqueles 

direcionados aos adultos (MARQUES, 2003; BOMPA, 2000). Assim, não se 

consideram os limites e interesses das crianças e dos jovens, e os sistemas 

competitivos, que deveriam ser fatores de motivação e oportunidades para o 

desenvolvimento pessoal, tomam-se situações frustrantes, estressantes e sem 

fins pedagógicos (KEMP, 1991).

Para Marques (2003), as competições são importantes na formação das 

crianças e jovens, desde que atendam às necessidades, motivações e interesses 

destes e o intuito seja prepará-los para situações competições cada vez mais 

exigentes. Assim, não é difícil perceber que nem todas as competições ou 

sistemas competitivos são apropriados. Para tanto, o autor sugere que o sistema 

de competições não estimule a especialização precoce e direcione o treinamento 

e a prestação esportiva num processo de longo prazo.

É fato que a especialização precoce estimula o sistema competitivo 

também precoce, pois há ênfase nos resultados e na precisão técnica. Assim, os 

treinos passam a serem orientados pelas demandas das competições e, não 

raras vezes, anulam totalmente o caráter formativo do esporte na infância.

Marques (2003), Bompa (2000), Douge (1999), Coelho (1988), entre outros 

criticam o caráter altamente tradicional do sistema competitivo, em que há estreita 

relação entre treino e competição e a preparação visa ao melhor rendimento já 

nas fases iniciais. Mesmo que a criança ou jovem almeje bons resultados nas 

competições, os técnicos não deveriam compartilhar este desejo. Nesse período,

"O desporto só será para a criança a coisa mais importante do mundo 
quando formos capazes de o construir à medida das suas 
necessidades, possibilidades e expectativas”. (MARQUES, 2003, 
P- 75).
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Competição e Formação Esportiva
A competição é um fator inerente à prática esportiva. Assim, deve ser 

entendida como um processo que se ajuste às características e condições dos 

participantes. A inserção no ambiente competitivo deve ser gradual para evitar 

efeitos negativos como o estresse demasiado, a falta de motivação e o abandono.

Quando o atleta ingressa na competição significa que foi preparado para 

responder às demandas do evento com alto grau de desempenho, ou seja, é o 

momento em que ele exibe o fruto de seus esforços no treino, suas qualidades e 

fraquezas e se dispõem à avaliação de especialistas (DE ROSE JR, 2002).

Na competição os praticantes e atletas exibem suas habilidades e 

capacidades e esperam obter aprovação social, tanto dos companheiros, como 

dos técnicos e dos pais.

De acordo com Douge (1999), os técnicos têm papel crucial no processo 

competitivo e eles podem auxiliar na adaptação às situações competitivas através

as competições devem ser uma forma de treino e de reforço à motivação e 

deveria promover as capacidades coordenativas, técnica, tática e 

desenvolvimento fisiológico e muscular. E, também, deveriam preparar as 

crianças e jovens a estruturar sua personalidade e atitudes para as demandas 

progressivas das competições esportivas (MARQUES, 2003; PASSER; WILSON, 

2002). No período do alto rendimento, as competições ainda mantêm o caráter de 

treino e de carga, mas passam a se configurar como forma de comparação do 

rendimento e com ênfase na vitória.

Torres (1999) afirma que o sucesso ou fracasso competitivo está 

relacionado ao grau de maturação e que as crianças mais jovens podem não ter o 

equilíbrio emocional necessário para suportar o fracasso. Assim, ele sugere que 

antes dos 14 anos de idade os jovens não participem de competições formais, 

pois a comparação social pode gerar ansiedade e levar ao abandono, caso o 

sucesso esteja vinculado ao resultado e vice-versa.

Certamente, os valores e condutas, associados à participação em 

competições na infância e adolescência, dependerá da qualidade da orientação 

dos técnicos, dos pais e da sociedade em geral. E, deve-se ter cuidado para que 

o ego, a ambição, as pressões, os interesses políticos e económicos, entre outros 

fatores não influenciem, negativamente, o processo competitivo.

Rectangle



58

Outra consideração sobre a competição na infância, principalmente nos 

momentos iniciais da formação esportiva, é a ênfase no processo e não no 

produto. O parâmetro de comparação deveria ser o próprio desempenho, ou seja, 

o nível de progresso após um determinado período de prática, independente de 

classificações ou premiações e a valorização da aprendizagem em si. Nas etapas 

mais avançadas da formação esportiva, as competições passariam a ter outro 

enfoque e se torna objetivo ou meio de avaliação do desempenho (ZAKHAROV; 

GOMES, 2003; BOMPA, 2000; WEINECK, 1999; BARBANTI, 1997).

Na infância e adolescência, quando a competição é vista apenas como 

resultado final e único objetivo do treinamento, esta envolve diversos fatores 

negativos, pois somente os mais hábeis ou aptos naquele momento são 

valorizados, prevalece o imediatismo e o esforço não é valorizado, não há 

respeito pela individualidade e, muitas vezes são situações impostas.^

Em contrapartida, a competição é altamente positiva quando faz parte do 

processo de formação esportiva e do contexto esportivo em si e ocorre de forma 

gradual e progressiva na vida esportiva das crianças e dos jovens e respeita suas 

características e interesses. Assim, os aspectos positivos da competição seriam o 

aprendizado inerente às situações competitivas como saber perder e ganhar,

de medidas como introduzir, progressivamente, os elementos competitivos; 

considerar os diversos motivos da participação esportiva das crianças; salientar o 

processo e não o resultado; e oferecer aos praticantes mecanismos que os 

ajudem a se relacionar com influências exteriores (como a platéia, por exemplo).

Marques (2003) cita que há certa resistência em adotar o esporte como 

meio de educação e formação de crianças e jovens, que é justificada pela 

presença da competição. O autor ressalta que é erróneo pensar que a formação 

esportiva destas seria pedagogicamente mais adequada se as competições 

fossem excluídas. Ou partir de princípios como “participar é mais importante” 

(p.80) e sem considerar que a experiência, tanto da vitória como da derrota, 

também tem papel na formação. Acredita-se que a competição tenha conotação 

perversa e que incentivaria a concorrência e o individualismo, atitudes não 

privilegiadas nas propostas pedagógicas. Apesar dessas críticas, o autor não vê a 

possibilidade do Esporte existir sem competição e questiona o sentido do mesmo 

para a criança se fosse o caso. O ponto crucial é o valor atribuído às competições 

e os resultados.
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valorizar os adversários e seus esforços, desenvolver postura ética e valores 

morais perante os envolvidos (técnicos, árbitros, oponentes, companheiros de 

equipe, dirigentes, público). Aprender o significado da participação é um dos 

aspectos essenciais na formação das crianças (BOMPA, 2000).

Para De Rose Jr. (2002), quando a competição é reconhecida como fator 

de motivação para manifestar comportamentos sociais culturalmente aceitáveis, a 

prática esportiva tem impacto importante sobre a formação esportiva e pessoal 

dos praticantes. Do ponto de vista cultural, “a competição é considerada um motor 

de progresso e de desenvolvimento humano e social” (p.68) e está presente em 

todas as esferas da vida e não somente no esporte.

As crianças e os jovens não conseguem compreender a formação 

esportiva sem a participação em competições, pois estes não enxergam o modelo 

esportivo sem vencedores e sem perdedores como aquele de seus grandes 

ídolos no esporte. “Sem vitórias e sem derrotas não se aproveitam as 

potencialidades educativas do desporto” (MARQUES, 2003, p.82). A derrota, por 

exemplo, pode ser um fator de motivação, pois aumenta o desejo de ser vitorioso 

em participações futuras para reverter o quadro (LOPES; NUNOMURA, 2007).

Segundo De Rose Jr. (2002), o período da infância e da adolescência é 

aquele de maior ocorrência de competições esportivas e tem se difundido cada 

vez mais. Entretanto, seus critérios não são muito claros e, em geral, não 

atendem às necessidades e interesses destes. O reflexo dos modelos de 

competições adultos, a circulação da figura de atletas campeões na mídia, a 

expectativa de atingir o alto nível no esporte, a possibilidade de ascensão social e 

económica, entre outros poderiam estar motivando o envolvimento de crianças 

cada vez mais jovens no sistema competitivo.

A situação competitiva expõe o praticante ao confronto, à demonstração, à 

comparação e à avaliação e é preciso considerar que as crianças ainda não 

atingiram maturidade em nenhum aspecto do desenvolvimento e, se as 

exigências das competições forem demasiadas, pode comprometer seriamente a 

sua formação (DE ROSE JR, 2009; PASSER; WILSON, 2002).

A frequência com que as crianças e jovens deveriam participar em 

competições ainda é tema polêmico. Há quem defenda a participação reduzida, 

argumentando a falta de preparação e o estresse demasiado das situações 

competitivas (HEDSTROM; GOULD, 2004; SILVA, et al., 2005).
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Marques (2003) explica que a competição não se esgota na formalidade e 

nos modelos do alto nível, mas incluem também as múltiplas formas de 

competições simplificadas. Esses confrontos informais ampliam as possibilidades 

de participação e também aumentam as oportunidades de se obter sucesso. Esse 

quadro dificilmente seria possível nos torneios oficiais, por exemplo, em que 

geralmente se escolhem os melhores para vencer.

Marques (2003) e Gonçalves (1999) reforçam a não formalidade das 

competições infantis até 12-13 anos de idade e que só a partir de então que se 

iniciem os primeiros eventos competitivos mais organizados e que as próprias 

crianças participam da organização, mas que se mantenha a simplificação e que 

todos possam experimentar o sucesso. Após esta fase, a competição pode se 

tornar progressivamente formalizada com regras institucionalizadas.

Marques (2003) cita que muitos países têm experimentado modelos de 

competição, visando fugir daquele direcionado ao alto nível. “Percebe-se hoje que 

se trata mais de criar competições para as crianças e adolescentes do que 

introduzir os mais jovens nos modelos competitivos mais evoluídos” (p.94-95).

Marques (2003) sugere um quadro referencial para as competições dividido 

em três etapas, quais sejam:

(1) etapa de preparação preliminar, em que predomina a preparação multilateral e 

não há um sistema de competições, mas formas competitivas simplificadas e 

numerosas;

(2) etapa de especialização inicial, em que as atividades são direcionadas para os 

fundamentos de determinada modalidade e há participação em algumas 

competições oficiais, sem períodos competitivos, mas estas diluídas ao longo da 

preparação e paralelo às atividades escolares, sem prejuízo ou ênfase de uma 

atividade sobre a outra. As competições e respectivos regulamentos devem ser 

simplificados e adaptados à idade dos participantes;

(3) etapa de especialização aprofundada, que visa à expressão máxima da 

capacidade esportiva, as competições são mais valorizadas do que os treinos e 

há maior preocupação com os resultados. Deve haver equilíbrio entre cargas e 

recuperação e as competições, oficiais e preparatórias, visam aprimorar a 

formação, mas o volume de participação é expressivamente maior do que na 

etapa anterior.
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Competição e Especialização Precoce

Bompa (2000) relata que, nos Estados Unidos, as crianças participam de 

competições formais a partir dos três anos de idade na ginástica e natação, e a 

partir dos cinco anos de idade no atletismo, futebol e baseball. No Brasil, 

crianças também começam a competir cedo na GA, conforme os quadros 4 e 5:

12-15 anos
A partir de 13 anos

Quadro 4 - Categorias competitivas da Ginástica Artística Feminina do Troféu 
São Paulo (FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA, 2008).  

_______ Categoria 
____ Pré-mirim 
____ Mirim_______  

Infantil______
Juvenil______
Adulto

Quadro 5 - Categorias competitivas da Ginástica Artística Feminina e Masculina 
da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG, 2009).

FEMININO
(A e B) nove-10 anos

10-12 anos

CATEGORIAS 
Pré-Infantil 
Infantil_______
Infanto-Juvenil 
Juvenil _____
Adulto

_______ Idade 
sete e oito anos 
nove e10______
11 e 12________
13a 15________
16 anos em diante

MASCULINO 
nove-10 anos 

10-12 anos 
12-14 anos 
14-18 anos 

A partir de 15 anos

Sobre o problema da organização esportiva, Gonçalves (1999) cita fatores 

como traçar objetivos irrealistas; falta de competência pedagógica; ênfase 

excessiva sobre a competição e os resultados; as pressões de pais; e a falta de 

satisfação e diversão. Assim, muitos jovens preferem pertencer a equipes não- 

campeãs, pois há menos pressão e mais chances de fazer parte destas.

O problema no esporte contemporâneo é que há ênfase demasiada sobre 

os resultados, os números, as colocações, entre outros parâmetros. Essa 

concepção parte do próprio conceito de competição que tem origem no latim e 

significa “procurar obter com” (KEMP, 1991, p.5). Assim, ela se torna orientada 

para um fim em si mesmo e para ser o melhor. E, vinculam-se a recompensa 

material, a projeção social, as pressões externas, a adulação e o menosprezo do 

adversário.

Quando analisamos as idades das crianças envolvidas e compreendemos 

suas características e necessidades, as atividades competitivas merecem
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O estresse é uma reação do organismo aos estímulos que o causam e 

podem ser de natureza fisiológica, psicológica e/ou comportamental. O estado de 

estresse pode ser causado por diversos acontecimentos ou situação que

considerações. As crianças ainda estão num período de formação do auto- 

conceito e da auto-afirmação e, dependendo da forma como as competições 

forem abordadas, estas poderão ou não serem interessantes.

Outra consideração é o incentivo que a competição pode provocar sobre a 

especialização precoce (BOMPA, 2000; GONÇALVES, 1999) que, acrescida da 

ansiedade de pais e técnicos em obter logo resultados expressivos, 

provavelmente, o unidirecionamento ocorrerá antes do período recomendado.

A competição precoce pode gerar baixo nível de envolvimento, 

desempenho inadequado, queda da motivação e abandono (BOMPA, 2000; DE 

ROSE JR, 2002). Assim, os efeitos da competição dependem dos objetivos e dos 

valores a ela atribuídos (avaliação, seleção ou classificação).

Bompa (2000) sugere alternativas para a organização de competições para 

a infância e adolescência:

- De quatro a sete anos de idade, competições informais visando ao divertimento;

- De oito a 11 anos, competições informais voltadas para a tarefa e participação 

em modalidades diversas visando ao divertimento;

- De 12 a 13 anos, competições organizadas a fim de atingir certos objetivos 

físicos, técnicos e táticos e não necessariamente a vitória;

- De 14 a 16 anos, competições sem visar à alta performance;

- De 17 a 19 anos, competições na categoria júnior visando competições 

estaduais e nacionais e preparação para atingir o pico de performance na 

categoria sénior.

As crianças serão inseridas em eventos competitivos em idade não 

recomendada pela literatura (RICE, 2001). Por outro lado, o que determinará a 

qualidade destas experiências é a estrutura das competições. Como na GA não 

existe confronto direto como nas modalidades coletivas, os eventos podem ter 

caráter participativo e demonstrativo, sem classificações, de modo que não 

incitem comparações e que a participação em si seja valorizada.
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Assim, as experiências no Esporte, sobretudo aquelas que necessitam de 

adaptação devido às cargas, podem gerar estresse positivo ou negativo.

Duda e Gano-Overway (1995) comentam que muitos técnicos e pais 

acreditam, erroneamente, que os atletas mais jovens não sentem a esfera 

estressante do Esporte. Mas, segundo De Rose Jr. (2009) e Bompa (2000) as 

competições são uma fonte de estresse para as crianças e a origem pode estar 

na complexidade da tarefa, nas pressões exercidas pelos pais e técnicos, na falta 

de realismo dos objetivos; no comportamento dos adultos; nas competições; no 

alto nível de expectativa (pessoal e de outros) sobre o desempenho; entre outros.

De Rose Jr (1999) levantou dois tipos de fatores geradores de estresse 

competitivo: os fatores competitivos individuais (personalidade, qualidades físicas, 

técnicas e psicológicas) e os fatores competitivos situacionais (natureza do 

treinamento, recursos humanos envolvidos no processo, condições de infra- 

estrutura e aspectos da organização, entre outros).

O estresse é o resultado de um processo perceptivo e é preciso conhecer a 

causa da sensação de ansiedade nos atletas. Duda e Gano-Overway (1996b) 

identificaram algumas das origens em estudos com ginastas da GA, como a baixa 

percepção de prontidão física e mental; os níveis elevados de fadiga; a elevada 

expectativa de outros; o medo de falhar e/ou de cometer erros; a percepção da 

importância da competição; a ênfase acentuada nos resultados; o medo da 

avaliação negativa; a participação forçada nas atividades.

demande uma fase de adaptação orgânica e/ou emocional. E é caracterizado por 

um gasto energético superior àquele que o organismo está acostumado 

(BARRETO, 2003).

A natureza competitiva do esporte é fonte natural de estresse. De acordo 

com Coelho (1988) há uma fronteira muito delicada entre as circunstâncias e as 

situações que tornam o estresse competitivo benéfico ou prejudicial. Mas é 

importante considerar, também, que o indivíduo é essa fronteira que separa os 

benefícios e os prejuízos, pois, para uns o estresse competitivo pode ser um 

desafio e para outros uma ameaça (p.74-75):
Por um lado, o stress competitivo pode ser uma vacina: doses muito 
fortes podem tornar uma críança”doente”; pequenas doses 
cuidadosamente reguladas permitem que a mente construa “anticorpos” 
e possa resistir com sucesso, no futuro, a níveis superiores de stress.
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de

A natureza expositiva da GA, associada ao fator da baixa idade dos 

ginastas torna o estresse mais preocupante. Particularmente na GA feminina, as 

ginastas iniciam a carreira esportiva cedo e podem sofrer cobranças por 

desempenho e resultado antes de estarem preparadas para as exigências do 

esporte competitivo. No Brasil, os ginastas começam a competir aos 8/9 anos de 

idade e, se não forem preparadas, adequadamente, poderá haver riscos de 

ordem física e/ou emocional como lesões, esgotamento e abandono do esporte.

Waldron (2000) cita os principais sintomas ou sinais de estresse, que 

podem ser evidenciados nos sentimentos (medo, melancolia, irritação, 

preocupação), no modo de pensar (auto-crítica, medo de falhar), no 

comportamento (lentidão, roer unha, sorriso nervoso) e fisicamente (tensão 

muscular, suor nas mãos, tremor, etc. O autor alerta que os técnicos e pais 

devem estar atentos aos primeiros sinais de estresse e que cultivem o hábito de 

ouvir as crianças.

Robbins (2001) também relacionou possíveis fatores que causam estresse, 

como não treinar bem próximo à competição; cometer ou medo de cometer erros; 

não ver progresso em comparação aos outros; comentários, pressões e 

expectativas de pais; estilo do técnico; expectativas e sentimentos diferentes 

daqueles da equipe; perder; demandas físicas e psicológicas; relacionamentos 

dentro e fora do treino; demanda das atividades escolares e vida social; 

competição importante; ambiente de competição; árbitros; habilidade do 

oponente; espectadores; e expectativas próprias e de outros.

Segundo Passer (1983), para atletas bem preparados e mais experientes, 

a competição pode ser desafiadora mas, para o novato ou aquele menos 

preparado, as mesmas situações poderão ter conotação de ameaça ao bem-estar 

físico, psicológico e social.

O estresse competitivo está associado às emoções, sentimentos e 

pensamentos negativos que os atletas podem desenvolver sobre sua experiência 

no esporte e que se manifestam como apreensão, ansiedade, tensão muscular, 

nervosismo, reações físicas, pensamentos focados na preocupação e autodúvida 

e declarações negativas. Em geral, essas manifestações têm origem no 

desequilíbrio entre a percepção do atleta de suas habilidades e das demandas da 

situação, ou seja, é um processo individual (DUDA; GANO-OVERWAY, 1996a).
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O estresse é envolto por mitos, simplificações e análises superficiais e há 

tendência a justificar falhas e derrotas na competição pela inferioridade técnica. 

Mas, quanto maior a pressão pelo sucesso, maior será o nível de estresse e, 

assim, os fatores psicológicos serão mais importantes e determinantes.

Em geral, vencer tem conotação de sucesso e perder de fracasso. E essa 

idéia pode ser reforçada com as pressões psicológicas sobre o competidor. A 

competição é uma situação naturalmente estressante mas, as reações aos 

estímulos variam de acordo com a personalidade, as experiências, o nível de 

tolerância e de susceptibilidade de cada um. Em geral, a exposição repetida a 

determinado estímulo ou situação levaria à adaptação aos mesmos. A competição 

bem orientada pode contribuir nesse sentido mas, quando se estabelece um 

processo neurótico há risco de originar desajustes emocionais (BARRETO, 2003).

No processo de formação esportiva, o atleta vai sendo preparado para 

enfrentar situações competitivas cada vez mais estressantes. Inicia-se com as 

competições internas, depois locais, regionais, nacionais e internacionais. A 

ansiedade que envolve cada evento é um aprendizado para os próximos 

confrontos. Assim, seu organismo vai se adaptando às novas situações que, em 

geral, são mais exigentes à medida que o atleta evolui tecnicamente.

Assim, para os atletas de elite, a competição deveria ser uma situação 

normal dentro do seu processo de formação. Mas, é comum deparamos com 

atletas favoritos que falham em momentos decisivos. Certamente, não podemos 

afirmar que somente o fator psicológico tenha influência sobre o resultado, mas 

poucos treinadores têm se atentado para esta questão.

O público presente, a mídia, os árbitros, os oponentes, tudo e todos que 

envolvem o ambiente competitivo podem ser geradores de estresse ao atleta. 

Contrariamente, para outros, esses fatores podem ser altamente estimulantes.

De acordo com De Rose Jr (2004), cada modalidade esportiva apresenta 

suas particularidades e têm suas próprias técnicas e métodos de preparação que 

estão de acordo com as suas demandas. Ao determinar os métodos de 

preparação é importante, também, considerar a idade dos praticantes e o nível de 

habilidade e experiência. E, face às pressões, cobranças e expectativas sobre os 

competidores, é importante que os indivíduos sejam preparados adequadamente 

para enfrentar e superar os níveis elevados de exigência de sua performance e, 

principalmente, quando envolvem crianças e jovens.
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O número de crianças jovens que se especializa, treina o ano todo e 

compete no esporte de alto nível vem aumentado gradualmente e pode ter 

relação com a aparição de jovens atletas campeões (COMMITTEE ON SPORTS 

MEDICINE AND FITNESS, 2000). Assim, as crianças também passam a viver as 

situações que eram comuns aos adultos, como a demanda e a exigência das 

competições de alto nível que podem gerar um nível estresse além de limites que 

elas podem tolerar e que talvez mesmo os adultos teriam dificuldades de suportar.

Para Coelho (1988), as crianças competem desde que nascem e os efeitos 

negativos ou positivos da prática esportiva e das competições dependem das 

circunstâncias em que elas ocorrem. Ao invés de condenar a prática esportiva e 

eliminar as competições, quando as consequências são indesejáveis, é preciso 

refletir sobre as ações e mudar as circunstâncias que as geraram. Não há nada 

de errado em competir, tentar ser melhor que o outro, querer vencer. O que deve 

ser considerado é o significado que tudo isso tem para os praticantes e o valor 

que técnicos, pais e sociedade em geral atribui a isso.

Ao assumirmos que o estresse está presente na prática esportiva, é 

importante que técnicos e pais estejam alertas aos primeiros sinais que indiquem 

desordens ou problemas, seja de ordem física, emocional ou psicológica.

De acordo com Bõhme e Ré (2009) o indivíduo com “talento” é aquele que 

apresenta aptidão específica acima da média em determinado setor, cuja aptidão 

é passível de ser treinada e desenvolvida.

No esporte, o talento assume três formas distintas: talento motor geral, 

talento esportivo e talento esportivo específico (BÕHME, 2004). Para as nossas 

discussões, interessa o terceiro tipo, pois trataremos da modalidade GA.

A definição do talento esportivo pode ser o conjunto de condições básicas 

para o desempenho no alto nível, determinadas pela hereditariedade genética, 

meio ambiente e processo de treinamento (LANARO-FILHO, 2001).

A progressão de experiências esportivas iniciais para o alto nível é um 

processo complexo que envolve a identificação e seleção subjetiva de indivíduos 

talentosos. Mas, também pode envolver procedimentos mais formais que
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identifiquem os indivíduos que, presumivelmente, apresentam requisitos ideais 

para o sucesso em determinada modalidade (MALINA, 1999).

Há certo tempo, os países do leste europeu praticam, insistentemente, a 

seleção de talentos visando identificar, o quanto antes, aqueles com 

determinadas qualidades que melhor se ajustassem à modalidade esportiva 

(MESQUITA, 2003). Essa prática disseminou-se por muitos países e, atualmente, 

é comum observarmos muitos estudos e debates sobre o tema.

Por um lado, a detecção, formação e seleção de talentos possibilitam 

formar e treinar as novas gerações de atletas em longo prazo (BÕHME; RÉ, 

2009), mas os autores reconhecem que seja difícil predizer o desempenho na 

fase adulta baseado na análise do seu desempenho na infância.

As discussões recaem sobre a importância de procedimentos de seleção 

que são demasiado excludentes e incitam a especialização precoce, pois 

geralmente ocorre entre crianças muito jovens. Outro argumento contrário aos 

procedimentos de seleção é que não há estudos que apontem a relação direta 

entre a seleção de talentos e os resultados no alto nível (MESQUITA, 2003). 
/

Assim, eventualmente, uma criança identificada como talentosa para 

determinada modalidade esportiva pode chegar a ser campeã olímpica. Mas, o 

sucesso na carreira esportiva é um somatório de fatores favoráveis, e o talento é 

apenas um destes:
Para os treinadores, o problema consiste em conseguir, de forma 
adequada e atentada, detectar os jovens talentos, para posteriormente 
os seleccionar, de forma a estes encetarem a sua preparação 
desportiva no momento mais conveniente (MESQUITA, 2003, p.30)

Outras críticas sobre a seleção de talentos recaem na falta de 

oportunidade àqueles que não apresentam o perfil antropométrico ou as 

qualidades motoras desejáveis para a modalidade, mas apresentam outras 

qualidades e dispõem de condições favoráveis, como infra-estrutura e apoio 

familiar.

Malina (1999) acrescenta outros problemas da seleção de talentos, como a 

manipulação social durante as longas horas de treinamento, agenda escolar 

modificada, tratamentos preferenciais, acessos diferenciados aos recursos, 

afastamento das crianças e jovens de suas famílias e viagens extensas. O autor 

questiona se esta é a opção das crianças, se os pais estão envolvidos no
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processo ou estão mais interessados no sucesso da criança do que elas próprias, 

se a decisão independente de técnicos e de autoridades, e as implicações de ser 

rotulado de “talento” na perspectiva das crianças e dos pais.

De acordo com Coelho (1988) o esporte tem uma natureza seletiva, pois 

aqueles mais aptos sempre se sobressaem devido a sua superioridade. 

Contrariamente, aqueles de maturação tardia acabam apresentando dificuldades 

para acompanhar, satisfatoriamente, seus pares. Para reforçar a situação, em 

geral, os técnicos e responsáveis tendem a incentivar e focar os primeiros e, não 

raras vezes, chegam a eliminar aqueles mais “atrasados” biologicamente.

Assim, cria-se um problema social e educacional, pois ambos os grupos 

merecem atenção e oportunidade de expressar suas aptidões e qualidades. 

Mesmo aqueles considerados “atrasados”, devem permanecer na atividade para 

que tenham chances, mais tarde, de se expressar no esporte. Coelho (1988) 

critica as instituições esportivas onde a seleção dos melhores parece inevitável.

Mesmo que os prognósticos sejam favoráveis e aqueles com qualidades 

desejáveis para determinadas modalidades esportivas sejam beneficiados, é 

delicado determinar “o campeão” em tão tenra idade ou através de um teste 

momentâneo. As crianças e os jovens podem se iludir, ou frustrar aquelas que, 

sequer, terão a chance de demonstrar suas qualidades.

Podemos citar o exemplo do nosso Ministério do Esporte que realizou o 

“Dia do Talento Esportivo” em setembro de 2004, logo após as Olimpíadas de 

Atenas (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2004). O objetivo foi avaliar crianças entre 

10 e 15 anos de idade e identificar os “atletas do futuro”. Assim, foram avaliados 

alguns parâmetros antropométricos, físicos e motores. Os dados foram 

cadastrados e disponibilizados na rede para consulta das instituições esportivas, 

federações e confederações. A dúvida é se essas crianças e jovens rotuladas de 

“talentos” realmente terão oportunidade de desenvolver e expressar seu potencial 

esportivo? Será que há infra-estrutura e recursos humanos condizentes para que 

seus sonhos se concretizem?

Corte-Real (1997) expressa preocupação sobre a seleção de atletas 

jovens. As principais referências para avaliar o potencial do futuro atleta podem 

ser medidas antropométricas, as variáveis genéticas, os fatores ambientais ou a 

variável física. Mas, independente da variável, o mais importante é conhecer sua
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relação com o alto rendimento. Na GA, a autora cita os determinantes apontados 

por Salmela, et al. (1987), conforme o quadro 06.

Segundo Corte-Real (1997), esses fatores são qualidades indispensáveis 

do ginasta de alto nível. Mas, não se sabe se há correlação entre a composição 

corporal e o nível de performance na GA. Para responder a essa questão a autora 

cita o estudo de Classens, et al. (1990), que procuraram determinar a correlação 

entre as ginastas de alto nível. Os resultados revelaram que o exame radiológico 

do punho, que determina a idade óssea, apresentou valores mais baixos nas 

ginastas melhores classificadas; na maturação óssea, as ginastas melhores 

classificadas apresentaram certo atraso em relação às piores classificadas; o 

peso e a altura das melhores classificadas também foram mais baixos entre as 

melhores classificadas.

A GA é um esporte que exige início precoce da prática (JGA, 1995) e Lima 

(2000) cita estudos realizados no Brasil, na Rússia e nos Estados Unidos que 

revelam as idades de início da especialização esportiva: 9/11 anos na Rússia, 8 

anos nos Estados Unidos; 6/7 anos no Brasil. Bompa (1994) cita alguns dados 

mais específicos da prática da GA, conforme o quadro 7:

Orgânica
Força 

Potência 
Velocidade 
Flexibilidade

Perceptual
Coordenação 

Equilíbrio 
Sentido 

cinestésico 
Noção de tempo 

Percepção da 
performance

Demográfica
Informações gerais 

Apoio Familiar 
Apoio Gímnico 
Performances 

Gímnicas 
Lesões

Psicológica 
Ansiedade 

Personalidade 
Tolerância à 

dor

Estudos semelhantes ao de Classens, et al. (1990) revelaram maiores 

níveis de força e de flexibilidade, baixa percentagem de tecido adiposo e 

predominância do tipo mesomórfico entre as melhores ginastas. Com base 

nesses estudos, Corte-Real (1997) cita que:

“parece existir um modelo antropométrico e físico característico da 
ginasta de alto nível que é produto de uma combinação de factores, dos 
quais podemos destacar, para além dos atrás mencionados, as próprias 
exigências da selecção, o treino e a nutrição" (p. 17).

Quadro 6 - Determinantes da performance na Ginástica Artística (adaptado de
CORTE-REAL, 1997),________________________ ________

Morfológica
Massa corporal

Estatura
Circunferências

Proporção
corporal
Pregas

subcutâneas

Rectangle
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Ginástica
Artística

Feminina 
Masculina

Idade do pico 
do alto rendimento 

14 a 18 anos 
22 a 25 anos

Quadro 7 - Idade de início de prática, especialização e do pico de alto rendimento 
na Ginástica Artística (adaptado de BQMPA, 1994).________________________

Idade de início 
de prática

Seis a oito anos 
Oito a nove anos

Idade de início de 
especialização 
Nove a 10 anos 

14 a 15 anos

Esse quadro também se aplica à Patinação Artística e Natação e tornam os 

atletas dessas modalidades precoces em relação às demais. Entretanto, um fator 

significativo a ser observado tem relação com a importância da idade biológica, e 

não da idade cronológica, para que se inicie um treinamento adequado às 

capacidades das crianças (BOMPA, 1994). Assim, Moskotova (1998) atenta para 

o fato de que muitas crianças e adolescentes, que não apresentam perfil genético 

ideal para a carga árdua dos treinos e as expectativas de rendimento, poderão 

sofrer prejuízos psicológicos e físicos.

Russell (1987) alerta que, antes de determinarmos as qualidades e os 

atributos que os atletas deveriam apresentar, em primeiro lugar, é necessário 

determinar a demanda da tarefa ou as dimensões da performance da modalidade 

em particular. O autor cita os estudos de Salmela e Régnier (1983), em que 

utilizaram uma estatística de fatores de análise do esporte, ou análise subjetiva da 

tarefa por um grupo que apresentava visão de futuro de técnicos e oficiais 

internacionais, ou uma combinação das anteriores. De toda forma, é preciso 

saber, previamente, as dimensões de performance da modalidade para se 

predizer quais qualidades serão necessárias ao “futuro campeão”.

A visão de Russell (1987) procede na GA, pois as regras mudam, 

significativamente, a cada ciclo de quatro anos. Assim, ter visão de futuro é 

essencial, pois a formação esportiva ocorre ao longo de um período, muitas vezes 

em uma década ou mais. Neste período, muitas regras podem mudar na GA e as 

qualidades necessárias ao suposto campeão também poderão modificar. Assim, é 

preciso acompanhar a evolução e as tendências da modalidade também.

Russell (1987) critica a bateria de testes usualmente empregada na GA, 

que consiste de diversas categorias, como aquelas citadas por Corte-Real (1997): 

(a) medidas morfológicas: as dimensões da estrutura corporal utilizadas são: 

altura, largura, proporções, somatotipo, massa corporal, circunferência, massa 

muscular, tipo de fibra muscular, comprimento e massa gorda. Mas, no caso das 

crianças, estas variam à medida que elas crescem e maturam e é difícil prever,

Rectangle
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com exatidão, como será sua estrutura quando adulto (CÁRTER, 1980 apud 
CORTE-REAL, 1997).

(b) medidas orgânicas: incluem testes para atributos, como força e potência 

concêntrica, excêntrica e isométrica, flexibilidade ativa e passiva, resistência 

muscular e cardiorrespiratória. Embora estes critérios sejam amplamente 

divulgados e utilizados, ao mesmo tempo, eles são componentes altamente 

treináveis e, assim, indicam o estado momentâneo do atleta. Desta forma, o autor 

sugere que esta “treinabilidade” seja avaliada, ou seja, o quão rápido eles 

desenvolvem estes atributos. Outra crítica do autor é em respeito às 

discrepâncias que surgem quando se utiliza a idade cronológica ao invés da 

biológica. O método para determinar a idade biológica é o RX do punho esquerdo, 

mas que não é permitido em muitos países. Uma alternativa seria o índice de 

desenvolvimento (TANNER, 1975 apud CORTE-REAL, 1997).

(c) medidas de percepção motora: os atributos perceptivo-motores não são fáceis 

de serem determinados e seus resultados ainda não são conclusivos. Mas, os 

possíveis testes seria a orientação espacial, a coordenação olho-mão, 

coordenação olho-pé, rapidez na tomada de decisão e na escolha.

(d) medidas psicológicas: há certa dificuldade em encontrar testes psicológicos 

apropriados para o processo de detecção de talentos devido à natureza complexa 

e difusa das variáveis que os circunstanciam. Embora o autor admita a 

importância do fator psicológico no esporte, ele acredita que os testes para este 

critério deveriam ser aplicados diversas vezes, a fim de determinar a 

treinabilidade pois um único teste seria por demasiado impreciso.

(e) medidas situacionais e demográficas: apesar deste critério não ser muito 

relevado, é importante examinar o ambiente no qual o atleta está inserido, como o 

apoio familiar, a distância entre a moradia e o local de treinamento, e o acesso 

aos técnicos qualificados.

Em suma, Russell (1987) acredita que seja necessário avaliar os indivíduos 

numa perspectiva multivariada e considerar todos os aspectos mencionados, mas 

que ainda assim, os testes serão passivos de imprecisões e predições 

precipitadas. Caso algum ponto fraco seja detectado durante o processo, a 

sugestão do autor é que este critério seja especificamente treinado ou monitorado, 

ao invés de descartar, prematuramente, talvez o futuro campeão.
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Estriga e Maia (2003) destacam a forte associação que se faz entre 

orientação esportiva e seleção de talentos, que é alimentado pela idéia de que os 

“melhores” sejam descobertos o quanto antes. Mas, para as Ciências do Esporte, 

ainda é discutível o diagnóstico de talentos na infância (p.45):

"Equação da Selecção” em 1995, apesar de toda a produção teórica e 
prática, nos dias de hoje ainda ninguém intelectualmente sério se atreve 
a garantir que o atleta hoje identificado de promissor de excelência 
desportiva venha, futuramente, a confirmar-se talento ao mais alto nível 
da competição”

Malina (1999) reforça que a identificação precoce do talento não é garantia 

de sucesso na infância, adolescência ou fase adulta. E cita que há muitas 

variáveis intervenientes associadas ao crescimento, maturação, desenvolvimento 

e sistema esportivo. Os pais daqueles rotulados de talento podem desenvolver 

falsa percepção do potencial de seus filhos e associar o sucesso no esporte à 

escola e à carreira profissional. E muitos pais investem, expressivamente, nas 

fases iniciais da formação esportiva. O autor cita que os números são altos 

(investimento), mas a probabilidade de sucesso é mínima.

Mesquita (2003) alerta que os processos de detecção e de seleção de 

talentos recorrem a procedimentos por vezes subjetivos e mais orientados por 

intuições pessoais devido à experiência do técnico. E, ao fazerem as opções, 

acabam determinando as oportunidades de sucesso das crianças e dos jovens e, 

não raras vezes, comprometendo definitivamente a carreira esportiva destes.

Conforme Bõhme e Ré (2009), o talento esportivo é aquele que reúne 

características anatômicas e fisiológicas, capacidades e qualidades de 

personalidade que, associadas às condições do meio e de treinamento, tem alta 

probabilidade de atingir nível de desempenho nacional e internacional. Mas, a 

detecção e seleção é apenas prognóstica e, para chegar mais próximo de sua 

concretização, o mais adequado seria conduzir um processo de seleção contínuo 

e em fases, pois a otimização de capacidades específicas dos atletas é resultado 

de um desenvolvimento de longo prazo (MESQUITA, 2003, RUSSELL, 1987), e:

Neste sentido, torna-se fundamental a ligação entre aquilo que se 
pretende alcançar no alto nível de prestação (atleta confirmado) e o que 
deve ser tomado em linha de conta não só no processo de detecção do 
talento (atleta potencial) como no seu processo de desenvolvimento 
(sistema de preparação). Mesquita (2003, p.30)
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E os autores citam que há técnicos que apostaram na seleção de talentos 

ainda na infância e estes se consagraram campeões. Mas, há também, aqueles 

atletas que jamais se despontaram e perderam sua oportunidade por não terem 

sido rotulados “talentos esportivos” quando crianças.

Na GA podemos citar o caso da ginasta tri-campeã mundial e vice-campeã 

olímpica Khorkina, que na primeira seletiva foi recusada pelo técnico, pois não 

apresentava as qualidades “ideais” de uma ginasta de alto nível. Da mesma 

forma, outros atletas campeões também resistiram às primeiras frustrações e 

aguardaram a oportunidade para expressarem seu talento.

A ação do técnico é determinante na carreira do atleta. Assim, ele deve ser 

muito cuidadoso nas suas decisões ao eliminar um atleta e, se for o caso, sempre 

procurar partir de critérios bem apropriados.

Como em toda modalidade, a renovação de atletas é um fato que ocorre 

constantemente e é necessária para a sobrevivência do Esporte. Assim, a 

procura, seleção e treinamento de talentos esportivos se torna uma área 

importante de atuação dos profissionais (BÕHME; RÉ, 2009).

E, desde que essa seleção seja cuidadosa, provavelmente não eliminará 

aqueles que não tiveram a oportunidade de expressar seu potencial, pois ainda 

não atingiu o estado maturacional que favorecerá o seu desempenho no esporte.

A motivação é essencial para as ações do homem em qualquer setor da 

vida e os fatores que determinam o nível de interesse e a manutenção dos 

indivíduos nas atividades estão diretamente relacionados à motivação pessoal e 

aos incentivos do meio ambiente.

Winterstein (1992) cita que “a Teoria da Motivação parte do pressuposto de 

que deve existir algo que desencadeia uma ação, que lhe dá uma direção, 

mantém seu curso em direção a um objetivo e a finaliza” (p.53).

A motivação é fator essencial para o sucesso na carreira esportiva, desde 

o seu ingresso, permanência, até a saída da atividade (SCHONARDIE-FILHO; 

WINTERSTEIN, 1998).

De acordo com Weinberg e Gould (2001, p.72) “motivação é a direção e a 

intensidade do esforço”. Direção do esforço refere-se ao fato de se buscar algo, e
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Motivação para performance

A partir do ingresso na prática esportiva, é necessário que a motivação se 

mantenha elevada a fim de alcançar níveis ótimos de rendimento e evitar o

intensidade, ao esforço durante a ação. Os autores afirmam que a motivação para 

a prática esportiva depende da interação de fatores pessoais (necessidades, 

interesses, metas, personalidade) e situacionais (estilo de liderança do técnico, 

facilidades, tarefas atrativas, desafios, influencias sociais). E Weinberg e Gould 

(2001), Winterstein (2002) e Gill (1986), identificaram que a motivação para a 

realização é defendida como a maior responsável pela participação nas atividades 

físicas, no esporte e na educação física.

Singer (1991) cita que quando as condições de prática são favoráveis, o 

ambiente se torna motivador para o praticante, a prática tem significado para ele e 

as chances de se aproveitar seu potencial máximo aumentam muito. Para criar 

esse ambiente favorável, o autor recomenda que o praticante estabeleça 

expectativas a cada treino e valorize o próprio esforço no aprendizado; haja 

comunicação clara e ordenada do técnico para proporcionar o estímulo adequado; 

as situações competitivas reais sejam incluídas progressivamente para promover 

a adaptação do praticante às demandas da competição; estimular o praticante a 

acreditar no seu potencial e auxiliar no controle emocional; incentivar a prática 

esportiva pelos motivos corretos como busca do aperfeiçoamento, vencer limites 

e medos como de falhar e da vergonha; e não incentivar pelos motivos errados, 

como tentar obter bons resultados por temor, por imposição, pelas recompensas 

materiais ou para agradar outros.

Visto que esporte e motivação caminham juntos ao longo da carreira 

esportiva, é importante o técnico compreender os motivos da participação 

esportiva para que possa atender às necessidades dos atletas e, assim, 

estabelecer um treinamento adequado visando à carreira prolongada.

A motivação também tem papel importante na eficácia do aprendizado, 

pois, quando a criança está motivada, aprende mais rápido, sente-se 

entusiasmada e tende a permanecer por mais tempo na modalidade e, assim, 

pode esgotar os benefícios da participação esportiva. E, Tresca e De Rose Jr 

(2000) confirmam o fato: “o processo motivacional é uma função dinamizadora do 

aprendizado” (p.9).
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abandono precoce devido às altas demandas do treinamento. Miranda e Ribeiro 

(1997) citam que as altas cargas de treino e as constantes competições criam 

uma rotina que demandam dos atletas a manutenção de um estado motivacional 

alto para poderem cumprir suas tarefas de forma relevante.

Samulski (2002) define a motivação do rendimento como “o desejo de 

melhorar, aperfeiçoar ou manter seu rendimento em alto nível” (p.108) e que pode 

ser caracterizada por duas tendências: procurar o êxito e evitar o fracasso. Essas 

tendências podem se manifestar em atletas do tipo vencedor e perdedor.

Gill (1986) define o motivo para alcançar o sucesso como “a capacidade 

para experimentar o orgulho ou a satisfação nas realizações” e, o motivo para 

evitar o fracasso, como “a capacidade de experimentar a vergonha ou a 

humilhação como consequência do fracasso” (p.60).

As metas de realização também podem nos auxiliar na compreensão do 

motivo de realização dos indivíduos. Winterstein (2002) relaciona essas metas 

com a forma com que a pessoa julga seu nível de competência e de habilidade. O 

autor cita Duda (1993) que difere os indivíduos em: orientados para a tarefa ou 

orientados para o ego. Os primeiros estabelecem metas apropriadas às suas 

capacidades, preocupam-se com a aprendizagem e com o domínio da tarefa, têm 

percepção de sua habilidade e capacidade, demonstram segurança no 

comportamento, buscam a satisfação e o prazer em uma determinada tarefa. Os 

segundos selecionam tarefas com desafios extremos, preocupam-se com a 

comparação da capacidade, têm baixa percepção da competência, apresentam 

comportamento inseguro, são motivados pelo reconhecimento social.

Weinberg e Gould (2001) explicam que aqueles atletas que se comparam, 

permanentemente, com outros e enfatizam, principalmente, o bom resultado em 

competições, apresentam metas orientadas para o resultado final. Atletas 

preocupados em melhorar seu rendimento e que visam ao aperfeiçoamento 

técnico durante os treinos apresentam metas orientadas para a tarefa. Outro 

aspecto que observamos nesses grupos é a prevalência da motivação intrínseca 

no primeiro grupo, evidenciada pela busca do prazer e, motivação extrínseca no 

segundo, pois são motivados pelo reconhecimento social.

A motivação intrínseca (interna) está associada a fatores pessoais, 

sensação de prazer interno, sem nenhuma relação com elementos externos. A 

motivação extrínseca (externa) tem relação com os fatores ambientais, influências



76

de outros, elogios, reconhecimentos e recompensas externas que levariam 

indivíduos à prática de atividade esportiva (LOPES; NUNOMURA, 2007).

Tresca e De Rose Jr (2000) consideram o enfoque intrínseco como 

principal agente motivador e acreditam que o desafio da prática e da competição 

é recompensado pelas resoluções de desafios mentais, pela superação de limites 

próprios e pelas descobertas entendidas úteis, sem relação com prémios externos.

Lopes e Nunomura (2007), investigaram os aspectos de motivação na GA 

feminina competitiva e também identificaram os motivos intrínsecos como aqueles, 

prioritariamente, responsáveis por garantir a permanência das ginastas no 

processo de treinamento. A auto-realização direciona e motiva o atleta a novas 

metas através da conquista diária, seja no treinamento ou na competição.

Chelladurai (1993) cita que as maiores aspirações dos atletas de alto nível 

são ser o melhor na modalidade e o prestígio resultante de sua performance. O 

desejo de ser o melhor identifica a satisfação pessoal, uma motivação intrínseca. 

Roberts e Mckelvain (1987) identificaram como aspecto motivacional o fato das 

ginastas quererem mostrar sua evolução na ginástica.

Embora a motivação intrínseca seja a principal impulsionadora para a 

atividade física, Gouvea (1997) aponta ocasiões em que o maior incentivo pode 

ser externo, como reconhecimento e recompensas materiais.

O vínculo de amizade é visto como principal aspecto motivador e, 

desmotivador, a separação das amizades infantis. Douge (1999) também acredita 

que a possibilidade de interagir com um grupo de amigos seja uma das razões 

importantes entre jovens para a prática esportiva. Chelladurai (1993) cita que, à 

medida que o envolvimento do atleta no esporte aumenta, as necessidades de 

relacionamento social vão se limitando aos companheiros de treino. Porém, 

estudos de Gaya e Cardoso (1998) apontam que os níveis motivacionais 

relacionados à amizade diminuem com a idade, e acrescentam que esse fator se 

apresenta mais acentuado nas meninas do que nos meninos.

Selk (2004) aponta dois tipos básicos de motivação externa: aversive 

control e positive control. O primeiro utiliza punições para motivar a mudança de 

um comportamento, o segundo, utiliza recompensa. O autor cita que pesquisas 

identificam o positive control como um método mais efetivo para produzir 

mudanças e comparações sociais positivas que são essenciais para a percepção 

do atleta de como ele é bom no seu esporte.
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O abandono da carreira esportiva
A carreira esportiva é repleta de momentos extremamente gratificantes 

com vitórias e reconhecimentos sociais, mas também há situações difíceis como 

derrotas, frustrações, cansaço físico e psicológico. Em muitas ocasiões, os atletas 

refletem se vale a pena continuar, pois o caminho é árduo e nesses momentos é 

preciso identificar algum motivo para não desistir do seu objetivo.

Os motivos que levam ao abandono da carreira esportiva são diversos. 

Com exceção de fatores relacionados à seleção ou lesões, podemos dizer que os 

demais casos correspondem, geralmente, à motivação do próprio atleta.

O estudo de Silva, et al (2005), identificou os motivos de abandono entre 

os nadadores de Portugal e concluiu que este ocorre, principalmente, no período 

de treino básico e na transição para o treino de construção/orientação, em que 

aumentam o rigor e o volume de treino. Os autores concluíram que a demanda do 

calendário competitivo, o aumento gradual da pressão durante os treinos para que 

melhorem o desempenho e o fato de não conseguirem conciliar os estudos com a 

carreira esportiva, são motivos importantes de desistência da atividade esportiva.

Robertson (1987) sugere também outras razões para o abandono da 

prática esportiva entre os jovens, como razões pessoais, o fato de se sentirem 

atraídos por outras atividades, a influência negativa de treinadores, e o abandono 

por não gostar da modalidade, entre outros.

Relvas (2005) cita que há autores que acreditam que o abandono da 

carreira esportiva seja consequência da falta de conhecimento dos técnicos sobre 

os motivos que levam os jovens à prática desportiva. E reportaram que, se o 

jovem não encontra aquilo que procura, na atividade, é provável que sinta pouca 

satisfação e prazer no que faz e acabe desistindo.

Gonçalves (1999) cita que em Portugal há poucos estudos sobre os 

motivos de abandono do esporte, mas ele destacaria alguns fatores como a 

dificuldade em conciliar a prática esportiva com as atividades escolares; o fato de 

não progredir satisfatoriamente; problemas com o técnico ou o treino; a pressão 

por resultados; pouca diversão; e não ter afinidade com o grupo. O autor 

identificou que 90% dos jovens que abandonaram o esporte estavam entre 14-15 

anos de idade e a média de participação em competições era de 3,1 anos. Outro 

estudo revelou valores de 65% a 80% de abandono entre 12 e 16 anos de idade.
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O abandono precoce da prática esportiva pode levar não somente a 

interrupção da carreira que poderia ser de sucesso, mas também o abandono 

total de qualquer atividade física caso aconteça de forma traumática.

O técnico e a motivação dos praticantes

O técnico é o principal responsável pela motivação dos praticantes e 

atletas. Ele deve se esforçar para que o conteúdo seja adequado e motivador, 

proporcionar um ambiente saudável e que facilite o processo de aprendizagem. 

Assim, através de estratégias de intervenção, pedagogicamente apropriadas, o 

técnico deve procurar manter o interesse constante dos mesmos.

Gonçalves (1999) cita que nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e 

na Europa há diversos estudos que buscam identificar os motivos que levam 

crianças e jovens a se envolverem na prática esportiva. Em seu país, Portugal, e 

no Brasil, estudos desta natureza ainda são muito raros. Os principais motivos 

identificados foram a melhoria e desenvolvimento de capacidades pessoais; o 

convívio social e a amizade; a obtenção de resultado e ser bem sucedido nas 

competições; o prazer, a satisfação e a diversão proporcionados pelo esporte; e a 

forma física. Esses dados corroboram com outros em que a diversão foi citada 

como a principal razão da participação esportiva entre as crianças (RELVAS, 

2005; HEDSTROM; GOULD, 2004; LULLA, 2004; WEINBERG; GOULD, 2001; 

SCALON, 1999). A competência esportiva também é outro motivo forte, pois foi 

observado que as crianças buscam atividades em que há chances de vivenciar o 

sucesso (WEINBERG; GOULD, 2001; GAYA; CARDOSO, 1998; CHELLADURAI, 

1993).

Outros estudos revelaram poucas diferenças mas, em geral, os jovens 

parecem estar mais motivados pelos ganhos pessoais e melhora do desempenho 

e pelos objetivos orientados para a aprendizagem ou domínio de tarefas. Para 

eles, ter sucesso não significa, necessariamente, “ser melhor que outros”.

Chelladurai (1993) cita que o técnico deve ser capaz de ensinar os 

aspectos técnicos-táticos da modalidade, preparar e aplicar os treinamentos com 

o objetivo de alcançar o máximo de rendimento. Mas, apenas esses 

conhecimentos não são suficientes para sua performance e é essencial 

compreender os fatores relacionados às características psicológicas e emocionais 

do atleta para aplicar as táticas de treinamento e motivação mais adequadas.
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Assim, o bem-estar e a permanência dos jovens no esporte dependem, em 

grande medida, da postura dos técnicos (SALGADO, 1999), que sejam líderes 

positivos e sejam capazes de manter o interesse dos atletas através de 

experiências que reforcem sua motivação pelo esporte.

Na GA, alguns fatores podem não ser motivadores para as crianças como 

necessidade de muito tempo para a aprendizagem de elementos de dificuldade;

Moraes, et al. (1997) e Martens (1987) lembram que o conhecimento dos 

motivos que fazem o atleta escolher determinado esporte é fator primordial para o 

sucesso entre técnico e atleta, assim como de sua permanência no esporte.

Relvas (2005) investigou os principais motivos que levam os jovens à 

prática esportiva e qual a percepção que os técnicos têm dos mesmos. O autor 

identificou que a vontade de realizar atividades esportivas e evoluir, técnica e 

fisicamente, e trabalhar em equipe como os motivos mais citados pelos jovens. 

Entre os técnicos, o único motivo que coincidiu com aqueles mais citados pelos 

jovens, foi trabalhar em equipe. O autor concluiu que a maneira como o técnico 

pensa e percebe a motivação não coincide com o que os jovens esperam dele.

Como vimos anteriormente, os períodos de aumento do rigor e volume de 

treino são grandes responsáveis pelo abandono do esporte. E, nesses momentos 

a atuação do técnico é primordial para que a motivação não entre em declínio.

Martens (1987), Robertson (1987) e Prata (1998) identificaram qualidades 

importantes nos técnicos que poderiam contribuir na motivação dos atletas, como 

o estilo cooperativo e comunicativo e que compartilha as responsabilidades com 

os atletas, que promove o envolvimento e estimula a motivação intrínseca dos 

mesmos para a atividade em si, que saiba construir a confiança e a compreensão, 

e que reconheça as diferenças individuais.

Os técnicos lidam com seres humanos que são repletos de sentimentos e 

emoções e desconhecer as características, as motivações, os objetivos e as 

necessidades dos praticantes são atitudes que podem comprometer seu 

envolvimento no esporte e desequilibrar sua formação pessoal e desenvolvimento 

como um todo. O esporte é muito valorizado pelas crianças e jovens e, da mesma 

forma, se estende a quem os orienta (SALGADO, 1988).
“A prática esportiva, por si só, não é boa nem má. A possibilidade de dela 
se retirarem benefícios ou, pelo contrário, se sofrerem prejuízos, está 
diretamente relacionada com a qualidade das experiências desportivas” 
(SALGADO, 1999, p.71).
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Em geral, na GA as crianças passam a integrar grupos de treinamentos 

com idade entre os seis e nove anos no feminino e oito e dez anos no masculino. 

E, nesta fase, a dependência dos pais para cumprir os horários de treino e demais 

atividades torna-se imprescindível.

Sem dúvida, o envolvimento dos pais na rotina esportiva dos filhos tende a 

ser natural e, inicialmente, com intenção de proporcionar o suporte necessário 

para o sucesso na modalidade que a criança escolheu. Muitos pais tornam-se 

assessores dos técnicos e os auxiliam em tarefas dentro e fora do treino. E, a 

participação dos pais é fundamental para o rendimento, pois monitora a 

alimentação, o descanso e a saúde dos filhos e acompanha-os nas competições.

Segundo Hedstrom e Gould (2004), o papel dos pais na participação 

esportiva das crianças, pode variar desde motorista a auxiliar técnico ou dirigente. 

Os autores citam que os pais também moldam o desenvolvimento psicológico das 

crianças através da sua participação no esporte. Os estudos sobre a participação 

de pais na vida das crianças ainda estão iniciando, algumas evidências mostram 

que eles afetam a motivação, a competência e o estado emocional dos filhos.

A participação em competições e eventos esportivos pode elevar a auto- 

estima e o ego dos pais, o que potencialmente pode estimular o envolvimento 

cada vez maior de ambos no Esporte.

Os pais que anseiam pelo progresso dos filhos podem, por vezes, 

extrapolar nas cobranças e interferências, inclusive em questões técnicas do

a rotina de treino que, geralmente, envolve muitos componentes (aquecimento, a 

preparação física, a flexibilidade, o balé, os exercícios nos aparelhos, entre 

outros); e as repetições excessivas durante a fase de aprendizagem. Assim, a 

permanência prolongada no ginásio parece inevitável e a manutenção de níveis 

altos de motivação é essencial (LOPES; NUNOMURA, 2007).

A GA não é esporte profissional, mas os ginastas são pressionados e 

cobrados no treinamento e na competição como os atletas profissionais e, 

geralmente, ocorre especialização precoce. O fato também pode contribuir para a 

queda da motivação, particularmente porque envolvem crianças muito jovens.
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treinamento e até na seleção dos integrantes da equipe (HEDSTROM; GOULD, 
2004).

Simões, Bõhme e Lucato (1999), questionam a forma ideal e o grau de 

participação dos pais de modo que contribuam, positivamente, na vida esportiva 

dos filhos. Os autores citam SanMartin (1995), que interpreta a participação dos 

pais como agentes facilitadores de situações que motivam os filhos no esporte.

Segundo Baxter-Jones e Maffulli (2003), o ambiente familiar tem impacto 

significativo sobre o nível de sucesso na carreira esportiva das crianças. 

Corroborando com os autores, Araújo (2005) menciona que o técnico não pode 

prescindir do apoio dos pais, pois a família é a principal fonte de influência dos 

jovens e onde estes aprendem e desenvolvem competências essenciais para a 

vida. Araújo (2005) acrescenta que os jovens “esperam ansiosamente” pela 

participação dos pais na sua vida esportiva. A aproximação dos pais, tanto nos 

treinos como nas competições, gera um incentivo contínuo para o bem-estar 

psíquico e emocional dos jovens atletas.

O apoio da literatura sobre a atuação de pais e sua importância na carreira 

esportiva dos filhos é inquestionável: eles transportam os filhos e seus amigos 

para os treinos e competições, levantam fundos para custear viagens e 

mensalidades, apoiam os filhos nas competições, monitoram a competência dos 

técnicos, entre outras ações (SOUSA-UVA, et aL, 2005). Para o autor, os pais 

devem ser considerados os principais interlocutores do processo esportivo 

moderno, e é necessário que as instituições desenvolvam estratégias para 

motivá-los a participar na vida esportiva dos filhos.

Candeias (1998) também discute o papel da família na vida esportiva das 

crianças e cita que, em muitos casos, são os pais que definem o encaminhamento 

esportivo das crianças e elas sequer são consultadas sobre suas preferências. A 

autora destaca o perfil dos familiares em três aspectos, quais sejam:

(i) os desinteressados, que não questionam nada;

(ii) os extremistas, que devido às suas próprias experiências ou inexperiências no 

esporte, não incentivam ou forçam as crianças a praticar a modalidade que 

gostariam de ter feito e exigem bom rendimento, ou deixam as crianças desistirem 

à primeira dificuldade que encontram;

(iii) os interessados, aqueles se preocupam com o tempo demasiado dedicado ao 

esporte em detrimento do tempo livre e de lazer, quando as chanças são
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Influência dos pais na motivação e competência
O feedback e o comportamento dos pais na vida esportiva das crianças 

pode afetar a permanência destas e de como elas percebem suas habilidades e 

capacidades. E, a ênfase dos pais sobre os resultados e o reforço sobre a vitória 

e aprendizado de habilidades pode ter efeito sobre a percepção das crianças em 

respeito ao sucesso no esporte (HEDSTROM; GOULD, 2004).

O clima motivacional que os pais criam pode ter impacto permanente sobre 

a criança. Eles podem oferecer recompensas externas ou demonstrar satisfação 

pela melhora pessoal e domínio da tarefa. Quando a competência das crianças é 

reforçada pelos pais, estas se tornam mais confiantes e motivadas a aprimorar 

cada vez mais. Estudos citados por Hedstrom e Gould (2004) demonstram certas 

evidências de que a percepção da competência, a motivação intrínseca, o 

desenvolvimento emocional e a motivação para as metas e a performance podem 

ser favorecidos pela influência dos pais.

altamente solicitadas pelas escolas e clubes, e que acabam retirando os filhos e 

não oferecem a oportunidade deles se destacarem na modalidade.

A autora cita que nem todos os pais estão preocupados com o rumo 

esportivo de seus filhos e se estas cometem abusos ou omissões. Hedstrom e 

Gould (2004) citam alguns problemas da participação de pais na vida esportiva 

das crianças, identificados no estudo entre técnicos de tênis da categoria juvenil 

(GOULD, et al., 2004). Os dados revelaram que 36% dos pais prejudicam o 

desenvolvimento dos tenistas. E, 59% foram considerados influenciadores 

positivos. Ainda no mesmo estudo, os autores identificaram cinco grandes 

problemas como (p.31) enfatizar, demasiadamente, a vitória; sustentar 

expectativas irrealistas; fazer o papel de “técnico” de seus filhos; criticar seus 

filhos; e mimar, demasiadamente, seus filhos.

McCallister, et aL, (2000) também comentam sobre a influência da pressão 

dos pais sobre os técnicos e que, muitas vezes, contrapõem-se aos objetivos da 

participação esportiva das crianças e dos jovens. Segundo os autores, muitos 

pais enfatizam a vitória e os melhores, em detrimento da aprendizagem e da 

formação de seus filhos, o que pode ser influência do próprio modelo esportivo 

atual que promove a “vitória” e “ser o melhor”.
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Participação dos pais e desenvolvimento emocional

Hedstrom e Gould (2004) citam a influência significativa dos pais sobre as 

emoções das crianças no esporte. A maioria dos estudos tem focado sobre a 

percepção das crianças sobre a pressão, expectativas e avaliação dos pais.

Conforme discutimos, os pais podem gerar níveis de ansiedade significativos 

nas crianças, principalmente em situações pré-competitivas e competitivas 

(NUNOMURA, et al, 2005; DE ROSE Jr., 2004) e que podem trazer 

consequências não favoráveis ao desenvolvimento emocional das mesmas.

Quando as crianças percebem o nível elevado de expectativa dos pais 

sobre seus resultados e performance, elas podem desenvolver níveis de 

ansiedade, apreensão, desapontamento ou não-aprovação nos momentos de 

fracasso. Este estado pode comprometer sua autoconfiança e percepção de sua 

competência e, por vezes, levar ao abandono da prática esportiva. Hedstrom e 

Gould (2004) citam que essas as crianças, muitas vezes, permanecem no 

esporte para satisfazer e agradar aos pais e não necessariamente porque é seu 

desejo e interesse. E, provavelmente, sentem pouco prazer e satisfação no 

esporte. Mas, se os pais são encorajadores, entusiastas e positivos, as respostas 

das crianças também serão igualmente favoráveis.

No Brasil, o apoio dos pais não se restringe à rotina de levar e buscar os 

filhos nos treinos diários da GA. Dependendo das necessidades, os pais se 

mobilizam para arrecadar verba para viagens, competições e, em alguns casos, 

para remunerar os próprios técnicos. Muitos pais fazem contribuições mensais e 

vão buscar patrocínios.

A expectativa dos pais pelo sucesso pode não justificar, mas explica em 

parte, o seu grau de envolvimento na vida esportiva dos filhos. E, esse sucesso 

pode ser associado às vitórias, auto-realização, retorno financeiro, entre outros. 

Mas, dependendo do nível de ansiedade dos pais sobre os resultados e a forma 

de envolvimento pode definir entre o sucesso e o fracasso e estes podem tornar- 

agentes de motivação ou pressão (ROFFÉ, et al., 2003).

Na opinião de Nash (1987), é comum pais e técnicos pressionarem e 

exigirem que os jovens atletas se esforcem cada vez mais para atingir a perfeição 

e que esta pressão possa ser responsável por doenças físicas e psicológicas. 

Segundo o autor, o velho provérbio “não importa se você vence ou perde, mas 

como você participa”, que deveria ser o lema dos pais, caiu em desuso.
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Na sociedade atual, parece haver uma relação cada vez mais próxima 

entre o sucesso no Esporte e as recompensas externas em certas modalidades 

como a GA, o que motivou alguns pais. Mas, quando Esporte e recompensas 

financeiras se associam, é preciso atentar para que o segundo não seja o objetivo 

e a razão do envolvimento e os valores da participação esportiva de crianças e de 

jovens devem ser bem esclarecidos.

O objetivo do treinamento é atingir níveis elevados de funcionalidade no 

esporte através da adaptação progressiva a uma atividade específica. E, a 

melhora das habilidades físicas é resultado direto da quantidade de trabalho 

durante o treinamento. O aumento da carga de treinamento deve ser progressivo 

e respeitar as diferenças individuais para que as adaptações ocorram 

gradualmente (MALINA, 1999).

Tricoli e Serrão (2005) citam a necessidade de uma equipe multidisciplinar 

que integre e ofereça suporte aos diversos aspectos que influenciam o 

rendimento esportivo. No programa de treinamento, além dos componentes 

técnicos e táticos da modalidade, há outros fatores a considerar como 

psicológicos, fisiológicos, biomecânicos, nutricionais, pedagógicos, didáticos, 

entre outros. E, também, a inter-relação entre esses fatores.

Léglise (1998) reforça que o programa de treinamento tende a ser mais 

efetivo quando se valoriza a variedade, consideram-se as diferenças individuais 

entre os atletas e o planejamento respeita a progressão das cargas por estágio.

O aumento da carga de treinamento se faz pelo incremento da duração e 

da frequência das sessões de treinamento, do número de exercícios e pelo 

método progressivo. Deve-se considerar, também, o tempo de recuperação 

necessário para permitir a adaptação às novas cargas de trabalho (SANDS, 

1999).

Como o desenvolvimento na infância é gradual e em níveis diferentes é 

óbvio referir-se à progressão do treinamento e das cargas e pressões por 

resultados neste período de formação. E, os técnicos que apressarem ou exigirem 

demais dos jovens atletas, perderão os mesmos em velocidade equivalente.
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Treinamento de alto desempenho
Os objetivos do treinamento sistematizado são apontados por Weineck 

(1999) como a introdução ao alto desempenho individual; o aumento máximo 

possível da intensidade e do volume de treinamento; a especificação adicional 

dos métodos e programas de treinamento; o aperfeiçoamento, estabilização e

Na infância e adolescência, a taxa de crescimento dos ossos, músculos, 

órgãos e sistema nervoso central são diferentes para cada estágio e ditam, em 

grande medida, as capacidades fisiológicas e a performance de cada indivíduo.

A periodização de longo prazo é um processo gradual e progressivo sem 

elevações abruptas em intensidade, que aumenta a eficiência do treinamento e 

reduz as chances de frustração e de lesões (BOMPA, 2000, p.21). Esta é o 

processo de divisão do treinamento dos atletas, da iniciação à elite, em pequenos 

períodos ou fases curtas, a fim de tornar o treinamento mais eficaz.

O termo periodização também se refere à progressão de longo prazo das 

habilidades motoras necessárias para que o atleta se sobressaia na modalidade 

escolhida. É uma abordagem holística do desenvolvimento atlético, pois inclui, 

além dos treinamentos físico, técnico e tático propriamente ditos, a preparação 

psicológica e considera os fatores sociais.

Segundo Candeias (1998), os objetivos do Esporte vêm se alterando 

devido à evolução de diversas áreas do conhecimento, o que aumenta as 

possibilidades de rendimento. Assim, ciência e tecnologia auxiliam os atletas 

contemporâneos a superarem seus antepassados. Mas, ao mesmo tempo, o 

atleta atual paga muito caro pela evolução do Esporte, seja no plano psicológico, 

fisiológico ou social. A autora cita que, a partir da década de 60, no leste europeu, 

na China e na Coréia, as crianças começaram a se destacar no alto rendimento 

através de programas, sistemas de competições e métodos equivocados. O êxito 

desses países em formar os campeões incentivou outras nações a seguirem o 

mesmo rumo e o esporte infantil passou a ser muito semelhante ao de adultos, 

seja nos métodos, objetivos, cobranças e pressões.

Há necessidade de ressaltar as diferenças de objetivos e métodos para a > 

formação e o rendimento. É importante considerar a saúde e o equilíbrio físico e 

psicológico mas que, ao mesmo tempo, não impossibilite o avanço técnico da 

criança que assim desejar (CANDEIAS, 1998).
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variabilidade da técnica esportiva; o aprimoramento e manutenção da capacidade 

de desempenho esportivo por maior tempo possível, ou seja, prolongar ao 

máximo a fase de alto desempenho.

No treinamento de alto rendimento a variação dos estímulos é bem menor, 

e oscila em média elevada e de acordo com o desempenho individual. A pequena 

variação em torno de estímulos elevados é utilizada, pois, em atletas de alto nível, 

o treinamento muito abrangente não os levaria a reação adaptativa desejável e 

responsável pelo aumento do desempenho. A estrutura típica do treinamento do 

atleta de alto nível caracteriza-se por estímulos de alta intensidade, sobretudo 

estímulos preparatórios para competições (WEINECK, 1999).

Treinamento na Ginástica Artística
A GA é uma modalidade individual disputada em quatro aparelhos no 

feminino: mesa de salto, paralelas assimétricas, trave e solo. E seis no masculino: 

solo, cavalo com arções, argolas, mesa de salto, paralelas simétricas e barra fixa. 

Devido à diversidade de aparelhos, ao volume de movimentos e à complexidade 

dos mesmos, a execução técnica é fundamental na GA (SMOLEVSKIY; 

GAVERDOVSKIY, 1996).

Assim, é importante que o processo de treinamento ocorra em longo prazo 

a fim de favorecer a aquisição e o desenvolvimento técnico adequado dos 

movimentos (ARAÚJO, 1998) e, também, para evitar lesões (ARKAEV; 

SUCHILIN, 2004), pois há necessidade de repetição intensa de elementos e 

séries até atingir certa consistência na execução (TRICOLI; SERRÃO, 2005).

A prática da GA inicia-se entre 6 e 8 anos de idade para meninas e 8 e 9 

anos para meninos (BOMPA, 2000). E, para atingir resultados de nível 

internacional, são necessários de 8 a 10 anos de treinamento para meninas e de 

10 a 12 anos para meninos (SMOLEVSKIY; GAVERDOVSKIY, 1996), cujos 

dados não diferem daqueles apresentados por Balyi (2003).

Em geral, uma sessão de GA consiste de três partes principais 

(NUNOMURA, 2008; ARKAEV; SUCHILIN, 2004): o aquecimento, que inclui 

exercícios de desenvolvimento e movimentos acrobáticos básicos; a parte básica, 

que consiste no trabalho em aparelhos; e a parte final que inclui preparação física 

específica e atividades de recuperação como alongamento e relaxamento.
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Periodização na infância e na juventude
Segundo Malina (1999), JGA (1995) e Bale e Goodway (1990), a GA 

competitiva vem exigindo o início do treinamento cada vez mais precoce com 

vistas ao desempenho ideal, conforme a idade e as características dos atletas, e 

não somente buscar atender às exigências da modalidade.

A periodização é um dos meios de monitorar a carga de treino dos atletas. 

Mas, a periodização dupla não é interessante na infância e na adolescência, pois 

haveria colisão entre as demandas excessivas do esporte e as atividades típicas 

da idade (WEINECK, 1999).

Balyi e Hamilton (2000) sugerem períodos de treinabilidade, que. estão 

entre a infância e a fase adulta, e são determinados por períodos críticos de

A duração dos treinos no alto nível geralmente ultrapassa 20 horas 

semanais e há referências a volumes de 30 a 40 horas semanais, 5 a 6 dias de 

treino por semana (10 a 12 sessões de treino) e 5 a 6 horas de treino por dia 
(FERREIRINHA, 2008).

O volume de treino na GA é, em geral, determinado pela quantidade total 

de elementos e séries realizadas, enquanto a intensidade é definida pela 

dificuldade e quantidade de elementos e séries realizadas em função do tempo 

decorrido (ARKAEV; SUCHILIN, 2004).

A demanda de eventos competitivos e do nível de competitividade na GA 

tem motivado os profissionais e os atletas a buscarem meios de melhorar sua 

performance (IRWIN, et al., 2005; KANEKO, 1994). O programa de treinamento 

deve ser progressivo e equilibrado em volume e intensidade e sempre com foco 

na saúde e na vida atlética prolongada.

Mas, atualmente, há técnicos que trabalham muito próximo do limite de 

seus ginastas e os cuidados devem ser redobrados (MINUSA, 2000). O fato pode 

ser exemplificado por dois casos ocorridos na nossa GA feminina. Um deles nas 

Olimpíadas de Atlanta, quando a única representante na GA a ginasta Soraya de 

Carvalho não competiu devido a uma fratura por estresse. E o caso mais recente 

da ginasta Jade Barbosa que declarou, publicamente, que a equipe médica e 

técnica não revelaram um grave problema no punho para que ela não desistisse 

de competir nos Jogos Olímpicos de Beijing.
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desenvolvimento. E, também, sugerem a periodização dupla somente a partir do 

estágio de treinamento que visa ao alto nível, entre 15 e 20 anos de idade.

Em geral, Weineck (1999) e Bompa (2000) citam os objetivos do 

treinamento sistematizado, independente da idade, como: a introdução ao alto 

desempenho individual; o aumento máximo possível da intensidade e do volume 

de treinamento; a especificação adicional dos métodos e programas de 

treinamento; o aperfeiçoamento, a estabilização e a variabilidade da técnica; o 

aprimoramento e a manutenção da capacidade de rendimento e a extensão 

máxima da fase de alto desempenho.

O processo de treinamento físico deve respeitar uma série de princípios 

biológicos visando melhores resultados, os quais Tricoli e Serrão (2005), Weineck 

(1999), Lee (1996), Barbanti (1997) enumeraram como importantes:

(1) Princípio da Individualidade Biológica: o corpo humano apresenta certo 

padrão de adaptação aos estímulos externos, mas as características individuais 

determinam o ritmo e o nível de adaptação aos estímulos do treino e o programa 

deve considerar as necessidades específicas e habilidades de cada atleta.

(2) Princípio da Especificidade: as adaptações decorrentes do treinamento são 

específicas ao tipo, volume e intensidade das atividades. Assim, o programa deve 

enfatizar os sistemas neurofisiológicos críticos às demandas da modalidade em 

questão como os sistemas energéticos, os grupos musculares mais solicitados e 

o padrão de movimento específico da modalidade. Atividades gerais desenvolvem 

uma “base” de treinamento para os iniciantes, mas o desempenho físico e 

esportivo depende, diretamente, de treinamento específico da modalidade.

(3) Princípio da Sobrecarga: para obter adaptações positivas, o indivíduo deve ser 

submetido, constantemente, às cargas de treinamento superiores ao que está 

acostumado, ou seja, a carga deve ser progressivamente elevada ou modificada 

para que o organismo experimente adaptações visando ao rendimento físico.

(4) Princípio da Reversibilidade: o condicionamento físico diminui e retornará à 

condição antes do período de treinamento se os estímulos cessarem.

Ainda há discussão sobre a necessidade de planificação do treinamento 

infantil e a forma como deveria ser direcionada (BERMUDEZ; CHAURRA, 2003). 

Há opiniões distintas e uns afirmam que a organização das estruturas temporais 

não deve existir, pois a rigidez e as exigências contrariam as necessidades e. 

interesses das crianças; induz-se ao esgotamento prematuro de sua capacidade
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as

de

do

de rendimento; a competência da criança não é reconhecida, pois o ritmo e o grau 

de adaptação, preparação e recuperação são muito diferentes do adulto, e não há 

evidências de que ela suporte o treino de rendimento sem riscos ao sistema 

respiratório e locomotor. Outros consideram vitais os objetivos sócio-motores, 

físico-motores, perceptivo-motores e conhecer o comportamento motor, as 

normas, a cooperação e a compreensão dos fenômenos sociais e culturais e a 

definição de ciclos temporais adequados às necessidades e ao desenvolvimento 

da criança.

Planejamento de longo prazo

Segundo Bompa (2000), Weineck (1999) e Gajdos (1980), o planejamento 

de longo prazo reúne dados da preparação de base e esportiva como 

características gerais do atleta; os objetivos e principais tarefas do plano 

preparação de longo prazo e a classificação dos resultados; a definição 

período de pico e normas de performance geral e específica e de preparação 

técnica; a orientação de conteúdos das fases distintas; a orientação de base para 

a carga de treino em cada etapa; o controle médico e pedagógico; entre outros.

O planejamento também deve incluir os objetivos específicos de cada 

atleta, quantos serão os picos de rendimento e como esse planejamento será 

utilizado.

Os técnicos devem definir os objetivos de longo prazo, seja no esporte 

participativo ou competitivo, a fim de estabelecer e cumprir planos de carreira 

esportiva, que deveriam ser prolongados e realistas em respeito às condições de 

treinamento e às características dos ginastas (ARAÚJO, 1998).

Volume de tréihamentojia Gmástica Artística

Malina (1994) apud Araújo (1998)^cita que a seleção de jovens ginastas 

alemães, que foi acompanhada dosÍ2aos 14 anos, treinava em média 25 horas 

semanais. Na Hungria, em 1988, os treinos eram bem intensos e, segundo Araújo 

(1998), os ginastas treinavam de 3 a 4 horas diárias na parte da tarde e um turno 

de 1,5 h em três manhãs, quando realizavam exclusivamente treino de força.

Araújo (1998) identificou que ginastas de 12 anos de idade e acima 

treinavam 6 a 7 vezes por semana e alguns realizavam treinos duplos aos 

sábados, treinavam entre 18,5 e 23 horas por semana e 11,1±-2,2 h (50,91% do
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tempo total de treino) era dedicado ao desenvolvimento das capacidades 

motoras, e 10,6± 3,1 h (48,62%) ao treino de elementos técnicos. Mas, na fase 

pré-competitiva, o autor verificou notória alteração na distribuição de horas: o 

treino das capacidades motoras diminui para 6,3h (apenas 28,89% do tempo do 

treino) e depois para 4,4h (20,18%) enquanto que houve aumento substancial de 

tempo dedicado ao treino técnico de 15,8h (72,47%) para 17,6h (80,73%).

Araújo (1998) ressalta que, ao contrário do que os números sugerem, não 

é verdade que a preparação física é eliminada durante os períodos pré- 

competitivos e competitivos. Na verdade, há grande aumento do número de 

repetição de exercícios completos e de partes mais complexas em todos os 

aparelhos e que estão associados ao desenvolvimento específico das 

capacidades motoras, mesmo que não sejam contabilizados como horas 

dedicadas a esse objetivo.

Dois outros grupos de idades entre 9 e 10 anos e de 7 e 8 anos, que 

também participaram do mesmo estudo, apresentaram valores muito 

semelhantes. Estes treinavam 6 dias por semana no período preparatório, 

totalizando 18h, sendo que 10,6h (58%) eram dedicados ao desenvolvimento das 

capacidades motoras e 7,5h (42,1%) ao treino de elementos técnicos. No período 

pré-competitivo o treino das capacidades motoras diminui para 7,9h (43,88%) e o 

treino de elementos técnicos aumenta para 10,1h (56,11%). No período 

competitivo, o treino para o desenvolvimento das capacidades motoras diminui 

para 5,4h (30%) e 12,8h (71,11) eram dedicados ao aperfeiçoamento técnico.

Caine, et al. (2001), detalhou a rotina da GA de alto nível e menciona que, 

nesse estágio, os ginastas treinam entre 24 e 36 horas por semana, de quatro a 

seis dias e durante 12 meses do ano. Outros autores, também fazem referência 

ao número de horas de treinamento na GA de alto nível (ROMERO, 2003; DALY, 

et al., 2002; RICHARDS, et al., 1999; THEINTZ, et al., 1993).

Segundo Claessens, et al. (1992), os ginastas iniciam na GA muito jovens 

e precisam treinar muitas horas por semana para atingir o alto nível. Os autores 

citam o exemplo das ginastas holandesas que iniciam por volta dos 7.5 anos de 

idade e treinam, em média, 25 horas por semana. Daly, et al. (2002) corroboram 

com Claessens, et al. (1992) e mencionam que ginastas de elite iniciam por volta 

dos cinco ou seis anos de idade e treinam mais de 20 a 30 horas por semana.
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A seleção brasileira adulta feminina, por exemplo, treinava seis vezes por 

semana, dos quais quatro dias em dois turnos (treinos de 4h e 2,5 h) e dois dias 

em turno de quatro horas, totalizando 34 horas por semana na fase preparatória.

Gadjos (1987) apud Araújo (1998), tentou criar um modelo de treino para a 

GA com base na contagem de elementos técnicos. Assim, para crianças de 10 

anos, no período preparatório, que treine 4 vezes por semana, sugere-se a 

execução de 770 elementos que são divididos em 160 a 200 tentativas, com 

passagem em 12 a 14 aparelhos e 13 a 14 combinações de elementos. No 

período competitivo sugere-se a execução dos mesmos 770 elementos, mas em 

145 a 160 tentativas e passagem em 17 a 18 aparelhos e 21 a 23 combinações.

Os valores numéricos elucidam muitas características do treino da GA, 

mas devemos lembrar que uma sessão envolve muitos componentes e as 

demandas são muito variadas. O fato pode causar interpretações distintas se não 

se considerar o conteúdo em si das sessões de treino e quanto de repetição 

ocorre.

Preparação na Ginástica Artística
A preparação completa de ginastas competitivos na GA inclui os 

componentes técnico, artístico, físico e psicológico e cada um destes tem papel 

único na formação dos ginastas e alta relação com o sucesso na modalidade. A 

omissão ou a ênfase de um componente em negligência de outros pode 

comprometer, significativamente, a evolução dos ginastas.

Preparação técnica
A técnica é característica predominante na GA e este componente é 

relevante no longo processo de formação de ginastas. E, o fator técnico está 

condicionado à preparação técnica adequada (GAJDOS, 1980).

Smolevskiy e Gaverdovskiy (1996) afirmam que a preparação técnica deve 

ser entendida como o' desenvolvimento da técnica do movimento através da 

aprendizagem e que vise à perfeição.

O aprimoramento técnico em fases posteriores do rendimento depende da 

qualidade da aprendizagem anterior e o desenvolvimento da capacidade 

fisiológica e de desempenho está condicionado ao processo de formação 

esportiva como um todo e ao ritmo do ciclo de maturação (WEINECK, 1999).
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Preparação artística

Devido à natureza expressiva da GA, a preparação artística é essencial e é 

pouco provável que os ginastas obtenham resultados satisfatórios sem aprimorar 

este componente (BALYI; HAMILTON, 2000; MARTINS, 1997; HAINES, 1989b). 

Balyi e Hamilton (2000) citam que a prática de balé clássico e/ou jazz-balé deveria 

iniciar por volta dos cinco anos de idade para quem visa ao alto nível na GA.

Segundo Gula (1990), a integração da técnica de dança aos movimentos 

do solo e da trave na GA depende da compreensão dos fundamentos do balé 

clássico. Os movimentos semelhantes ou idênticos entre o balé e a GA 

contribuem para a postura, leveza, estética e correção dos movimentos, além da 

expressão corporal, o que realçaria a apresentação (MARTINS, 1997).

A avaliação na GA baseia-se em índices quantitativos e qualitativos. Há 

rigor técnico dos elementos acrobáticos e ginásticos e a valorização da 

expressividade e da criatividade na coreografia (FIG, 2009). Assim, tudo é 

avaliado e, no setor feminino, ainda há acompanhamento musical no solo e 

movimento e música devem apresentar relação rítmica e harmoniosa.

No setor masculino, o componente artístico tem relação com a postura e o 

alinhamento corporal nos movimentos (HAINES, 1989b). Assim, a preparação 

artística se presta tanto aos homens como às mulheres e, para quem visa ao alto 

nível, não pode ser desprezado. E, sobretudo às ginastas, esse componente 

deveria ser incluído ainda nos estágios iniciais do treinamento.

Preparação psicológica

O objetivo deste componente é garantir que a performance atinja 

estabilidade (ARKAEV; SUCHILIN, 2004). No treino, que pode durar até seis 

horas diárias, a concentração deve ser desenvolvida para que o ginasta seja 

capaz de suportar níveis elevados de tensão nervosa por períodos longos de 

tempo (ARKAEV; SUCHILIN, 2004; GAJDOS, 1980).

Segundo Sharkey (1986), há uma série de estratégias que auxiliam os 

atletas na preparação mental para a competição. Gajdos (1980) também ressalta 

que esta preparação é essencial no processo de treinamento, pois visa 

desenvolver a força moral e a vontade necessária para evoluir no esporte.

Para Schmidt e Wrisberg (2002), a prática mental pode ter efeito sobre o 

sistema motor e a aprendizagem. Os autores sugerem uma combinação de 

hipóteses que explicaria os benefícios, entre os quais destacaríamos: estimular a
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prática de aspectos cognitivos, simbólicos e de tomada de decisão; fazer o 

aprendiz imaginar ações possíveis e traçar estratégias ao estimar os resultados 

prováveis na situação real; poupar, fisicamente, os atletas sem perder o foco do 

treinamento; e auxiliar na concentração para dicas relevantes da tarefa, o que 

contribuiu na performance subsequente.

Na GA, a mentalização e a concentração têm se revelada benéfica na 

performance de muitos ginastas (VIDMAR; COOGAN, 2000) e alguns técnicos 

têm desenvolvido estes componentes.

Preparação física

Para traçar um programa de treinamento específico e eficiente é importante 

identificar as características fisiológicas e as capacidades motoras envolvidas na 

modalidade (TRICOLI; SERRÃO, 2005). O conhecimento desses componentes 

melhora o rendimento e permite identificar pontos críticos e deficientes dos 

programas e, assim, ajustar às necessidades especiais de cada atleta.

Para Minusa (2000), a GA atual foca na dificuldade dos elementos e suas 

combinações. Essa mudança tem origem nas exigências do código de pontuação, 

que contém as regras e os critérios de avaliação da GA. O código atual demanda 

estratégias para se obter o maior número de pontos, pois não a nota máxima (10) 

foi extinta. O fato provocou mudanças nos programas de treinamento, os quais 

passaram a enfatizar a preparação física necessária à execução dos elementos.

No programa de preparação física são desenvolvidas as capacidades 

motoras, que são divididas em condicionais e coordenativas (WEINECK, 1999). 

Para Barbanti (1996), aquelas essenciais na eficiência do metabolismo energético 

são as capacidades condicionais de resistência, resistência-força, velocidade e 

flexibilidade. E, as capacidades coordenativas que dependem de conduções 

nervosas e também da condição em organizar e regular o movimento, como a 

diferenciação sensorial, a observação, a representação, a antecipação, o ritmo, a 

coordenação motora, o controle motor, a reação motora e a expressão motora.

Os aspectos neuromusculares parecem ser mais relevantes na GA. Força, 

potência muscular, flexibilidade e coordenação têm ênfase entre as capacidades 

fundamentais para o desempenho esportivo (BALE; GOODWAY, 1990; TRICOLI; 

SERRÃO, 2005). E, para Gajdos (1980), o nível das capacidades motoras é 

preponderante nos resultados da GA.
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Avaliação

Cada modalidade esportiva apresenta formas particulares de avaliação que 

visam atender melhor às suas necessidades. Na GA, é comum utilizar a avaliação 

física, em que as capacidades força e flexibilidade são mensuradas; a avaliação 

médica, em que se determina o estado de saúde do indivíduo, antes de iniciar a 

prática e durante todo o processo de formação; a avaliação técnica, para detectar 

aspectos técnicos das habilidades específicas da modalidade.

Outra forma de avaliação utilizada no esporte, em geral, são os próprios 

eventos competitivos e os resultados.

Dependendo do tipo de avaliação encontraremos diversos métodos. 

Porém, muitos destes procedimentos podem ser de difícil acesso ou manipulação 

para o cotidiano da modalidade, o que limita a utilização de qualquer método.

A avaliação presta-se ao técnico para avaliar os atletas e a efetividade de 

seus procedimentos na aprendizagem e evolução destes. Mas, ela também é 

igualmente importante para os atletas, pois é uma forma de auto-avaliação 

(BOSSLE, 2002).

A avaliação e seus resultados também têm papel importante na motivação 

para o treino e a competição e, assim, têm relação com a adesão dos atletas, 

conforme discutido anteriormente (LOPES; NUNOMURA, 2007).

Mas, como na GA a maioria dos praticantes é criança, os resultados da 

avaliação podem ser subjetivos devido ao processo de crescimento e maturação 

em que as crianças se encontram (RUSSELL, 1987; MALINA, 1999).

Devido às exigências e aos critérios de avaliação da GA atual, parece 

haver uma tendência mundial em focar a força, tanto para o feminino como para o 

masculino. Mas, os técnicos que visam ao desenvolvimento equilibrado e 

harmonioso de ginastas, devem buscar aprimorar os demais componentes 

também, principalmente, nas fases iniciais de formação, pois há relação direta ou 

indireta destes com o desempenho esportivo no futuro.

E, Weineck (2000) lembra que as capacidades têm períodos diferentes de 

desenvolvimento nas fases distintas da vida e o técnico deve compreender essas 

fases ideais para que o treinamento atue de forma efetiva. Na GA, em especial, 

ritmo, equilíbrio e orientação espacial deveriam ser estimuladas, insistentemente, 

na iniciação mesmo que o alto rendimento não seja almejado.
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Modelos de programas de GA

Países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, 

entre outros, e a Federação Internacional de Ginástica (FIG), elaboraram 

programas de GA a fim de orientar os profissionais no processo de formação 

esportiva dos futuros ginastas (NUNOMURA, 2001). Devido á extensão destes 

programas, estes não serão apresentados neste momento.

A falta de orientações para os técnicos de GA no Brasil gera incertezas 

sobre a formação esportiva dos ginastas. Ou seja, como estabelecer o conteúdo e 

as condutas pedagógicas que atendam às necessidades e aos interesses dos 

ginastas. E que, simultaneamente, garantam sua integridade e acompanhem as 

tendências internacionais do setor competitivo.

Não é possível apontar o programa mais eficiente, pois todo sistema ou 

programa esportivo está vinculado ao valor cultural, educacional e formativo que 

se atribui ao Esporte. Assim, não se trata apenas de copiar um destes modelos, 

mas de criarmos um próprio, a partir das circunstâncias da realidade brasileira.

Conforme citamos, a grande dificuldade do Esporte no nosso país é o pouco 

valor que se atribui às práticas esportivas, sobretudo na infância. A base das 

experiências esportivas deveria ser oferecida nas escolas, para que nos demais 

contextos as crianças pudessem avançar, caso seja seu desejo, ou apenas

A frequência de aplicação dos testes de avaliação pode variar de acordo 

com as necessidades e objetivos dos mesmos. Mas, é importante que sejam 

regulares (tanto médica, quanto física e técnica) para detectar as melhoras ou não 

dos atletas e a eficácia do treino, pois, em determinadas situações, é preciso 

remanejar o treino para atender melhor aos objetivos propostos.

Outra forma de avaliação é aquela mais informal, através da observação 

diária, e sem associação com um teste em específico. Para melhor controle, seria 

interessante fazer registros diários dos itens que se pretende avaliar. Na GA, 

poderia ser a quantidade de acertos/erros de determinada habilidade, o nível de 

ajuda manual exigida na execução da habilidade, entre outros.

Segundo Schmidt e Wrisberg (2002) e Magill (2002) o oferecimento de 

feedback também é uma forma de auxiliar o atleta no processo de auto-avaliação, 

pois permite que ele conheça o resultado real do movimento que está 

executando.
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manter a participação na perspectiva de recreação e lazer. Assim, percebemos 

que os modelos internacionais não se adequam ao nosso contexto na forma em 

que se apresentam. Mas, certamente podem e devem ser referenciados enquanto 
não elaboramos um próprio.

Mas, sem intenção de estender o tema, acreditamos que a CBG também 

poderia se esforçar para desenvolver e implantar um programa nacional e, assim, 

orientar e apoiar os técnicos no processo de formação dos ginastas.

Conforme Minusa (2000), Léglise (1997), JGA (1995), Kaneko (1994) e Bale 

e Goodway (1990), a GA é uma modalidade esportiva que tem exigido o início do 

treinamento cada vez mais precoce. No entanto, o objetivo do treinamento deve 

visar ao desempenho ideal, de acordo com a faixa etária e levar em consideração 

as características físicas e psíquicas dessa fase (WEINECK, 1999).

O treinamento infantil deve considerar sempre o calendário escolar, as 

competições devem ter uma finalidade e permitir a avaliação da eficácia do 

treinamento, dos métodos e dos programas adotados e a divisão do treinamento 

em períodos curtos permitirá as fases de recuperação e regeneração, que são 

essenciais ao organismo infantil. E, mesmo que se enfatize que as competições 

são agentes de motivação e de descontração no processo de treinamento, não há 

necessidade de preparação exaustiva (Weineck, 1999).

A infância é o período de consolidação das estruturas físicas, de alterações 

da atividade cognitiva e de aumento do acervo motor. Há consenso entre autores 

que ela compreenda o período de três a 10/12 anos de idade (GALLAHUE; 

OZMUN, 2001; RICE, 2001; PAPALIA; OLDS, 2000; BEE, 1996). A adolescência 

iniciaria após esta fase e finalizaria por volta dos 18/20 anos de idade 

(GALLAHUE; OZMUN, 2001).

O período da infância é marcado por alterações estáveis e progressivas 

nas áreas cognitiva, afetiva e motora. E, na adolescência ocorre um surto de 

crescimento (GALLAHUE; OZMUN, 2001; RICE, 2001; BEE, 1996).

Há várias classificações para os níveis de desenvolvimento do homem 

como a idade cronológica, biológica, morfológica, óssea, dental e sexual. Mas a 

idade cronológica é universal, ainda que menos válida, pois fornece estimativa
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Aspecto Físico

Na fase escolar o desenvolvimento físico apresenta características muito 

semelhantes à fase anterior, o ritmo lento e constante das alterações físicas se 

mantém, mas ocorre pequena aceleração nos períodos próximos à puberdade 

(MALINA; BOUCHARD, 1991).

O desenvolvimento da capacidade anaeróbia lática é concluído por volta 

dos 10 ou 12 anos de idade e a capacidade respiratória que foi estabelecida no 

período anterior se mantém em desenvolvimento (FORJAZ, 2002).

O desenvolvimento cerebral é pequeno se comparado ao período pré- 

escolar e as funções perceptivas refinam-se com o passar dos anos.

O termo puberdade refere-se à primeira fase da adolescência, em que a 

maturação sexual se torna evidente devido aos aumentos hormonais e suas 

manifestações (NEWCOMBE, 1999). Outros eventos também evidenciam o 

desencadeamento da puberdade como o aparecimento de pêlos pubianos, 

elevação dos seios nas meninas e aumento do pênis e testículos nos meninos.

A maturação sexual é acompanhada por uma explosão de crescimento em 

altura e peso, que normalmente dura em torno de quatro anos.

Essas e outras alterações físicas e fisiológicas terão impacto significativo 

sobre o rendimento no esporte, que será muito variável e irregular. Outra 

dimensão afetada por essas mudanças é o interesse e a motivação pelo esporte, 

que poderá elevar ou diminuir drasticamente ou até levar ao abandono do 

mesmo.
O crescimento em peso e altura varia muito entre os indivíduos, tanto em 

intensidade, como duração e idade de desencadeamento e, entre os gêneros, a 

diferença média é de aproximadamente dois anos e mais cedo para as meninas 

(11 anos) e termina por volta dos 15 anos de idade para elas.

aproximada e há outros meios mais precisos. Talvez, essa seja mais comum por 

não necessitar instrumento ou teste específico (GALLAHUE; OZMUN, 2001).

Orientar atletas adolescentes, particularmente, pode ser muito desafiador 

devido à variação dos níveis de desenvolvimento e/ou maturidade. E, a 

quantificação e a qualidade do desenvolvimento de cada indivíduo é diretamente 

influenciada por estes fatores (VONMETER, 2004).

Rectangle
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Aspecto cognitivo

Ser capaz de utilizar operações mentais para resolver problemas concretos 

e compreender melhor o ponto de vista de outros, são eventos característicos da 

criança na fase operacional-concreta (RICE, 2001; PAPALIA; OLDS, 2000; BEE, 

1996; PIAGET, 1976).

O desenvolvimento moral está associado ao cognitivo e os indivíduos de 

seis a 12 anos de idade situam-se na fase de cooperação do julgamento moral. 

Nesse período as crianças conseguem assumir o ponto de vista de outros, podem 

ser mais flexíveis nos julgamentos e são capazes de considerar a intenção 

associada a uma ação (PIAGET, 1976).

Na adolescência, uma série de mudanças leva as crianças a se tornarem 

muito mais capazes de pensar e de raciocinar como adultos. O fato é essencial 

para que se assumam papéis adultos e responsabilidade, pois ajuda a enfrentar 

as exigências educacionais e vocacionais complexas (NEWCOMBE, 1999).

Ocorre uma mudança qualitativa na cognição durante a adolescência e 

Piaget utiliza o termo “operações formais” para descrever o nível maduro de 

pensamento que inicia por volta dos 12 anos de idade e continua até a fase 

adulta. E, com a entrada nessa fase, os adolescentes começam a pensar mais 

abstratamente para formular e testar hipóteses e considerar o que poderia 

acontecer (possibilidade) e não apenas o que ocorre de fato. Para resolver um 

problema novo o adolescente busca, sistematicamente, as soluções e tenta 

considerar todas as soluções possíveis e verifica a lógica e a eficácia de cada 

uma delas. Assim as tarefas complexas, na escola ou no esporte, tornam-se 

estimulantes e desafiantes para eles.

O desenvolvimento dessas capacidades, por vezes, leva os adolescentes a 

criticar e questionar os valores dos pais e da sociedade. O pensamento e o

Além da altura e peso, as proporções corporais também mudam visivelmente. Os 

meninos se tornam e permanecem mais fortes do que as meninas e são mais 

resistentes à fadiga (MALINA; BOUCHARD, 1991). Assim, ambos não 

apresentarão o mesmo nível de rendimento.

As variações normais entre o mesmo gênero no momento da puberdade 

estão, em grande parte, relacionadas aos fatores genéticos e nutricionais. E, há 

evidências que, no setor feminino, o fator psicológico também seja relevante.
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comportamento podem parecer egocêntricos e acreditam que todos estão tão 

preocupados quanto eles próprios com seu comportamento e aparência. O 

desenvolvimento cognitivo também tem papel importante no desenvolvimento da 

personalidade e formação de um senso claro de identidade (NEWCOMBE, 1999).

Aspecto Motor

Segundo Gallahue e Ozmun (2001), há vários métodos de classificação 

etária que permitem mensurar a idade emocional, mental, auto-conceito e 

perceptivo. Porém, nem todos os indivíduos atravessam essa sequência devido à 

especialização precoce que sacrifica o desenvolvimento de grande variedade de 

padrões motores fundamentais maduros e limita o potencial da criança e do jovem 

para participar em uma diversidade de atividades.

Gallahue e Ozmun (2001, 1995) propõem a divisão do desenvolvimento 

motor em estágios e respectivas faixas etárias, mas que podem variar de acordo 

com a herança genética, experiências, estímulos externos, entre outros fatores. 

Em síntese, os autores citam que dos quatro aos seis ou sete anos de idade, a 

criança deveria participar de atividades esportivas sem caracterizar, 

especificamente, uma modalidade. Nessa fase a criança necessita de atividades 

que desenvolvam habilidades motoras gerais de equilíbrio, locomoção e 

manipulação e o fato é favorecido por elas gostarem de desafios e de aprender 

novas habilidades.

Para Gallahue e Donnelly (2008) no início da fase especializada da 

habilidade motora (por volta dos sete aos 10 anos de idade), as crianças não 

apresentam muita habilidade para qualquer esporte e, se elas não desenvolverem 

habilidades maduras durante as fases anteriores (antes dos sete anos de idade), 

não terão sucesso na aquisição de habilidades esportivas posteriores. Segundo 

os autores, as crianças não devem praticar o esporte oficial nessas fases, mas 

serem expostas às habilidades básicas, regras e estratégias de vários esportes 

através de exercícios de repetição e muita variedade. Por volta dos 11 anos de 

idade, a criança estaria apta para a prática esportiva especializada desde que 

tenha desenvolvido habilidade e conhecimento suficientes sobre a modalidade 

para fim competitivo e recreativo.

Ainda nesse período, percebemos o refinamento das habilidades devido ao 

aumento de controle e precisão dos movimentos, e a melhora de capacidades

Rectangle
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Aspecto Sócio-Afetivo

A socialização é o processo no qual as crianças e adolescentes adquirem 

comportamentos, habilidades, motivações, valores, convicções e padrões que são 

característicos, apropriados e desejáveis em sua cultura. Os agentes de 

socialização são as pessoas e as instituições que participam no processo, como 

pais, irmãos, parentes, colegas, professores e mídia (NEWCOMBE, 1999).

Os atributos, as reações e as técnicas de socialização variam muito entre 

as culturas. Por exemplo, em certos países ocidentais, valoriza-se a 

independência, a capacidade intelectual, a consideração, a popularidade, a auto

confiança, a assertividade, a defesa dos próprios direitos, entre outros. Em 

contraste, a cultura japonesa valoriza o senso de dependência do grupo e da 

comunidade aos quais se pertence, o controle emocional, a obediência, a

como força, resistência, tempo de reação e velocidade de movimento. Esses 

fatores, em conjunto, ajudarão a promover os movimentos da fase fundamental 

para a fase de combinação de movimentos. A fase de habilidades motoras 

especializadas depende da fundamentação de padrões motores previamente 

estabelecidos durante a fase motora fundamental.

A fase motora fundamental foi dividida por Gallahue e Ozmun (2001) em três 

etapas: transição (sete a 10 anos), aplicação (11 a 14 anos) e utilização 

permanente (a partir dos 14 anos). A primeira etapa é um período de grande 

aprendizagem geral e não deve ocorrer especialização em nenhuma modalidade. 

Na segunda etapa a criança apresenta refinamento das funções cognitivas e 

ampliação do repertório motor o que a leva a se interessar, naturalmente, por uma 

atividade. Na última etapa ocorre o ápice do desenvolvimento motor e a aquisição 

do repertório utilizado durante toda a vida, seja no esporte ou no cotidiano.

As idades são previsões e poderão variar em função de diversos fatores. O 

desenvolvimento das habilidades motoras especializadas é muito dependente das 

oportunidades de prática, do encorajamento e da qualidade do ensino. E, a 

^deficiência em atingir o estágio maduro dos movimentos fundamentais tem 

I impacto direto no desempenho de habilidades específicas na fase especializada.

Krebs (1992) cita que o processo não pára por aí, ou seja, aqueles que 

< desejarem e que apresentarem os requisitos, poderão avançar numa outra fase, 

que poderá transformá-los em experts em alguma habilidade motora ou esporte.

Rectangle
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disposição para o trabalho árduo e para alcançar metas de longo prazo, o 

comportamento cortês e a auto-obliteração (NEWCOMBE, 1999).

Durante o período escolar, o desenvolvimento da auto-confiança, auto- 

estima e auto-conceito tem continuidade e são acompanhados e influenciados 

pelo desenvolvimento cognitivo e físico e a criança começa a compreender seu 

papel na sociedade (PAPALIA; OLDS, 2000). Nesta fase as crianças são capazes 

de sentir emoções ou apresentar, simultaneamente, estados contraditórios 

(PAPALIA; OLDS, 2000; NEWCOMBE, 1999).

O autoconceito influenciará a auto-estima, ou seja, o valor próprio geral que 

alguém possui de si mesmo, de forma positiva ou negativa. Segundo Papalia e 

Olds (2000) crianças com auto-estima baixa, tendem a carregar traços de auto

conceito negativo por muitos anos após a infância. Rice (2001) cita que há quatro 

fontes primárias de auto-estima: as relações emocionais das crianças com seus 

pais, a competência social com seus pares, as habilidades intelectuais na escola 

e as atitudes da sociedade e da comunidade em relação a elas.

De acordo com a teoria da personalidade de ERICKSSON (RICE, 2001), 

um fator determinante da auto-estima nesse período é a competência, fruto do 

conflito entre produtividade e inferioridade. A competência reflete a capacidade de 

dominar habilidades e completar tarefas complexas, que são valorizadas pela 

sociedade. Nessa fase, tudo o que a criança deseja é ser aceita.

Por volta dos sete ou oito anos de idade, ocorre a internalização das 

emoções, algo que era incompreensível para as crianças. Essas emoções têm 

relação com a tomada de consciência e das consequências que seus atos podem 

provocar (PAPALIA; OLDS, 2000).

No período escolar, apesar de ampliarem o círculo de convívio social, as 

crianças ainda são ligadas aos pais (BEE, 1996). Começam a surgir algumas 

relações afetivas com os pares e, com o egocentrismo em baixa e o crescimento 

de habilidades cognitivas, as crianças de seis a 12 anos se relacionam de modo 

mais intenso e significativo com outros (PAPALIA; OLDS, 2000). Segundo Rice 

(2001), nesse período as crianças interagem mais com pares do mesmo sexo e 

as interações ocorrem, principalmente, através da brincadeira e o ambiente 

escolar e demais atividades, como as esportivas, também tem papel importante.

Na adolescência, as mudanças físicas evocam diferentes reações e podem 

ter efeitos diretos sobre as emoções e os comportamentos. As consequências
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emocionais da passagem pela puberdade concentram-se nos efeitos das 

mudanças físicas sobre a personalidade e nas relações destes com seus pais 

(NEWCOMBE, 1999). Outro efeito psicológico dessas mudanças tem relação com 

a ampla variação individual da idade em que ocorrem e, ser precoce, médio ou 

tardio para atingir a puberdade, em relação aos pares, pode ter efeito psicológico.

No esporte, as variações físicas, entre outras, evidenciam-se na diferença 

de rendimento e performance entre indivíduos do mesmo grupo etário. Os 

técnicos e pais que depositam grande expectativa sobre os jovens devem 

considerar o fato. As comparações entre atletas devem ser evitadas e apenas a 

autocomparação deve ser estimulada. Os objetivos não devem ser generalizados 

para todos, mas observar a fase de maturação e o potencial individual.

Nas meninas, o evento central da puberdade é a menarca, que é a 

sinalização da maturidade e elas podem encarar como fato positivo ou negativo. A 

menstruação pode originar desconforto físico e mudanças psicológicas, pois as 

meninas tornam-se mais cientes de seu corpo e de si própria, demonstram 

melhora na maturidade social, na reputação entre os companheiros e na auto- 

estima (NEWCOMBE, 1999).

Os meninos também se sentem surpresos e preocupados com as 

mudanças físicas com a entrada na puberdade. A diferença é que, em geral e 

diferente das meninas, essas mudanças são vistas, claramente, como positivas 

pelos meninos (NEWCOMBE, 1999).

Os conflitos com os pais acentuam-se na adolescência, para ambos os 

gêneros, e parece ser parte do processo de autonomia dos adolescentes, pois 

estes conflitos estimulam os jovens a buscarem companheiros fora de casa 

(NEWCOMBE, 1999). E, a qualidade do convívio social no esporte também pode 

contribuir na maturidade social e estabelecer novos vínculos de amizade.

Em geral, os adolescentes desejam atender suas necessidades intrínsecas 

como a autonomia, a competência e a pertença. E, fatores sociais como sucesso, 

fracasso, competição, cooperação, relacionamento técnico-atleta, também são 

importantes, pois determinam a autopercepção dos atletas (VONMETER, 2004).

É preciso ressaltar a interdependência entre os eventos nos aspectos do 

desenvolvimento, pois todos estão presentes e interagem em qualquer atividade 

que crianças e jovens estejam envolvidos. E, o planejamento de toda atividade,
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seja de natureza cultural, recreativa, educacional ou esportiva deve adequar-se às 

necessidades e características do período para o qual ela se destina.

Maturação precoce ou tardia
A idade em que meninos e meninas atingem a puberdade pode variar 

muito e, mesmo que essas variações sejam perfeitamente normais, elas podem 

afetar o modo como os adolescentes se vêem a si próprios e o modo como são 

vistos pelos outros.

A maturação precoce ou tardia terá implicações no esporte. Nos meninos, 

aquele fisicamente mais desenvolvido terá vantagens em muitas atividades 

atléticas. Mesmo que ele possa se sentir diferente, provavelmente, não se sentirá 

inseguro, pois a superioridade física, força e maturidade sexual serão aprovadas 

(NEWCOMBE, 1999). Ao contrário, o menino de maturação tardia será tratado 

como criança e, provavelmente, terá dificuldades em ser eficiente nas atividades 

atléticas. Essas diferenças têm implicações sobre a personalidade e aqueles 

tardios tendem a serem menos equilibrados e mais tensos, inquietos, impulsivos e 

carentes de atenção e podem ser menos aceitos pelos pares. Aqueles 

precocemente maduros tendem a serem mais reservados, seguros e objetivos e 

apresentam mais tendência a apresentar comportamento socialmente adequado.

Barbanti (2003) define maturação como o avanço qualitativo na 

constituição biológica; avanço dos sistemas, órgãos e células na composição 

bioquímica. Malina e Bouchard (2002) referem-se ao tempo e velocidade em que 

determinadas mudanças ocorrem no organismo e ao “timing”, momento em que 

tais alterações ocorrem em direção a um estado biológico maduro. Segundo Bee 

(1996) o termo maturação sintetiza os processos de mudança do corpo, que são 

geneticamente programados e seguem uma sequência padronizada.

O processo de maturação é comum a toda espécie humana e, sem 

dúvidas, a adolescência é o momento mais perceptível pois o organismo infantil 

passa por diversas mudanças até apresentar características adultas. Esse 

processo é desencadeado por alterações hormonais e tem influência de fatores 

genéticos, ambientais e nutricionais e da interação entre eles.
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Para amenizar a ansiedade e outros efeitos psicológicos negativos do 

amadurecimento tardio, os adultos podem ajudar o jovem a perceber que essas 

diferenças são normais e direcioná-los para atividades em que seu tamanho e 

força menores não sejam desvantajosos. E, sobre aqueles maduros precoces, 

deve-se evitar expectativas pouco realistas baseadas na aparência física.

Parece haver menos diferenças no tempo de maturação nas meninas, mas 

estudos atuais têm revelado a desvantagem da maturação precoce entre elas 

também (NEWCOMBE, 1999). As meninas precocemente maduras apresentam 

menos satisfação com o próprio corpo, pois estas tendem a serem mais pesadas 

e gordas em relação àquelas de maturação tardia. Associa-se ao fato, também, 

da sociedade valorizar o biótipo longilíneo. As maduras precoces têm mais 

dificuldade de lidar com o estresse, parecem mais inquietas, mais indolentes, 

temperamentais e reclamam mais e tendem a serem menos aceitas pelos pares. 

O desempenho escolar também parece menor entre as maduras precoces e 

apresentam mais problemas comportamentais (NEWCOMBE, 1999).

estes dados 

performance, 

impacto.

Dados

Crescimento, Maturação e Ginástica Artística
Em toda modalidade esportiva identificamos certas características físicas, 

motoras e psicológicas que potencializam o sucesso. Esses traços particulares 

criam esteriótipos de atletas como jogadores de basquetebol altos, ginastas de 

GA baixos e fortes e nadadores com envergadura avantajada. E, o sucesso 

alcançado por esses atletas transforma suas figuras em “modelo”.

Assim, leigos os podem acreditar que a prática de basquetebol faz os 

jogadores ficarem mais altos, ou que a prática de GA comprometerá a estatura.

A GA é um caso clássico e alguns estudos revelam que os ginastas 

destoam da média populacional e de outras modalidades na altura e peso. Mas 

se referem a grupos de atletas e as diferenças no nível de 

nas técnicas de medida e no tamanho das amostras podem ter

revelam que as ginastas de GA apresentam padrão maturacional 

significativamente tardio, baseado na data da menarca, se comparadas às não- 

atletas e atletas de outras modalidades como natação e voleibol (TSUKAMOTO; 

NUNOMURA, 2003; BAXTER-JONES; MAFFULLI, 2002; DALY, et al., 2002; 

CORTE-REAL, 1997; THEINTZ, et al., 1993; CALDERONE, et al„ 1986).
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As hipóteses mais frequentes para o surgimento tardio de estágios mais 

avançados de maturação, como a menarca, são o treinamento intensivo da GA 

(acima de 18 horas semanais) e o peso e percentual baixos de gordura corporal 

das ginastas (CAINE, et al., 2001; PELTEMBURG, et al., 1984b).

Em geral, estudos sobre as fases maturacionais de ginastas têm 

constatado a ocorrência de um padrão específico que é o surgimento dos 

estágios maturacionais classificados de P1 a P5 segundo a tabela de Tanner 

(1962), em idades médias superiores à população e atletas de outras 

modalidades. Essas características geralmente são associadas ao treinamento da 

GA, mas estudos têm revelado que a principal evidência está na hereditariedade 

ou padrão familiar quando se compararam as características maturacionais das 

mães de ginastas, da população ou grupos de controle e mães de atletas de 

outras modalidades (TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2003; DAMSGAARD, et al., 

2000; BAXTER-JONES, et al., 1994; DIANO; RIVET, 1990; THEINTZ, et al., 

1989).

Outro fator é a seleção natural na modalidade. Richards, et al. (1999) 

avaliaram os efeitos do volume de treinamento e de crescimento na performance 

de ginastas. Foram avaliados as variáveis antropométricas, os indicadores de 

força e os testes de performances em 37 ginastas do sexo feminino, que 

treinavam de 15 a 20 horas por semana. Os resultados revelaram que a 

performance pode ser afetada pelo crescimento, pois as habilidades que 

envolvem rotações nos diferentes eixos do corpo foram melhores executadas 

pelas ginastas que têm dimensões corporais menores e grande proporção de 

força em relação à massa corporal. Segundo o autor, a maturação tardia e o 

volume de treinamento também são fatores que influenciam na performance.

As características do treinamento das ginastas de alto nível também devem 

ser consideradas. Muitas vezes, estas são argumentos para as influências 

negativas da GA no crescimento e maturação das ginastas. Mas, de acordo com 

Malina (1996), há modalidades em que as cargas de treinamento são iguais ou 

superiores ao da GA. E o tempo de permanência no ginásio não é um bom 

indicador da intensidade do treinamento, conforme foi discutido anteriormente.

Segundo Pereira e Araújo (1993), é comum encontrarmos afirmações 

sobre os prejuízos ao desenvolvimento das ginastas devido ao treinamento 

intensivo da GA. Acredita-se que haja indução à formação de um morfotipo
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particular, mas nada se pode concluir que a GA provoque o surgimento dessas 

características particulares e estudos longitudinais seriam mais desejáveis.

Portanto, até o momento, não há estudos conclusivos sobre a influência 

negativa do treinamento de GA sobre o crescimento e a maturação dos ginastas.

A periodização correta do ciclo de treinamento, a adequação do treino às 

características dos ginastas (evitando a especialização precoce) e o respeito aos 

seus limites colaboram na prevenção de problemas com crescimento, maturação, 

lesões, entre outros (WIERSMA, 2000).

Os gerentes de empresas adotam uma diversidade de estilos para lidar 

com os empregados e os médicos também abordam seus pacientes de diferentes 

maneiras. Assim, também podemos esperar variação na forma de trabalhar dos 

técnicos, ou seja, nem todos têm as mesmas crenças, os mesmos princípios, ou 

tratam seus atletas de forma semelhante. A diferença está no “como” e não no “o 

que” trabalhar com os atletas e tem relação com a individualidade do técnico e as 

demandas da instituição. Por outro lado, o comportamento dos técnicos 

geralmente reflete valores mais profundos e será objeto de escrutínio social. E, 

onde houver desacordo entre comportamento e contexto, ou quando as 

expectativas da sociedade não forem correspondidas, o comportamento do 

técnico poderá ser considerado problemático (CROSS; LYLE, 2007).

Segundo Cross e Lyle (2007), Prata (1998), Candeias (1998), Campbell 

(1998), os atletas e a sociedade em geral atribuem muitas funções ao técnico 

como educador, motivador, mentor-conselheiro, modelo de comportamento, líder, 

entre outros papéis e que seja capaz de desenvolver confiança, seja 

compreensivo, seja bom comunicador, ofereça apoio, reconheça a individualidade 

dos atletas, estabeleça padrões de comportamento; entre outros.

Assim, observamos que o técnico é responsável pelo desenvolvimento 

equilibrado do atleta e do seNhurhano. O aprendizado no esporte também é 

transferido para as demais esferas da vida e um dos grandes desafios do técnico 

é ser cada vez mais eficiente no papel de ensinar e aprender, cujas lições incluem 

conceitos de treinamento, de desenvolvimento técnico, tático, físico e motor, 

valores, atitudes, ética, empenho e compromisso, respeito aos outros, etc.
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O desenvolvimento humano é um processo decorrente da regulação entre 

o indivíduo e o ambiente. Assim, os valores que animam nossos pensamentos e 

comportamentos emergem de situações concretas de um contexto e, somente a 

partir da análise deste contexto, em que estão os valores, é que podemos 

perceber como influenciar o processo de educação e de treino (ARAÚJO, 2005).

Para Sarmento (2005), a prática esportiva é um processo de valores, de 

ética e de desenvolvimento e é determinado por variáveis que ultrapassam o 

“espetáculo esportivo”.

A filosofia do “coaching” (a arte de instruir o esporte) é uma declaração 

abrangente das crenças e comportamentos que caracterizarão a prática do 

coaching. E estas refletirão profundamente sobre os valores assumidos pelo 

técnico ou será o reconhecimento de uma série de expectativas impostas 

externamente que o técnico sente necessidade de aderir. Assume-se que, 

normalmente, os indivíduos identificam crenças que são verdadeiras reflexões do 

que eles sentem, mas essa necessidade nem sempre é o caso. Certamente que 

isso levanta o potencial de conflitos entre crenças declaradas, prática real e 

/valores pessoais. Assim é mais apropriado entender a filosofia como “os 

princípios que orientam a prática do coaching” (CROSS; LYLE, 2007).

Para Cassidy, et aL, (2006), a filosofia do coaching pode ser considerada 

um conjunto de princípios que orientam a prática do indivíduo. Assim, é óbvio que 

haja diferenças nas crenças e no comportamento dos técnicos. Quando há um 

consenso nos valores (e nos padrões de comportamento) entre um número 

significativo de técnicos e, particularmente, quando é promulgado na literatura, 

podemos denominar como a ideologia da prática do coaching.

I Lupkin e Cunnen (2001) definem a filosofia como a busca da verdade. A 

filosofia pessoal geralmente muda com o tempo, pois é moldada pelas 

experiências. O indivíduo aprende e desenvolve sua moralidade através de um 

pròcesso influenciado pelo ambiente e constrói suas atitudes, crenças e valores 

que, são baseados nessa moralidade. O conhecimento do moral, o senso moral e 

a ação moral são componentes que levam ao bom caráter. O comportamento 

individual baseia-se nos valores que cada um acredita serem verdadeiros. Alguns 

o fair play segundo as regras do jogo, outros acreditam que vencer a 

i é mais importante. Assim, é crucial que os técnicos questionem a si e 
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Rectangle

Rectangle



108

aos atletas antes de estabelecerem sua filosofia e que a compartilhe com os 
atletas e os pais.

O indivíduo começa como uma semente, a qual apenas pode crescer 
quando alimentada. Portanto, cresce influenciada (bem ou mal) pelo 
seu ambiente. (Marx; Engles, S/D).

Uma abordagem humanística do coaching não é nada fácil de adotar e de 

implantar mas, ainda assim, alguns valores importantes podem ser preservados 

(CROSS; LYLE, 2007).

É amplamente aceito que o que os técnicos fazem na sua prática, e como 

eles o fazem, tende a ser moldado pelos seus princípios e valores pessoais: 

atributos que se imagina consistir a filosofia do coaching (CASSIDY, et al., 2006). 

Os autores também citam que se acredita que a filosofia é um pré-requisito para 

uma boa prática, pois fornece direção e foco em relação a como a pessoa está se 

portando no papel de técnico.

Apesar do reconhecimento oficial de que a filosofia tem impacto direto no 

comportamento dos técnicos, muitos destes sempre falham em se ajustar 

adequadamente ao conceito filosófico e, de fato, não entendem a relevância e a 

influência sobre os problemas práticos (CASSIDY, et al., 2006). Muitos técnicos 

podem alimentar a idéia de que pensar numa filosofia seja perder tempo, pois o 

que eles precisam é de dicas para a prática. Mas, o fato é que cada elemento do 

coaching — o que — porque — como — são afetados pelas crenças pessoais. A 

filosofia nasce das opiniões pessoais, experiências e valores, através da qual uma 

percepção particular da realidade é filtrada. Assim, tem peso direto no modo como 

compreendemos o mundo, quais ações tomar e porque tomá-las.

A busca pela excelência no esporte tem levado muitos técnicos e atletas a 

utilizarem formas não-éticas, seja para superar marcas ou vencer. Esta situação 

preocupa, sobremaneira, os educadores que debatem sobre os rumos e o papel 

do esporte na formação dos indivíduos (SEKINE; HATA, 2004).

Lupkin e Cunnen (2001) também criticam o esporte contemporâneo e 

afirmam que o sistema está repleto de indivíduos que parecem ter perdido o 

sentido do valor humano, respeito pelos outros e o significado de flair play. 

Comportamentos não éticos não se esgotam entre os atletas e os técnicos, mas 

invadem outros aspectos do esporte, como o doping, a seleção, as suspensões 

por violência, entre outros. Os autores acreditam que quanto mais tempo os
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indivíduos estiverem envolvidos no esporte competitivo, mais seus valores morais 

e comportamentos éticos enfraquecem. Os atletas são condicionados a aceitar o 

fato de burlar regras para obter vantagens e a cometer violência e, muitas vezes 

os técnicos se esquecem de isso indica o valor das pessoas.

Muitos técnicos podem justificar suas atitudes pouco pedagógicas não 

éticas pelas pressões dos pais, da mídia e das instituições. O técnico, muitas 

vezes, está tão absorvido na tarefa técnica e tática que não percebe sua 

vulnerabilidade. E, mesmo consciente das incoerências que é pressionado 

cometer, ele se rende aos apelos de pais e dirigentes, pois se não ceder aos 

caprichos destes, perderá a criança ou o emprego.

Desde cedo as crianças aprendem que os oponentes são seus inimigos e o 

espírito de vencê-los a qualquer custo é eminente. Não há dúvidas de que a 

competição é inerente ao esporte em todos os níveis de prática. Mas, o interesse 

pela vitória pode estar encobrindo muito mais do que o desejo da medalha, mas 

interesses políticos, económicos, projeção social e, muitas vezes, interesse 

particular dos técnicos e não dos praticantes em si.

O desafio no esporte é justamente conduzir as crianças e os jovens na 

carreira esportiva de modo que sua integridade e o emprego dos técnicos sejam 

preservados. E, ao mesmo tempo, pais e dirigentes não exijam resultados e 

performance além das capacidades das crianças, e que a vitória e a derrota 

sejam compreendidas como experiências igualmente importantes para o 

desenvolvimento dos praticantes.

O valor de desenvolver uma filosofia está no fato de oferecer ao técnico e 

atletas uma base para construir e aprender um modo de pensar consistente e 

coerente. A filosofia oferece o limite no qual o relacionamento técnico-atleta pode 

se situar (CASSIDY, et al., 2006).

Há risco potencial de que os atletas sejam dominados pelo poder e 

prejudicados no Esporte. Esclarecer e aderir a uma filosofia do coaching pode 

ajudar a relembrar aos técnicos de seu papel e assim se proteger dos excessos 

que as circunstâncias podem nos levar a praticar (CASSIDY, et al., 2006). Isso 

não implica afirmar que o relacionamento entre técnico e atleta é hierárquico e 

caracterizado pelo poder, mas apenas assegurar que esse poder seja utilizado de 

forma honesta, significativa e progressiva.
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Para desenvolver uma filosofia de trabalho, Haines (1989a, p.6) cita três 

itens que merecem atenção especial: como o técnico se vê perante a sociedade 

e, especificamente, como técnico; quais conhecimentos são necessários para o 

papel de técnico; e quais são os valores que o técnico atribui a um técnico. A 

autora reforça a importância de uma base filosófica consistente para o programa 

esportivo, pois esta explica os objetivos gerais e as metas do mesmo e por se 

tratar de processo de longo prazo.

Em complementação, Reynolds (2005) afirma que, para desenvolver a 

filosofia de trabalho, o técnico pode se pautar nos seguintes pontos-chave: 

conhecer a si próprio, seus pontos fortes e fracos, e aspectos que necessita 

aprimorar; conhecer seus princípios e os obstáculos que enfrentará; conhecer 

seus atletas, sua personalidade, habilidades e metas, e os motivos pelos quais 

eles procuraram o esporte.

Entre os fatores que devem ser considerados quando no desenvolvimento 

da filosofia do programa, Haines (1989a) aponta para as tendências e valores da 

sociedade; a filosofia da instituição; a filosofia pessoal do técnico; a qualidade do 

relacionamento entre técnico e atleta; ações que os atletas realizarão; o estilo do 

técnico e o ambiente social onde se está inserido. A autora cita que o técnico 

deve ser flexível e estar aberto às novas tendências e não deve negligenciar 

valores e idéias por preconceito. A filosofia deve se pautar na sua formação e 

educação e não apenas na cultura e preconceitos pessoais (REYNOLDS, 2005).

Lyle (2007) examina, criticamente, a aceitação de que o comportamento do 

técnico reflete filosofia, uma noção que apóia muito a literatura atual sobre a 

formação do técnico. O autor reforça que o coaching é uma construção social e 

desenvolvido a partir de um conjunto de visões as quais são derivadas das 

experiências, observações e programas educacionais, entre outros. Embora 

essas crenças sejam estruturadas consideravelmente no início da vida, elas 

continuam susceptíveis às alterações à medida que o grupo de trabalho e as 

forças influenciadoras tornam-se mais complexas e opressoras (GREEN, 2002).

É importante considerarmos que as instituições e os programas variam na 

concepção filosófica, nos valores, no planejamento, no sucesso da 

instrumentalização, na criatividade e na capacidade de modificar e transformar 

(LYLE, 2007).
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Lupkin e Cunnen (2001) sugerem questões para iniciar o processo reflexivo 

e critico para desenvolver a filosofia pessoal no esporte, como: Em que se 

baseiam meus valores? O que valorizo no esporte? Eu valorizo as regras do 

esporte? Como meus valores afetam os outros? Quais valores são manifestados 
pelos outros no meu esporte?

Cassidy, et aL, (2006) também sugerem um auto questionamento para os 

técnicos desenvolverem sua filosofia, como por exemplo: O que é coaching e por 

que penso assim? Por que sou técnico? Mudei meus motivos para ser técnico? 

Quais as expectativas sobre os atletas que oriento e para mim como técnico? 

Qual o meu papel e por que penso desta forma? E, a partir do momento em que a 

filosofia estiver bem estabelecida, questões práticas podem ser formuladas como, 

por exemplo, se a abordagem adotada é educacional ou é apropriada aos atletas; 

como garantir que estou seguindo a minha filosofia, entre outros.

O desenvolvimento pessoal é um processo complexo de apropriação e de 

transformação de certos valores disponíveis no próprio ambiente, repleto de 

condições de conflito. Assim, o treinador deve possibilitar ao atleta a vivência 

constante de um conjunto de valores que o torne mais adaptável à sociedade e, 

simultaneamente, melhore o seu desempenho esportivo (ARAÚJO, 2005).

Muitos técnicos parecem bem intencionados sobre a qualidade da 

participação no esporte. Entretanto, por vezes, estes se deparam com a própria 

formação insuficiente e as experiências pouco positivas que não contribuíram 

para definir uma base filosófica consistente. As pressões externas também 

dificultam a implementação da filosofia desejada. Assim, McCallister, et aL, (2000) 

concluem que para realçar os valores dos programas esportivos é preciso ter 

muita atenção na seleção, no monitoramento e na capacitação do profissional que 

atuará, sobretudo, no esporte infantil e juvenil.

A filosofia deve ser altamente individualizada , fundamentada na realidade 

e baseada nos objetivos e experiências pessoais. Assim, invariavelmente, a 

prática entre os técnicos diferirá muito e a criatividade deve ser encorajada, pois 

não haverá uma conduta única para todos (CASSIDY, et aL, 2006).

Prata (1998, p.20) ressalta que erros e incertezas fazem parte do “processo 

de aprendizagem contínuo, em que só temos a ganhar, a serem melhores .
"Só que ninguém muda a acção, se antes não mudar o seu 
comportamento. Este pressupõe os valores, as idéias, as crenças, os
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preconceitos, de certo modo a nossa filosofia explícita nos nossos actos 
e comportamentos, mesmo sem estar conscientes”.

Estudo de McCallister, et al., (2000), reportou que os técnicos têm 

consciência da importância do contexto educacional do Esporte e do ensino de 

valores e habilidades para a vida. Mas, a maioria não se sente preparada para 

estruturar um ambiente de ensino com essas características. E, 

surpreendentemente, alguns desses técnicos acreditam que esses valores e 

habilidades surgem, automaticamente, através da participação esportiva.

Gonçalves (1999, p.47) cita que o treino é um “momento privilegiado de uma 

atitude permanente de superação, afirmação, facilitadora dos progressos de 

aprendizagem”. O processo de formação esportiva deve ser esclarecedor sobre a 

importância da competição na prática esportiva, de que o sucesso no esporte não 

é sinónimo de vitórias: “O melhor será só um. Mas melhores (hoje do que ontem, 

amanhã do que hoje) todos poderão ser”. No esporte, o desejo de vencer o 

oponente é inerente ao processo competitivo. O problema são os meios e as 

atitudes utilizados para atingir os objetivos.

Há muitos técnicos talentosos e bem intencionados que têm consciência 

que seu papel vai além de ensinar técnica e tática e da importância dos aspectos 

formativos e educacionais do esporte. O estabelecimento de uma filosofia poderá 

orientar suas condutas e, a auto-reflexão, conduzi-lo a um caminho promissor.

É fato que dificilmente mudaremos a trajetória do esporte competitivo atual. 

Mas, ele pode resgatar alguns valores perdidos no decorrer de sua história, do 
ideal olímpico do barão de Coubertain, da afirmação do lema Olímpico2: Citius, 

Altius, Fortius e da vitória justa do atleta naturalmente constituído e não daquele 

produto de laboratório. Assim, permanece o grande desafio àqueles que 

pretendem manter a chama do esporte acesa e sobreviver no e através dele.

2 Do latim: mais rápido, mais alto, mais forte.
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(14)
(06)
(07)

Promoção da prática 
esportiva

Quadro 8 - Tema: Objetivos da instituição do setor feminino
Unidade de análiseUnidade de 

registro 
Jogos 
Regionais e 
Jogos 
Abertos

Natureza da instituição no setor feminino

Privada

T32: Tem cobrança pelo DETUR, a gente representa o nome 
da cidade, nos JR e JA.
T3: querem e praticamente ganhar os JR e competir nos JA
T9: forma atletas para a seleção, atletas de alto nível, tanto 
que o clube é o maior representante na olimpíada.
T13. competitiva, representa a cidade nos JR e JA e na liga.
T14: O grupo 3 tem seleção de cças, as mais talentosas 
participam de pré-infantil, infantil, e nos JR e JA no infantil. 
T22B: nome dele apareça, e o nosso tb q a GA do país cresça. 
T23: um grupo competitivo que começa a levar o nome da 
cidade no desenvolvimento mais na área competitiva.
T24: desse 1o grupo selecionamos pro treinamento, e de 
acordo com o nível deles, vão pra JR e JA.
T28: Eventos da Coordenadoria Estadual da Juventude, os JR 
e JA, da FPG, na categoria pré-infantil e infantil, e do torneio 
nacional da CBG, e todos os eventos da Liga do Interior,______
T29C: visa exclusivamente ginastas de alto nível para 
campeonatos fora do país. Não é importante campeonato 
brasileiro e internos, é competir e representar o país._________
T23: auxiliar no desenvolvimento da cça e do adolescente. Na 
formação em si no global.
T29A: objetivo maior é como educador, educador, vc ta 
preocupado com a saúde e a qualidade de vida da cça, 
desenvolvimento da cça, dessa parte educacional a gente 
conseguir tirar talentos, ótimo.
T29A: a cça só pode fazer ginástica se ela estiver estudando, 
e ela ganha bolsa, escola pública, escola particular  
T13: ficar entre as 7 primeiras nos jogos.
T4B: o grupo de treinamento espera resultado.  
T5: aceita todo o tipo de pessoa, o que a gente procura 
trabalhar legal, oferecer uma atividade diferente do que ela faz 
em escola, a ginástica desenvolve outras qualidades da cça, 
não é tanto de formar atletas de competição.
T6: Prioridade atendimento ao sócio, escolinha, massificação, 
sócios. Procuram colocar os sócios dar mais importância a 
eles, não vai o alto nível.________________________________

3 T refere-se ao técnico. A numeração indica a Instituição. As letras que eventualmente surgem 
após os números referem-se à ordenação dos técnicos da mesma Instituição.
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Formação esportiva 
Formação de atletas de 
competição

T8: ao mesmo tempo um trabalho com associados.
T11: Tem duas linhas: massificação e atletas de competição.
T13: Mas tb tem a parte de iniciação, e de recreação tb, que as 
cças que não têm talento, para a ginástica.
T14: Massificação do esporte e muitas cças praticando e 
conhecendo a GA e a parte cultural também. No grupo 2 cças 
que já participaram de festivais e começam a ir em alguns 
torneios de nível não muito alto. O grupo 3 tem seleção de 
cças, as mais talentosas estarão participando de pré-infantil, 
infantil, e JR e JA na categoria infantil. O grupo 4 que é acima 
do juvenil, mais velhas, mais anos praticando.
T16A: lado social, massificação, tirando a criança da rua, esse 
é o principal enfoque que eles querem, diminuir a criminalidade 
e criar algum objetivo neles, melhora de saúde, etc.
T17: é atender mesmo os associados pra prática da GA.
T18: é mais iniciação e não leva tão a sério como competitivo.
T19: atender a população como uma atividade.
T20: esporte recreativo para formação da cça num todo, é sem 
visar competição.
T23: A nossa expectativa é atender 500 cças. Hoje são 200.
T24: atendimento, desde escolinha, recreativo passando uma 
base fundamental da GA, desse 1o grupo selecionamos pro 
treinamento, e de acordo com o nível deles, vão pra JR e JA. 
T25: pratica para o esporte, o gosto para esporte.
T26: Só visa massificação, quantidade de alunos, tirar da rua. 
Ela não quer ver o progresso, não é nossa forma de trabalho. 
T27: pra satisfação pessoal, tanto pra crianças até adultos.
T28: atendimento a cças carentes.________________________
T7:é voltado para treinamento, trabalho de base, início do 
treinamento, só cças com aptidão mesmo que ficam
T8: trabalho de alto nível para competições internacionais, 
mundiais, panamericanos, olimpíadas...
T9: tem escolinha e tal, mais visando o alto nível.
T10A: o 1o esporte do clube. Prioriza formação teoricamente. 
Mas na concepção nacional, o investimento é um dos maiores, 
que mais apóia do rendimento. Mas tem estrutura deficitária 
em termos de gestão, tem trabalho de formação no masculino, 
mas no feminino está mais fraco.
T11: Tem duas linhas, massificação e formar atletas de 
competição.
T12: num futuro longínquo q se forme equipe de competitivo, 
pra se alcançar campeonato brasileiro, mundial e daí por 
diante. Alto nível mesmo.
T16A: E tb a secretaria de esportes tem objetivo de alto nível.
T19: trabalho comunitário e lógico, a 
consequência pro treinamento esportivo.
T27: pra treinamento; alto nível, pra como esporte.
T29B: já trabalha pra rendimento. Nossos objetivos são os 
campeonatos brasileiros. Aí tem o pré-infantil, infantil, juvenil, e 
a gente treina visando essas competições. E como aqui é o 
centro de excelência, busca mostrar que aqui o trabalho tá 
sendo feito, mostrar meninas de boa técnica, de postura.
T29C: visa exclusivamente ginastas de alto nível pra 
campeonatos fora do país. Trabalho direcionado para 
seleção brasileira.__________________________________
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Promoção da 
prática esportiva

Formação 
esportiva

Desenvolv imento 
geral

Categoria 
Representação 
em torneios

Natureza da instituição no setor masculino
Privada

Em geral, observamos que há um certo equilíbrio em atender as duas 

demandas do esporte: a participação em geral e a formação de atletas. O fato 

condiz com a natureza de instituições esportivas, embora o segundo pareça ser 

consequência natural do primeiro. Algumas entidades são tradicionais e formaram 

e continuam formando ginastas de expressão.

Entre os objetivos ficou evidente a importância de representá-los nos 

eventos. No entanto, nas instituições públicas, a participação nos Jogos 

Regionais e Abertos era esperada, pois são eventos de repercussão política para

Quadro 9 — Tema: Objetivos da instituição no setor masculino________________
_____________________ Unidade de análise______________________  
T1: participativa dos esportes e nós do departamento de Ginástica 
específico, a gente é faz essa parte tb e visa competição.
T2: quase todas as prefeituras trabalham em função dos Jogos.
T12: competição ligada à religião. _______________________________
T25: pratica para o esporte, o gosto para esporte.
T8: Ginástica para todos, todos os sócios, independente da qualidade 
técnica ou idade, faz esporte por fazer, ginástica por fazer.
T14: não temos exclusão nenhuma ... Toda cça que se inscreve na 
secretaria, existindo vagas ela participa, não existe uma seleção. 
Massificação do esporte.
T21: Visa atender todo o mundo porque é prefeitura, tem que dar 
oportunidade pra todos, dar oportunidade pra todos.___________________
T8: tem gente que gosta de fazer ginástica de participar, mas tb tem gente 
que gosta de competir alto nível.
T10: formar atletas de base ate chegar a ponta. Preocupa com formação 
técnica como do indivíduo em si. Manter o nível de ginastas em formação, 
dentro das possibilidades do clube, levar adiante ate colocar na seleção, 
se tivermos material humano e condições
T14: O grupo 3 começa a seleção das cças, as mais talentosas estarão 
participando de pré-infantil, infantil, e JR e JÁ na categoria infantil.
T2T. setor de formação esportiva, e setor de competição.
T24: Tentar formar atletas sem exagerar na força pra evitar lesões._______
T2: Eles sempre querem ganhar os Jogos. Todo ano, o objetivo é ganhar.
T9: “Vencer ou vencer*, apesar de eu achar que a GA não é só isso, tem 
um lado da vitória que é muito importante para o Clube e pro curríuclo dos 
profissionais. Há tradição que vem da vitória da classificação da vitória, 
que preza muito isso.____________________________________________
T9: tb mais tem um lado tb em fazer ginástica, pela saúde, pela vitória da 
vida que é todo aprendizado.
T10: Preocupa com formação técnica e do indivíduo em si.
T12: formação educacional do indivíduo, ligado à religião judaica, 
sociabilização, formação psicológica, incentiva a pratica em si, da 
modalidade como meio de formação.
T24: educação pelo esporte. 
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Formação em 
geral

Desenvolvimento 
em geral________

Competição e 
representação da 
cidade

Categoria 
Inclusão, 
atendimento em 
geral

Quadro 10 — Tema: Filosofia da instituição no setor feminino______________________
______________________ Unidade de análise_______________________  
T2: massificação, atendimento.
T5: aceita todo o tipo de pessoa. A filosofia é essa, não é tanto de formar 
atletas de competição.
T6: Prioridade atendimento ao sócio.
T8: tentando atrair o máximo possível todos os associados.
T13: Mas tb tem a parte de iniciação, e de recreação tb.
T14: cças que tem o 1o contato, não temos exclusão nenhuma, a não ser por 
problemas físicos ou de saúde.
T16A: da massificação.
T17: setor formativo, a filosofia é atender mesmo os sócios para prática da 
GA, no caso que sou específica da GA, mas todo setor, todos os professores 
tem essa função de atender a todos os associados que tem interesse.
T19: é atender a população como uma atividade. Esse trabalho comunitário.
T24: amplo de atendimento.
T25: é a prática para o esporte, o gosto para o esporte, não visando somente 
o alto nível, e sim a prática esportiva, daqui eles podem fazer GA.
T3: treinamento não é prioridade.
T26: só espera massificação. Ela espera quantidade de alunos, 
massificação, tirar a criança da rua, e eles deram essa diretriz pra vcs ou só 
tira da rua.
T27: pra satisfação pessoal, tanto pra cças até adultos.
T29A: o importante é a atividade.____________________________________
T4A: preocupam muito com a formação das cças.
T9: lado tb em fazer ginástica, pela saúde, pela vitória da vida que é todo 
aprendizado.
T20: esporte recreativo para formação da cça num todo, é sem visar 
competição.
T23: auxiliar no desenvolvimento da criança e do adolescente, formação em 
si no global deles, no que a gente pode estar auxiliando na parte emocional, 
na social fazendo eventos, na parte física então a gente engloba como um 
todo o desenvolvimento da cç.
T28: formação das cças através do esporte, principalmente a formação de 
valores, valores educacionais que as cças possam extrapolar para o resto de 
suas vidas, não apenas para a carreira de ginasta. ______________
T4A: parte de treinamento por causa dos resultados nos jogos.
T4B: lado social, de escolinhas, e ao mesmo tempo, grupo de treinamento 
esperam resultado.
T23: selecionamos algumas que começam a participar de competição. 
Temos um grupo de 20 cças que pertence ao grupo competitivo que começa 
a levar o nome da cidade.
T24: vão pra JR e JÁ.
T29C: visa exclusivamente o alto nível e representando o país fora.
T29B: competir pelo clube.__________________________________.__ .—
T5: oferecer uma atividade diferente do que ela faz em escola, a ginástica 
desenvolve outras qualidades da cça._________________________________

as cidades. É preocupante o relato do técnico T2 ao afirmar que a cidade quer 

ganhar todos os anos, pois pode implicar em pressão sobre os ginastas.

Houve algumas considerações sobre a saúde e o desenvolvimento geral e 

isso é desejável, pois a grande maioria das instituições atende às crianças e 

jovens. É interessante a vinculação da prática esportiva com a educação, como 

citou o técnico do feminino T29A: “a criança só pode fazer GA se estiver estudando".
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Quadro 11 - Tema: Filosofia da instituição no setor masculino
Categoria

Inclusão, 
atendimento em 
geral

Formação em 
geral________
Competição

Desenvolvimento 
geral___________
Alto rendimento 
Social__________
Não identificado

______________________ Unidade de análise_______________________
T14: não temos exclusão, a não ser por problemas físicos ou de saúde.
T21: Visa atender todo mundo que quer, essa é a filosofia, dar oportunidade 
pra todos.
T25: é a prática para o esporte, o gosto pelo esporte, não visando somente o 
alto nível, e sim a prática esportiva, daqui eles podem fazer GA. 
T1: Associativa do de participativa dos esportes.
T12: mas incentiva a pratica em si, da modalidade como meio de formação.
T8: preserva coisas muito importantes com valores humanos.
T12: formação educacional, do indivíduo, no caso aqui é ligado à religião.
T1: e visa competição, então a associação não cobra nenhum resultado da 
gente nada, gosta mesmo de competição._____ ____ ____________________
T24: formar atletas sem exagerar na parte de força pra evitar lesões

T8: Competitivo, ela é competitiva._____________________
T8: Dar chance para cças que não têm facilidade económica.
T2: não identificado.
T3: não identificado.
T15: não identificado.________________________________

T23: gente pode estar auxiliando na parte emocional, na social fazendo 
eventos, na parte física.
T29A: é como educador, preocupado com a saúde e a qualidade de vida da 
cça, desenvolvimento da cça.
T29B: vão ter futuro daqui pra frente, vão sair da ginástica, vão trabalhar com 
ginástica ou escolher outras coisas, a gente se preocupa com a questão 
psicológica... ___ _____________________________
T7: formação de atletas.
T8: trabalho de alto nível.
T10A: Prioriza formação teoricamente. Mas dentro da concepção nacional, o 
investimento é um dos maiores, que mais apóia do rendimento.
T13: a filosofia ela é competitiva, pq a gente representa a cidade nos JR e JA 
e na liga como vc viu no sábado.
T16A: e T9: “Vencer ou vencer”, e apesar de achar que a GA não é só isso, 
tem um lado da vitória que é muito importante para o Clube, pros 
profissionais, pro currículo. Mas tem o lado tb de fazer ginástica, pela saúde, 
pela vitória da vida que é todo aprendizado.
T9: um recorde até levou mais atletas do que a maioria dos paises que foram 
para a olimpíada, a uma tradição que vem da vitória da classificação da 
vitória, que preza muito isso.
T27: pra treinamento; alto nível, pra como esporte.______________________
T4A: tirar as cças da rua, com o lema esporte não é droga.
T4B: lado social.
T16A: lado social, da massificação, tirando a criançada da rua, diminuir a 
criminalidade e criar algum objetivo neles, melhora de saúde.______________
T16B: Os valores estão meio perdidos aqui ... tinha valores muito fortes de 
respeito, disciplina...agora é um trabalho que precisa de um certo tempo pra 
se desenvolver.

Os temas filosofia e objetivos das instituições se confundem nos 

depoimentos dos técnicos de ambos ossetores, o que revela a falta de princípios 

e valores que direcionam as condutas e ações dos técnicos. E, 

surpreendentemente, em três instituições no setor masculino não foi possível 

identificar um conteúdo que se relacionasse à filosofia do programa (T2, T3 e



Unidade de análise

Sim

Resultados

Pouco
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Número de 
praticantes

Participar de 
competições

T15). Um dos técnicos ficou particularmente confuso ao responder a questão e, 

apesar de tentarmos explicar, sem intervir na resposta, não foi possível identificar 

um conteúdo que caracterizasse a filosofia da instituição no seu depoimento.

No entanto, identificamos alguns relatos como a formação e a educação 

através do esporte, a questão social e a saúde. Mas, é preocupante observar que 

as instituições não têm uma filosofia para orientar a conduta dos profissionais, 

ainda que estes tenham suas próprias filosofias. Sem uma diretriz da instituição, 

muitos técnicos podem se perder no processo ou não se integrar e não 

compartilhar os propósitos reais das instituições, comprometendo a formação das 

crianças. Acreditamos que alguns técnicos desconheçam a filosofia das 

instituições, ou que ela seja inconsistente ou que realmente não exista nenhuma 

filosofia definida.

Quadro 12 - Tema: Cobranças da instituição no setor feminino 
Categoria Unidade de 

registro 
Trabalho T2: trabalho sim, resultado não.

T7: cobrança sim ... um trabalho bem feito, um trabalho de base.
T22A: Cobrança mais pro adulto. Pra mim não reconhecem, qdo vai 
pra competição.
T27: nós somos cobrados, mas nós mesmos nos cobramos.
T29B: Ela cobra, cobra, e tb, vem de cima, tem uma cobrança, gera 
outra cobrança, outra cobrança, até chegar nas meninas._________
T3: querem e praticamente ganhar os JR e competir os JÁ.
T4A: Já cobraram e agora temos condições de formar atletas nos 1o 
lugares.
T4B: o grupo de treinamento espera resultado.
T8: Cobram.
T10B: sobretudo depois dos resultados da XX, fica a expectativa de 
quando vai surgir uma nova XX. Quando não conseguimos os 
resultados, incomoda um pouco.
T14: e a grande importância pros JR e JÁ pra prefeitura.
T16A: cobra mais são os Jogos.
T18: Cobra resultados assim cobra.
T22A: Eles querem, mas não cobram pq não acreditam.
T22B: nome dele apareça, e o nosso tb.________________________
TTI: Cobram mais a quantidade de atletas/cças participando.
T12: Bastante meninas e meninos participando, na quantidade, mas 
na qualidade tb.
T25: não tenho cobrança nenhuma por resultados, tenho a cobrança 
pelo n° de alunos.__________________________________________
T4B: Procuram saber como estão as coisas, mas não é forte não.
T9: Eles não interferem muito não, a gente é que se cobram os 
técnicos daqui sabem da tradição._____________________________
T22B: Prefeitura JR e JA, o clube pelas competições da PPG e CBG. 
T26: Está exigindo JR e JA.



Não

Unidade de análise

Sim
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T5: cobrança não
T10A: Por enquanto não sei se essa gestão vai exigir resultado ou 
não. Depende de quem estiver administrando.
T15: Não, a gente tem toda liberdade de trabalhar aqui.
T16B. não cobram não.
T17: De resultado não, de resultado nenhum.
T19: tem um valor histórico, sempre estivemos em tomo disso, então 
vamos tentar manter. Não tem uma cobrança direta.
T20: não cobram nenhum resultado, não precisa ter grandes 
ginastas. Não ela não cobra resultados.
T23: Não, a prefeitura deixa o trabalho livre, acredita no trabalho, 
não precisa cobrar porque trazemos bons resultados pra cidade.
T28: Não, em absoluto, pois é a filosofia da instituição é educacional. 
T29A: não existe cobrança.
T29C: a cobrança é nossa com nós mesmos. A partir do momento 
que a gente tem retorno, tem patrocínio, representa o Brasil, nós 
somos profissionais, tem essa responsabilidade com a gente 
mesmo. Não precisa a cobrança vir deles, a gente por si só se cobra 
e tenta mostrar o melhor resultado possível, eles sabem que aquilo 
foi o máximo que podia fazer. Não há ameaça, esse tipo de coisa.

T3: Não, não me queixo não.
T12: nâo cobra resultado.
T21: não tem cobrança nada.
T24: Não, antigamente tinha mais.

Quadro 13 - Tema: Cobranças da instituição no setor masculino 
Categoria Unidade de 

registro 
Resultados T8: Sim, como qualquer lugar resultado, a gente vive de resultado.

T9: o diretor falar pergunta se a gente ia ganhar pq se não fosse 
ganhar, não precisava viajar.
T10: Quando tem essa cobrança, é em cima do que investem.
T15: os resultados são pra acontecer fruto de trabalho.___________
T25: não tenho cobrança nenhuma por resultados, tenho a 
cobrança pelo número de alunos.
T14: pra prefeitura o interessante é ter esse grande numero de 
participantes._____________________________________________
T14: e a grande importância pros JR e JA pra prefeitura.

É interessante notar que não foram observadas tantas cobranças no setor 

feminino como poderíamos imaginar, haja vista o retorno que as instituições 

esperam mediante os investimentos realizados. Observamos que há cobranças 

dos próprios técnicos, de seu trabalho, empenho e esforço. A cobrança, quando 

ocorre, parece ter mais relação com os resultados e a manutenção de um número 

regular de ginastas. O segundo aplica-se aos envolvidos nas instituições públicas, 

muitas vezes, por questões políticas. Ainda que alguns técnicos de instituições 

públicas tivessem citado a exigência de representar a cidade nos Jogos Regionais 

e Jogos Abertos, esta questão não surgiu com grande expressão neste item.



Não

Unidade de análise

Não
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Entretanto, segundo os relatos, não há participação direta de superiores e 

muitos técnicos sentem que exista uma relação de confiança e credibilidade 

devido ao tempo de atuação nas instituições. Alguns técnicos estão conscientes 

da tradição da instituição e da GA e procuram atender a esta expectativa, mas 

não nos pareceu que haja ameaças ou pressões em nenhuma delas.

Quadro 14 — Tema: Condições adequadas de trabalho no setor feminino  
____________ Unidade de análise_________________________  
T2: condições de trabalho estão boas. 
T4A: Boas, cada dia melhor. 
T6: Estão próximas ao ideal dentro da realidade do clube em si e do interior. 
T7: infra-estrutura, eu considero boa, não é a ideal, mas é boa. 
T11: boa, pro nível de SP, mas não se compara a CTBA. 
T12: Muito e a idéia é melhorar cada vez mais. 
T13: excelente. Eu tenho tudo. 
T17: a gente tem um ginásio privilegiado. 
T18: ginásio é bom. 
T19: condições de infra-estrutura são boas. 
T23: Acho que pra atender o publico que estamos trabalhando, é suficiente. 
T25: em termos da região acho que o sesi esta com uma excelente sala. 
T27: boa estrutura em relação ao Brasil, mas ainda está faltando algumas coisas. 
T29A: o melhor ginásio da escolinha na América do Sul. 
T29B: Aqui tem tudo, pra segurança das meninas, tudo, não tem o que reclamar. 
Aqui é outra realidade de quem trabalha fora daqui, o ideal seria aqui. 
T29C: Excelentes. Todas as condições são muito boas.__________
T3: o dinheiro está escasso, foi gasto tudo nos JA. 
T12: houve investimentos, sala maior, melhores equipamentos, temos projetos de 
comprar aparelhos importados, se pensa muito nisso em melhorar. 
T14: seria media a nossa. 
T20: não tem espaço pra colocar todo o material que a gente precisa. 
T22B: precisamos de material novo pra competir, de ponta. 
T22C: não tem, pra dar suporte, e não fica um trabalho ideal como gostaríamos. 
T24: nossas condições são fracas pra um trabalho mais estruturado. 
T26: Tinha fisioterapia, tinha o salão, o material, o salário dos professores. 
T28: mas ainda sentimos falta de alguns equipamentos, e tb de espaço físico.

Quadro 15 - Tema: Condições adequadas de trabalho no setor masculino
Categoria
Sim

Categoria 
Sim

T3: Mas tem condição sim.
T25: em termos da região acho que estamos com uma excelente sala.
T12: É ótima._____________ _ ____________________________________________
T8: As dificuldades são sempre as mesmas, é vc enfrenta problema económico, e 
problema sócio-econômico-cultural.
T9: gente de clube de futebol sempre fica em 2o plano. Os diretores são muito 
amadores.
T9: Ta bem melhor o ginásio.
T10: falta de material de qualidade.
T14: seria media a nossa. Temos toda a aparelhagem, montada, mas ainda falta 
espaço, não temos um fosso, iria acelerar o trabalho.
T15: não é completamente ideal.
T21: o material já não tá ajudando mais ele a fazer os elementos que precisa.
T24: o momento financeiro não é muito bom na academia.
T24: Os materiais não estão adequados, muita adaptação.
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Ao praticante 
em geral

Quadro 16 - Tema: Apoio das instituições no setor feminino 
Categoria Unidade de 

registro 
Aos atletas T2: o apoio ao atleta é bem legal aqui.

17: Todo ano vamos para três 3 brasileiros, não tem do que se 
queixar, as cças têm ajuda, passe, lanche, e as competições são 
todas pagas pela Prefeitura, é agasalho, uniforme tudo.
T10A: clube depende muitas vezes do sócio aceitar investimento. 
T10A: Alguns têm patrocínio. A XX ligou para patrocinar ela e eu. 
O clube não aceita. Consegui fechar e quase fui demitida do clube. 
T11: Dá ajuda de custo, e a gente paga pessoa pra buscar na 
casa, almoçam no ginásio.
T13: uma ajuda da prefeitura, em termos, eu diria, de taxas de liga, 
de federação, transporte, alimentação, uniforme.
T20: como agora consegui levar as meninas pra nível competitivo 
então eles estão dando apoio. Não é coisa que tenha total apoio. 
T22A: Aqui tinha convénio com a prefeitura, os atletas não o clube. 
T22B: equipes são adotadas, bolsa de estudo, em dinheiro para 
treino e transporte, e auxilio da prefeitura para as competições.
T29B: Aqui tem tudo, pra segurança das meninas, tudo, a gente 
não tem do que reclamar. Tem meninas que têm a bolsa aqui.
T29C: total.______ ______________________________________
T2: é bem acessível.
T29A: a cça só pode fazer ginástica se ela estiver estudando, e em 
cima disso ela ganha bolsa, escola publica, escola particular._____
T5: da prefeitura é muito difícil. Mas a idéia é trabalhar junto.

A GA, em certa medida, depende da quantidade e qualidade dos materiais 

para garantir um nível de evolução no setor competitivo e para a segurança dos 

ginastas. Outro aspecto determinante é a manutenção destes equipamentos e 

esta dependência de materiais aumenta à medida que o ginasta evolui.

Os técnicos que se sentem satisfeitos com as condições que dispõem são 

aqueles que têm como referência a realidade nacional mas, ao mesmo tempo, 

têm consciência de que estão distantes do ideal. Certamente, os clubes 

esportivos privados estão mais próximos do ideal, mas foram notórias as 

condições de algumas instituições públicas, como citaram T2, T3,

Contrário ao setor feminino, a maioria dos técnicos do masculino relatou 

que as condições de trabalho não são adequadas às necessidades e as 

reclamações referem-se à infraestrutura. Esse fato já era esperado devido ao 

menor investimento neste setor, em geral, como é o caso Centro de Treinamento.

A falta de recursos é realidade do esporte brasileiro e, como não há apoio 

regular e constante, principalmente nas instituições públicas, estas procuram se 

manter através de atividades paralelas como bingos, festas, rifas e ajuda dos pais 

para arrecadarem fundos, conforme vimos no tema “Apoio dos pais”.

Rectangle
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Recursos 
financeiros

Quadro 17 - Tema: Apoio das instituições no setor masculino 
Categoria Unidade de 

registro 
Aos atletas T3: prefeitura ajuda, pois eles participam dos jogos.

T8: têm muitos, muitos militantes aqui de todos os esportes.
T21: pq prefeitura paga tudo, os atletas não precisam pagar nada.
T1: dão assim tudo que a gente precisa.
T2: A verba se fosse destinada para formação deles, ele reverteria 
para o ginásio. Foi assim que montamos o ginásio. Montamos não, o 
ginásio já existia. Vou ganhar os Jogos, mas quero paralela nova, vai 
ser troca, eu te dou os jogos e vc me dá a paralela.
T8: o clube ajuda muito. Quanto mais resultados a gente conseguir 
mais possibilidade vc conseguir apoio.
T12: sobre incentivo financeiro e estrutural, não tem problema. 
Justificando os objetivos da sua modalidade eles incentivam a ir.
T15: a prefeitura investe dinheiro na GA.
T24: a prefeitura que passa verba para os atletas, técnicos e também 
para comprar materiais novos. Fora isso a academia não tem 
condições de comprar._____________________________________
T9: tinha uma época que pagava para os atletas mais tem uns 2 
anos que não paga mais.
T14: Não foi por verba da prefeitura, tivemos que arrecadar recursos.

As instituições públicas têm investido, nas cidades do interior de São 

Paulo, pois há expectativa de bons resultados nos Jogos Regionais e Abertos.

Mas, em geral, os técnicos têm respaldo das instituições e isso foi 

expresso, principalmente, em vantagens como oferecimento de bolsas de estudo, 

isenção de taxas, transporte e alimentação aos atletas. É interessante o caso do 

técnico do feminino T24 e do masculino T2 que têm o investimento financeiro 

associado aos resultados, o que pode criar um clima de cobranças aos atletas e 

incertezas sobre o prosseguimento das atividades.

O técnico do feminino T26 cita que as instituições, em geral, não 

compreendem que a formação esportiva é um processo de longo prazo e são

T8: temos muito apoio do clube.
T9: mas dá pra trabalhar, sempre foi assim e a gente conseguiu.
T15: presidente aqui é muito cabeça aberta, assim para o esporte 
competitivo, o clube é voltado hoje para o competitivo de todas as 
modalidades, e a gente tem total apoio do clube pra modalidade. 
T23: estamos montando associação pra poder fazer parceria com 
as empresas. Por enquanto todo apoio é da prefeitura mesmo.
T24: se a equipe não conseguir classificação pra JA, a verba que é 
parcelada em 10 meses é cancelada. Em março ela inicia e em 
agosto permanece se for pro JA, e depois volta no próximo ano. 
T28: 2 patrocinadores.___________
T3: Treinamento não é prioridade.
T18: Pelo clube não tem apoio, assim não tem muito apoio não.
T26: Antes eles priorizavam formação completa. Ninguém quer 
saber de investimento de médio e longo prazo. Todo mundo quer à 
curto prazo. O mandato é de 4 anos. Prefeitura que pagava a FPG. 

| Éramos filiados, hoje não somos mais e não sabemos que pé está.
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Quadro 18 - Recursos Humanos no setor feminino
Assistente

1 fisioterapeuta; 1 médico 
1 nutricionista

Quadro 19 - Recursos Humanos no setor masculino 
Assistente 

1 
1

Estagiário
1 (nutrição)

2

2 
2

Demais profissionais
1 psicóloga

1 balé

Instituição
1
2
3
8
9
10
12
14

Instituição 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29

Técnico
4 
1
4
3
2
2 
5
7 
7
13
04

1
6
5

7/8
4
2
1 
1
7
1
1 
1
2
3 
3
10

Técnico
4
1 
4
5 
7
2 
6
1

Professor
4 
1
2

cobrados por resultados imediatos. Acreditávamos que seria um relato muito 

frequente, mas houve apenas uma ocorrência. Talvez, as instituições estejam 

mais conscientes de que não é possivel desenvolver um atleta da noite para o dia 

mesmo investimento muito, pois o sucesso no esporte depende de muitos fatores.

Foi interessante observar que todo o apoio relatado é direcionado aos 

ginastas e não aos técnicos. Talvez os técnicos não tenham mencionado isso ou 

realmente não há. É importante que haja apoio para o aprimoramento dos 

técnicos como a participação em cursos, seminários, intercâmbios, entre outros.
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15
21
24

5
1 
1

Podemos dizer que as condições de recursos humanos são escassas, mas 

a situação no setor masculino é mais precária que a no feminino. Citamos o 

depoimento dos técnicos do masculino T2 e T15 que afirmam que ninguém 

deseja trabalhar com meninos, pois não há investimento, reconhecimento e 

retorno e também há uma grande dificuldade em reunir ginastas. Talvez, a 

repercussão da GA no cenário internacional incentive a prática entre os meninos, 

pois existe uma tendência a acreditar que a GA seja para meninas.

Por sua vez, os técnicos necessitam de muito esforço para atender a todos 

sem comprometer a qualidade de ensino. Principalmente, nas instituições 

públicas, a situação é ainda mais complicada, pois a contratação é feita por 

concurso e que é um processo moroso. Uma solução que poderia melhorar a 

situação é uma parceria com Universidades para contratar os estagiários.

No entanto, é preocupante, pois representa uma sobrecarga de trabalho 

para os técnicos e risco para os ginastas. Mas, a falta de recursos humanos é um 

problema do esporte no país.

Comentários Finais
Como pudemos constatar, a maioria das instituições é de natureza privada. 

Entretanto, o que temos observando é o estabelecimento de parcerias, 

principalmente nas cidades do interior onde foram criadas associações com 

empresas. Esta atitude permite a “sobrevivência” da modalidade em muitas delas 

e garante infraestrutura e/ou recursos para participar de eventos. Observamos 

que nas cidades do interior de São Paulo, geralmente por questões políticas, há 

um crescente interesse pelo esporte devido à repercussão dos Jogos Regionais e 

Abertos e, também pelos eventos promovidos pelas ligas.
No entanto, o problema das instituições públicas é a instabilidade política, 

pois os programas e projetos podem não resistir à troca de gestão. Entre 

2004/2005, em particular, houve mudanças consideráveis. Certas instituições que 

investiam na formação esportiva passaram a contratar atletas da cidade de São 

Paulo e de outros Estados para disputar os Jogos Regionais e Abertos. Por outro 

lado, certas instituições que investiam no alto nível passaram a focar a
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massificação mas, contraditoriamente, continuavam exigindo a participação 

nesses eventos, refletindo a falta de consistência das políticas de incentivo ao 
esporte no país.

Com relação às instituições privadas, observamos que há certa 

estabilidade política o que possibilita o planejamento de longo prazo. Mas, estas 

instituições também têm políticas internas que podem afetar os rumos da 

modalidade. Além disso, pudemos observar, também a falta de parcerias com 

empresas, havendo apenas alguns patrocínios individuais e, em geral, somente 

entre aqueles que têm se destacado nas competições importantes. Acreditamos 

que seja uma das grandes falhas do nosso sistema esportivo, pois os atletas 

devem apresentar resultados antes de começar a receber apoio.

É contraditória a cobrança de algumas instituições por resultados e 

participação em torneios, pois os investimentos em recursos humanos e infra- 

estrutura não condizem com as necessidades de técnicos e ginastas.

Igualmente, podemos pensar sobre os objetivos das instituições que estão 

divididas entre o atendimento em geral e a formação de atletas competitivos, ou 

seja, mesmo que a infra-estrutura e os recursos humanos sejam escassos, há 

perspectivas de se formar atletas de elite.

Outra situação preocupante é o desgaste dos técnicos, pois a grande 

maioria trabalha com todas as categorias e, pouquíssimos, dispõem de equipes 

de apoio como assistentes, médicos, psicólogos, nutricionistas, coreógrafos, etc. 

além disso, E mais, as instituições que não dispõem de setor administrativo, 

sobrecarregam ainda mais os técnicos com tarefas como inscrição em 

competições, aquisição de uniformes e equipamentos para o treinamento, limpeza 

e reforma de materiais, busca de recursos financeiros e patrocínio, transporte, 

entre outros.
Mesmo diante de condições pouco favoráveis para atuar na GA, em geral, 

os técnicos não relataram muito descontentamento. Talvez, estejam conformados 

com a realidade do país. Eles também não sentem cobrança direta de seus 

superiores, mas estão cientes de que precisam representar as instituições em 

determinados torneios e apresentar resultados expressivos.

No que diz respeito às condições de trabalho, há mais descontentamento 

entre os técnicos do masculino. Culturalmente, o país não tem expressão na GA 

masculina e as instituições também não têm investido para reverter este cenário.



2. Perfil do técnico

3o ano EF Pré-infantil; InfantilT2

Graduação/ EF Pré-infantil; InfantilT3 5 anos5 anos

Iniciação a juvenilT4A 07 anos9 anos

Infantil e juvenil07 anosT4B 15 anos

Pré-e

4 anosT7 Graduação EF 14 anos

3 anosT8 25 anosGraduação EF

15 anosT9 Graduação EF 15 anos

8 de 5 a 6 anos15 anosDesde 1991T10A Graduação EF

8 de 5 a 6 anosT10B 10 e meio10 e meio
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Graduação EF 
Especialista

Juvenil; Infantil; Pré- 
infantil

Categorias que 
orienta

O número de instituições que oferece a GA masculina formativa 

evidentemente inferior ao feminino
e competitiva é 

mas, felizmente, temos constatado algumas 
conquistas expressivas no setor masculino. Os dados comprovam que, se houver 

investimento, pode haver crescimento, tanto qualitativa como quantitativamente 

em ambos setores.

T5
T6

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF

Graduação EF
Graduação EF
Especialista

04 anos
20 anos

Tempo de 
experiência 

como técnico 
12 anos

Tempo de 
atuação na 
instituição 

03 anos

08 anos
15 anos

Iniciação a adulto 
Escolinha a adulto

Número de atletas 
sob sua 

responsabilidade
Pré-infantil 15
Infantil 05__________
Manhã 05
Tarde 08___________
Pré-infantil 10

/</

Quadro 20 - Perfil do/técnico no setor feminino
Técnico

De 7 anos de idade 
até Adulto_______
Estreantes, pré- 
infantil, infantil, 
juvenil e adulto 
Iniciação a adulto

Juvenil 6 
Infantil 4 
14 meninas 
Escolinha 
infantil 10 
Infantil tem 7ou 8 
Juvenil 4
Adulto 3____________
Juvenil 06 
Infantil 06
Pré-infantil 06________
Equipe feminina 8 Pré- 
equipe 5____________
36 + 4 seleção

Os técnicos das instituições privadas sentem menos cobranças, apesar de 

receberem mais apoio e disporem de infra-estrutura mais adequada. Isso é 

possível porque os clubes recebem mensalidades dos sócios. Apesar do foco 

principal ser o atendimento aos sócios, certas instituições apoiam atletas que 

visam ao alto rendimento e muitos são aceitos como militantes e isentos de taxas.

As instituições públicas deveriam oferecer oportunidade a todos e, se 

possível, incentivar o setor competitivo também, mas sem adotar práticas de 

seleção muito rígidas, dificultando o ingresso dos jovens no esporte. No entanto, 

observamos que a estrutura esportiva da GA é frágil e suscetível aos interesses

mercadológicos e políticos, o que dificulta o acesso da população em geral.

>Xéc
Formação/

Rectangle



T11 Desde 1991 Iniciação a adulto

Graduação EFT12 Desde 1993

T13 20 anos 50 meninas

T14 20 anos 20 anos 16 meninas

3 anos

T16B 13 anos 5 anos 9 meninas

T17 12 anos 8 anos Aproximadamente 100

T20 18 meninas

e

T22C juvenil10 anos 4 anos e

Pré-infantil a adulto8 anosT23 14 anos

13 anosT24 17 anos

15 anosT25 15 anos

9 anosT26 10 anos

500 meninas9 anosT29A 15 anos

5 anosT29B 5 anos

Juvenil e adulto10 mesesT29C Graduação EF 13 anos

Técnico Formação

eT1

Pré-infantil ao adulto Pré-infantil 45 anosT2 20 anosGraduação EF
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T27
T28

Categorias que 
orienta

Graduação EF 
Especialista

Graduação EF 
Especialista

Graduação EF 
Especialista

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF

Graduação EF 
Especialista

Funcionaria 
da prefeitura 
desde 96

Tempo de 
atuação na 
instituição 

8 anos

Infantil, 
adulto

Infantil, juvenil 
adulto

Adulto 4 
Juvenil 5 
Infantil 5 + 4 
Pré-infantil 6 
25 meninas

4 anos
4 anos

Graduação EF
Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF

Graduação EF
Graduação EF
Especialista

8 anos
19 anos

5 anos
4 anos

13 anos
20 anos

11 anos
18 anos

Pré-infantil a juvenil 
Pré-Infantil; Infantil; 
Juvenil

Iniciação a adulto 
2 níveis de pré- 
infantil 
um nível de infantil 
uma equipe juvenil 
2 ginastas no adulto 
Nível 1; Nível 2; 
Nível 3__________
Pré-infantil

12 meninas 
Pré-Infantil 1 
Infantil 7 
Juvenil 1

20 meninas
7 meninas

17 ou 18
32 meninas

T18
T19

T22A
T22B

T15 
T16A

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF 
Graduação EF

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF 
Graduação EF 
Especialista

1 ano e 8 
meses 
7 anos 
16 anos

4 anos e 8 
meses
7 anos
11 anos

De 7 a 12 anos 
Pré-Infantil a Infantil 
De 4 a 18 anos de 
idade____________
Pré-infantil a adulto

Pré-infantil, infantil e 
juvenil___________
5 até 7 anos 
8 a 12 anos 
nível 1, nível 2 e 
nível 3, treinamento 
e jovens__________
Iniciação 6 a 8 anos 
grupo adulto

pré- infantil, infantil, 
juvenil e adulto 
Iniciação
Infantil, juvenil i 
adulto

Menores 8 a 14
Avançado 13 ate 20
Iniciação 4 a 14 
Intermediário_____
Pré-infantil a adulto

Pré-infantil 04 manhã 
e 05 tarde___________
15 meninas

Número de atletas 
sob sua 

responsabilidade
Infantil 2
Juvenil 5

Desde 
09/2002 
20 anos

7 meninas
Infantil 5 
Juvenil 4 
Adulta 5_______
Infantil 5 
Juvenil 4
Adulta 5_______
Pré-infantil 10 
A, B, C infantil 4 
Juvenil 4
Adulto 1_______
5 meninas
8 meninas
25/turma 
20/turma______
50 meninas

Quadro 21 — Perfil do técnico no setor masculino
Tempo de 
atuação 

como técnico
14 anos



Graduação EFT3 10 anos 4 anos

Graduação EFT8 + de 25 anos 3 anos Pré-infantil ao adulto

Graduação EFT9 15 anos Pré-infantil ao adulto

T10 25 anos pré-infantil ao adulto

T15 8 anos 8 anos

Graduação EFT21 16 anos 7 anos pré-infantil a juvenil

Graduação EFT24 4 anos 4 anos a

T25 15 anos 15 anos

Observamos que apenas um técnico não tem formação universitária

completa em Educação Física ou Esporte. O fato de a grande maioria ter

formação superior pode ter relação com as exigências do Conselho de EF para
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2 anos
19 anos

atuar na área (NUNOMURA, 2001).

Constatamos que 20 técnicos avançaram nos estudos e obtiveram o título 

de especialista, o que representa um esforço destes para o seu aprimoramento e 

atualização. Outros foram motivados pelo fato de estar atuando, concomitamente, 

no ensino superior, o que também acreditamos ser um avanço e motivo de mérito.

O tempo médio de atuação dos técnicos é de 12.2±5.7 anos para os 

técnicos do setor feminino e de 14.5±7.5 para o do masculino. Os técnicos com

mais experiência, geralmente, assumem o papel de coordenador da modalidade.

O tempo de atuação na instituição foi muito variado, entre 10 meses e 20 

anos, ou seja, há certa estabilidade profissional, principalmente no setor público,

pois o ingresso é por concurso.
Como comentamos anteriormente, o mesmo técnico é responsável por um 

número elevado de ginastas se considerarmos a demanda de atenção do setor 

competitivo e a especificidade do treinamento. Outro agravante é a necessidade 

de muitos técnicos de atuar, simultaneamente, em todas as categorias. A 

categoria adulta pode ser mais independente, mas aquelas de base que estão em

Graduação EF 
Especialista

15 anos 
clube

6 anos 
seleção 

19 % anos

Infantil 4 
Juvenil 9.

A partir de 5 anos; 
pré-mirim; iniciação 
até adulto

2 anos
19 anos

T12 
T14

Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF
Graduação EF 
Especialista 
Graduação EF

Pré-Infantil________
pré-infantil a infanto- 
juvenil___________
pré ao juvenil

Aproximadamente 25 
meninas____________
9 meninas
Infantil 4 ou 5
Total de 9___________
Que disputam 
brasileiro 14
Um equipe de cada 
Juvenil 1
Infantil 4
Pré-infantil 5_________
Treinamento 6
Avançado 3________ •
25/turma 
20/turma

Iniciação 
avançado____
Iniciação 4 a 14 

| Intermediário

Total de 50
Juvenil 4 ou 5
Pré-infantil 1 ou 2
Adulto 1_____________
Equipe de competição, 
8 ginastas, 9 talvez 10 
Com os que estão na 
seleção são 20 a 22



3. Motivação do técnico para atuar na Ginástica Artística

Unidade de análise

\ ...

129

Necessidade 
de 
subsistência

fase de aprendizado, necessitam de mais supervisão direta. E, a própria natureza 

do processo de ensino da GA requer ajuda manual, feedback, dicas, entre outras 

ações pedagógicas que demandam, sobremaneira, a presença física do técnico.

Observamos que o número de ginastas é maior nas categorias iniciais, o 

que parece normal e, à medida que o nível avança, e pela própria seleção natural 

no esporte, diminui consideravelmente. Mas, na GA, este quadro parece mais 

acentuado se observarmos o volume de participantes nos eventos.

Notamos que poucos técnicos dispõem de auxiliares ou de equipe 

multidisciplinar, fato que o sobrecarrega demasiadamente. Muitos técnicos 

mencionaram a necessidade de um grupo de especialistas, principalmente de 

psicologia e de nutrição. Poucos técnicos têm contato ou parceria com 

Universidades ou centros de pesquisa (que também são escassos no país). 

Alguns técnicos mencionaram a importância de estudos para apoiar os seus 

trabalhos, mas a falta de tempo, muitas vezes, dividido com a atuação em outras 

instituições, impossibilita o seu envolvimento em estudos e pesquisas.

Quadro 22 - Tema: Motivos que levaram a atuar na GA no setor feminino
Categoria

Experiência 
anterior na 
modalidade

T2: atleta
T3: atleta
T4A: atleta
T5: fiz ginástica
T7: É eu fui atleta né.
T10A: Comecei treinando tarde.
T11: fazia GA, bale, e sempre estava no meio do esporte e quis fazer EF, na GA 
e eu adorava
T12: Fui ginasta, treinei muitos anos, foi uma paixão.
T16B: Fui ginasta.
T17: fui atleta, então eu gostei, eu me identificava, gostava bastante.
T18: Eu fui ginasta
T20: eu fiz ginástica
T22A: treinava, gostei muito, mas não fui boa
T22B: Fui atleta até os 32, to com 40 agora
T22C: Treinava em SBC na década de 80.
T28: fui ginasta, fui árbitro.
T29A: fui ginasta, não consigo ver a minha vida sem ginástica...entra no seu 
sangue, ela não sai mais.
T29C: era ginasta, eu treinava de manhã e ajudava como treinador à tarde
T6: Nunca fui atleta de GA, e precisava eu fui.
T10A: queria estudar em escola particular, então com 14 anos comecei como 
monitora.
T25: necessidade de pagar a faculdade, e me ofereceram um estagio.
T29B: tava fazendo estágio na faculdade e precisava trabalhar, precisava 
arrumar alguma coisa, queria trabalhar na área___________________________
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Incentivo 
externo

Oportunidade 
de trabalho

Interesse 
próprio, gosto

T2. minha vida mudou muito em função dos ensinamentos do meu técnico.
T4B: Entrei na faculdade e tinha uma turma de treinamento
T11:me machuquei, ai continuei, a XX me colocou pra ajudar. Ela (técnica) 
incentiva nâo só pra ser atleta, pra que continue na GA.
T14: Dirigia a equipe da cidade e nos motivou a estagiar com ele (professor).
T19: A faculdade foi determinante, 1o semestre já tinha disciplina de GA, já teve 
o primeiro contato, ficava treinando um pouco mais de acrobacia, mini-tramp. E 
tinha um projeto de ginástica, que dava oportunidade pra todo mundo trabalhar 
como monitor.
T24: boom da Nadia que passava na TV me motivou bastante. Pratiquei na 
turma de adultos, prestei EF e fui.
T29B: nâo queria trabalhar fora...daí um amigo meu indicou estágio aqui.
T29C: a gente vem demonstrando, as pessoas acabam conhecendo, muito 
gratificante tá aqui assim______________
T2: paixão, Eu gosto de ser técnica não pela realização profissional, mas pela 
realização pessoal.
T5: que é o que eu gosto.
T7 Vontade mesmo, desejo de ser treinador de ser técnico mesmo de Ginástica.
T8: gosto pela Ginástica
T13: sempre gostei... depois que eu vi a Nadia, eu fiquei apaixonada, mas aqui 
não existia GA ... tive oportunidade de fazer na faculdade.
T14: Nunca fui atleta, me interessei na época da faculdade.
T15: sou apaixonado pela GA ... tenho um idealismo ... tenho um objetivo na vida 
que é formar atletas para trabalhar com o treinamento, agora inverteu os papeis, 
não com o masculino mas com feminino, foi mais motivante ainda
T16A: Na faculdade tive aula e comecei a me interessar, fiz estagio e fui ficando 
na GA.
T20: GA e voltei de novo ao que sempre gostei mesmo, o que sempre quis fazer. 
T22A: gostava de ajudar quem não conseguia.
T22B: gostei da modalidade, pratiquei outras atividades de competição, mas a 
GA mais me identificou.
T23: uma irmã que trabalhou com GA e fundou a modalidade aqui na cidade e 
me convidou pra auxiliá-la.
T26: ela me completa, muito bom ter objetivo, que é trabalhar com o que vc 
gosta. Não cheguei a ser atleta, mas a GA me conquistou.
T27: eu me apaixonei pelo esporte. Na faculdade. Não fui atleta
T28: hoje eu não consigo pensar a minha vida sem a ginástica.
T29A: A gente é muito feliz com aquilo que faz, uma escolha de vida pra mim, eu 
faria tudo de novo, a ginástica me trouxe a alegria que eu sou como profissional, 
eu consegui através da ginástica, sou muito feliz trabalhando com a ginástica, 
faço com amor, a ginástica é o meu coração.
T29B: e eu quando entrei aqui eu vi o que eu queria, pq eu sabia que eu queria 
rendimento, alto rendimento, queria ser treinador, técnico...aí já me apaixonei.
T29C: acabei vendo realmente que meu lugar é aqui mesmo! Se eu quero isso 
pra mim tenho que estar aqui do lado deles, aprendendo, na escola certa 
T3: Quando entrei na faculdade surgiu a oportunidade
T4A: comecei a faculdade quando recebi o convite pra trabalhar aqui
T6: Coincidência. Entrei na prefeitura e tinha vaga na GA, tava na faculdade no 
1o ano. Nunca fui atleta de GA, e precisava eu fui.
T9: XX que me encontrou lá, eu dava aula de natação e fui lutador de Jiu Jitsu.
T12: quando comecei a dar aula estava no 3o colegial
T15: recebi a proposta
T18: fui pra faculdade e comecei, estagiei
T22C: Comecei a dar aula bem cedo
T29B: nunca fui atleta, cheguei aqui como estagiário, eles não queriam pessoas 
que tivessem contato com a ginástica, pra ensinar tudo desde o começo.________



T14: Comecei a ajudar o professor Gavião na faculdade.
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Necessidade 
de 
subsistência

Quadro 23 -
Categoria 

Experiência 
anterior na 
modalidade

Interesse 
próprio, gosto 
Oportunidade 
de trabalho

A grande maioria dos técnicos iniciou na carreira em virtude de estar 

inserido neste contexto na posição de praticantes ou atletas, o que coincide com 

os resultados de Nunomura (2001). O fato parece comum no esporte, em geral, e 

podemos observar a presença expressiva de ex-atletas no sistema esportivo, seja 

na posição de técnicos, dirigentes ou árbitros, entre outros.

Outros técnicos optaram pela carreira motivados pelos docentes durante a 

graduação, o que demonstra o impacto do meio acadêmico sobre as decisões 

futuras dos profissionais.

Muitos técnicos relataram o interesse e o gosto pela GA que, geralmente, 

estão associados à experiência como praticante. Outros, ainda que não tivessem 

tido experiência ou passagem prévia na modalidade, viram na GA uma 

possibilidade de trabalho como estágios e até mesmo como profissão. Não 

parece muito comum observarmos técnicos de alto rendimento que não tenham 

tido uma breve experiência como praticante. Mas, surpreendentemente, estes têm 

se destacado nesta função e, inclusive, dois técnicos que tiveram uma passagem 

pela seleção permanente (T9, T15, T29B) não tinham tido qualquer contato com a 

modalidade anteriormente à sua atuação. Outro técnico (T15) de destaque do 

setor masculino foi atleta de voleibol, que associou a sua frustração como atleta e 

a necessidade financeira e optou pela carreira profissional na GA. Um exemplo

Tema: Motivos que levaram a atuar na GA no setor masculino  
_____________________ Unidade de análise________________________  
T1: eu fiz Ginástica, eu gostava de Ginástica
T2: Se fosse para escolher hoje, não escolheria. Acho ingrato, trabalha muito pra 
não ter resultado. A satisfação que tem é muito pouca, trabalha praticamente 
para viver, não tem retomo nenhum, nem respeito como treinador, não tem 
respaldo, quem é mais valorizado? Quem colocou ele lá ou quem o começou?
T8: comecei a treinar, é... aí eu comecei a me entusiasmar e fiquei com vontade 
de treinar e com virei ginasta, aí de ginasta virei...
T9: fui atleta, tentei fugir da EF fazendo direito, mas ai eu regressei.
T10: praticava, auxiliei meu treinador, e com o andar da carroça fui ficando.
T12: Fui atleta e me levou a fazer a faculdade de EF pela paixão pela GA, tentar 
aplicar toda a experiência, passar essa vivência.
T21: comecei a fazer ginástica, não sei, foi indo e comecei a ajudar e to até hoje.
T24: fui atleta a vida inteira.___________________________________________
T15: comecei a trabalhar a partir do 1o ano da faculdade né, foi o primeiro 
emprego que eu consegui, fui ginasta então eu tive que estudar muito... 
Precisava trabalhar, acabei me interessando.
T25: precisava pagar faculdade, sempre pratiquei esporte, mas não aprendi isso. 
T3: sempre gostei de GA, na faculdade comecei a pegar gosto.
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clássico é o treinador da ginasta Nadia Commaneci, que nem sequer chegou a ter 

qualquer experiência prática na GA e levou muitas ginastas ao pódio olímpico.

Por outro lado, percebemos certa insatisfação de alguns técnicos, ainda 

que relatem que gostem da modalidade. Exemplificamos o depoimento do técnico 

do masculino (T2) que diz que “infelizmente" fez essa opção profissional. Os seus 

resultados, no entanto, são expressivos, mas existe uma preocupação que esteja 

orientando os atletas munido deste pensamento, pois sabemos da influência do 

técnico sobre estes (CAMPBELL, 1998; HAINES, 1989). O reflexo desta visão 

negativa da GA pode ter impacto na vida esportiva e até na opção profissional, 

pois pode desestimular os ginastas a praticar e/ou atuar na modalidade.

Os depoimentos revelaram que a experiência de atleta na modalidade não 

foi determinante para o sucesso na carreira profissional dos técnicos de alto nível, 

como as instituições e os próprios técnicos pensavam. A experiência de atleta 

pode contribuir na atuação dos técnicos mas, contrariamente, também pode ser 

desfavorável se muitos deles reproduzirem suas experiências negativas ou até 

mesmo almejar resultados que eles não obtiveram na sua carreira esportiva, 

transferindo a frustração e a responsabilidade aos seus próprios atletas.

Alguns relatos são emotivos (TM1, TF2, TF7, TF12, TF29A) e revelam que 

as experiências positivas na GA levaram os técnicos à opção profissional. O fato 

indica que se as experiências no esporte forem positivas, estas podem influenciar 

decisões importantes na vida dos atletas e, entre elas, a carreira profissional.



4. Dificuldades do técnico

Categoria

Sim

/

Conhecimento
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Quadro 24 - Tema: Dificuldades em geral no setor feminino
Unidade de análise

Relação com 
demais 
instituições

Característica 
pessoal

Unidade de 
registro 

Questão 
financeira

T3: o dinheiro está escasso.
T11: depende da gestão, às vezes tem mais ou menos dinheiro 
T13: bastante dificuldade, pq o patrocínio é pequenininho, 
inexistente, né, as cças pagam pra treinar
T13: dificuldade é quando as meninas têm 13, 14 anos, que elas 
tem que trabalhar e não podem treinar mais
T16A: Verbas pra entrarmos novamente na FPG
T18: não tem muito apoio não, dificuldade é levar pra competir 
fora, ai não tem verba
T20: conseguimos muitas coisas esse ano mas aqui tudo é muito 
difícil, eles não queriam investir na ginástica de jeito nenhum, a 
ginástica aqui estava abandonada há um bom tempo, não é uma 
coisa que tenha total apoio.
T22A: dificuldades financeiras, sempre.
T22C: não está legal o salário
T24: se a equipe não conseguir classificação pro JA, a verba que 

' é parcelada em 10 meses, é cancelada.
T27: país onde não investe muito no esporte e GA é caro.
T28: hoje encontramos problemas, principalmente de ordem 
financeira, apesar de termos 2 patrocinadores.________________
T14: Falta muita coisa, a bibliografia brasileira é pobríssima. 
Damos tiro pra todo lado, pra acertar um tiro, o técnico vai 
tentando e errando ate acertar. Muita gente que se fecha e não 
compartilha, não adianta ficar com bairrismos. O intercâmbio é 
fantástico com outras cidades.
T15: há um ciúme muito grande entre os técnicos aqui sabe, e 
um técnico não passa as coisas pro outro não que, vc vai perder 
pro outro, sabe, aquela coisa, aí se eu passo para ele pode 
começar a crescer, então existe muito isso muita rivalidade sabe. 
T22A: dificuldade em lidar com o psicológico das cças, os cursos 
lhe dão uma visão ate, mas gosto de psicologia, e não achei, o 
relacionamento técnico/ginasta__________________ _________
T26: falta Escola Brasileira de Ginástica. O que os técnicos 
perdem muito é não ter uma Escola própria. Cada um tem que 
se virar, pegam os livros e se viram ...
T28: existia preconceito muito grande em relação à GA, da falta 
de conhecimento, medo do desconhecido. Então, passava pelos 
mitos da GA de fazer encolher ou que homens não poderiam 
fazer GA, aos poucos fomos superando.____________________
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Recursos 
humanos

T4b: Coisas normais de prefeitura, contratação necessária 
demora um tempo
T5: difícil vc ter assim, objeto humano pra vc trabalhar
T5: muito tempo de trabalho.
T8; mais algum professor, mas aos poucos a gente vai 
conseguindo as coisas.
T10A: gente tem necessitado de material humano ... As famílias 
estão priorizando um deslocamento menor dentro da cidade 
T10A: é difícil hoje em dia pegar porte físico como queremos 
T11: Cobram mais a quantidade de atletas/cças participando 
T14: Hoje esta com estrutura melhor que 2 ou 3 anos atrás, com 
profissionais especializados, mas não tem condições de 
competir ainda com quem tem há tempos ginásio, estrutura 
médica relacionada a isso.
T14: Quando vc começa a evoluir, sempre acha que precisa de 
mais tempo.
T16A: Material humano, o ginásio ficou muito tempo 
abandonado, não teve divulgação, difícil pra atender e ter 25 
cças
T17: O pessoal tem outra, outros valores, é difícil vc conseguir 
pegar uma atleta mais talentosa e conseguir investir nela e 
melhorar pq assim, não é realmente o perfil do associado do 
Paineiras, não é aquele pessoal que quer vir treinar e se dedicar. 
T20: mais difícil pra mim é ficar sozinha.
T22C: estrutura como nutricionista, não tem, pra te dar suporte.
T23: contratação de mais professores
T25: é difícil manter um grupo de estagiários_________________
T9: política do clube de futebol entendeu, o futebol vai mal, vai 
tudo mal, o futebol ta bem, melhora um pouquinho, muita 
política, mas dá pra trabalhar sim 
T10A: depende muitas vezes 
investimento ... Depende da gestão
T12: deveria haver sintonia entre escola de esportes e 
competitivo, não tem essa integração como espero, são setores 
isolados, não pensamos da mesma forma e atrapalha um pouco. 
T14: Quando vc começa a evoluir, vc sempre acha que precisa 
de mais tempo.
T17: é a parte mais política, as decisões deles influenciam 
diretamente no nosso dia-a-dia, qualquer entidade grande tem 
seus entraves quando vc lida com muita gente, lida com 
diferentes interesses
T19: na formação da base, a qualidade do que é feito nas 
escolinhas é muito fraco.
T19: característica política muito forte. Então o que acontece, 
tudo é muito político, conflito entre escolinhas e o treinamento. E 
ai acaba com o trabalho.
T26: só espera massificação, quantidade de alunos aqui dentro 
para estar tirando das ruas, não quer ver o progresso, não é 
nossa forma de trabalho.-
T29B: em relação aos horários, tenho que aproveitar os 
aparelhos enquanto a seleção não está treinando. Às vezes o 
que planejo e não consigo fazer....essa é uma das dificuldades.
T29B: vem de cima, tem uma cobrança, gera outra cobrança, 
outra cobrança, até chegar nas meninas.

do associado aceitar o



Não

Unidade de análise

Sim
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Questão 
financeira

Recurso 
humano

Quadro 25 - Tema: Dificuldades em geral no setor masculino 
Categoria Unidade de 

registro 
Infra 
estrutura

T2: tudo o que precisa a instituição consegue
T4B: pelo contrario, sinto muito apoio ... chefe dá total liberdade 
pra gente trabalhar, não interferem
T4A: cada dia melhor, tem ginásio pra competir qualquer lugar.
T4B: Coisas normais de prefeitura, contratação necessária 
demora um tempo, mas ta tudo excelente.
T6: fase muito boa agora, houve uma mobilização pra arrecadar 
dinheiro e repor repondo material, então estamos num momento 
feliz e temos apoio muito.
T7: dificuldade não tem, temos realizado tudo que têm sido 
proposto, temos realizado e acredito que até grandes coisas.
TI 2: ótimo pra trabalhar, as instalações são satisfatórias e a 
idéia é melhorar cada vez mais.
T13: infraestrutura excelente e tem tudo que necessito, perfeito.
T15: o nosso presidente é muito cabeça aberta para o esporte 
competitivo, o clube é voltado hoje para o competitivo em todas 
as modalidades e temos total apoio do clube pra modalidade 
T29A: nenhuma dificuldade, as portas extremamente abertas 
para negociação, conversação, tanto salarial, como profissional, 
como o que vc queira trabalhar.
T29A: o melhor ginásio de escolinha na América do Sul, tudo 
excelente.
T29B: aqui é outra realidade daí de fora ... o ideal seria aqui.
T29C: Excelentes. Todas as condições são muito boas e a única 
dor de cabeça que a a gente tem é de vir no ginásio, programar 
o treinamento, trabalhar com as meninas.

T1: sala bem reduzida... gostaria de ter um espaço maior
T3: Espaço melhor
T8: infra-estrutura
T9: mas sempre tem uns problemas pra manutenção
T10: falta de material de qualidade
T14: Problema na estrutura, material, tudo e muito difícil pra GA, 
acha que é muito caro
T14: Temos toda a aparelhagem, montada, mas ainda falta 
espaço, um fosso, iria acelerar o trabalho ... vc restringe ate o 
desenvolvimento do ginasta
T15: espaço não é completamente ideal, não existe aquele silêncio 
ideal pra pratica da modalidade, eles sabem se concentrar
T21: a gente tem material, ele é bom pra nível de prefeitura ... num 
nível mais adiantado, que o material já não tá ajudando mais
T24: pouco espaço, isso atrapalha os atletas. E outros aparelhos 
que poderiam estar melhores..._____________________
T2: arrumar atleta ... feminino acha em qualquer buraco
T2: a evasão é muito grande
T10: No feminino teve um fluxo maior de meninas fazer aula, do 
que masculino. Dificuldade pra trazer mesmo e depois manter.
T25: não tenho cobrança nenhuma por resultados, tenho a 
cobrança pelo n° de alunos________________________________
T2: poder aquisitivo das famílias é alto
T8: conseguir patrocínio
T9: problemas de ir para as competições
T15: a gente sabe que resultado tem investimento e hoje o clube é 
conveniado com a prefeitura e ela investe dinheiro na GA, tem 
investimento. Lógico não é o ideal não conheço nenhum lugar no
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Instituição

Limitações

Não
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Valores 
Pressão por 
resultados

Percebemos certas contradições pois, muitos técnicos declararam 

satisfeitos com as condições de trabalho oferecidas, como vimos no tema 

“Instituição” mas, ao mesmo tempo, revelaram uma série de dificuldades que, por 

vezes, impedem a evolução de seus ginastas e da GA como um todo. O setor 

masculino, principalmente, revelou mais dificuldades que, de certa forma, 

contrapõem os depoimentos anteriores de que teriam apoio das instituições.
Infraestrutura e recursos financeiros insatisfatórios não são surpreendentes 

pois, em geral, é a realidade do esporte do Brasil. Na GA, a falta de equipamentos 

de qualidade é ainda mais preocupante, pois é fator de segurança e essencial á 

evolução dos ginastas, contrariamente, as instituições exigem participação nos 

eventos competitivos, ainda que não invistam na mesma proporção.

Brasil onde se fala que o investimento na ginástica é o ideal.
T21. prefeitura paga tudo, os atletas não precisam pagar nada, a 
gente tem uma competição que a gente quer participar, e às 
vezes fica um custo muito elevado e eles não liberam
T24: o momento financeiro não é muito bom na academia.________
T2: esporte não é prioridade ________________
T2: quase todas as prefeituras trabalham em função dos Jogos. 
Dos resultados dos Jogos
T10: Quando tem essa cobrança, é em cima do que investem_____
T10: incapacidade do professor de detectar e levar essa cça e tb 
por interesse financeiro de não perder a cça.
T10: falta um conhecimento de fisiologia pra maioria. Trabalham, 
mas não sabe o que ta acontecendo com a cça.
T15: Sei os exercícios que tem que trabalhar mas não sei 
periodização correta disso, não sei o grau de onde aumentar e de 
onde abaixar, to tentando fazer isso, tenho esse trabalho há 4 
anos, eu faço, no começo fazia loucura, talvez o que esteja 
fazendo hoje é loucura, mesmo pq a gente aplica e arrisca neles 
T25: é difícil manter um grupo de estagiários, dentro dos padrões 
que a gente quer aqui.____________________________________
T8: burocrático
T9: gente de clube de futebol sempre fica em segundo plano, 
então é tudo para o futebol, e o que sobra, para o esporte 
olímpico, a gente....
T9: problemas internos
T9: o diretor falar pergunta se a gente ia ganhar pq se não fosse 
ganhar, não precisava viajar.
T9: um clube que ainda tem diretores amadores
T12: eles incentivam bastante, lógico vc trabalhando dentro da 
política deles
T14: Problema de prefeitura é a filosofia de quem esta 
comandando. Então a preocupação era número, oferecer a 
modalidade a grande n° da população._______________________
T8: a gente trabalha com... não com o que a gente quer e sim com 
que a gente pode e mesmo assim a gente tem resultado_________
T3: não me queixo não
T8: o apoio no clube é muito bom
T12: É ótima, no Brasil, raramente vc vê um ginásio desses assim 
T12: superbom trabalhar quando vc precisa de alguma coisa tanto 
estrutural como financeira_________________ _______________
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Até certo ponto, as adaptações dos equipamentos são convenientes, mas 

percebemos que muitos técnicos são “pressionados" a colocar seus ginastas em 

risco para atender às expectativas ou exigências das instituições.

Os recursos financeiros são escassos e, muitas vezes, impossibilitam a 

participação em torneios desejáveis, principalmente aqueles da CBG, que visa 

incentivar a prática da GA em regiões onde ela tem pouca expressão como no 

norte e nordeste do país. Assim, os torneios são realizados nesses locais, o que 

exige o deslocamento da maioria e eleva os gastos com transporte. Embora a 

iniciativa da CBG tenha mérito, é preciso considerar, também, a situação das 

instituições que, efetivamente, têm se esforçado para manter uma participação 

regular nos torneios nacionais. A grande maioria representativa nesses torneios 

concentra-se na região sul e sudeste.

Principalmente no setor masculino, a falta de praticantes com interesse na 

GA competitiva é problema comum aos técnicos. Eles alegam que a procura é 

baixa e parece não haver iniciativa das federações e CBG, ou até mesmo das 

instituições para reverter o quadro atual.

Um aspecto interessante é que o poder aquisitivo alto das famílias também 

se toma um fator negativo para alguns técnicos, o que, em princípio, poderia ser 

favorável. Estas famílias parecem ter outros valores, não relevam o esporte na 

vida dos filhos e não se disponibilizam em perder os finais de semana e as férias 

para os treinamentos e competições. Como dispõem de mais recursos, parecem 

preferir que seus filhos ocupem o tempo com outras atividades além do esporte.

Uma postura notável foi o depoimento de alguns técnicos sobre a limitação 

do próprio conhecimento, o que interpretamos como a consciência de seu papel. 

No entanto, não relataram como eles têm preenchido esta lacuna.

A política da instituição também foi citada como uma das dificuldades que 

eles têm que enfrentar, conforme mencionado no tema “Instituição”.

Em geral, as dificuldades relatadas pelos técnicos revelam a pouca 

importância que se atribui ao esporte em geral no país. E, mesmo que estas 

sejam comuns a diversas modalidades, parece não haver sensibilização daqueles 

que definem as políticas públicas de incentivo e desenvolvimento do esporte.
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Categoria

Educação
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Unidade de 
registro

Formação 
Pessoal

Quadro 26 - Tema: Filosofia do técnico no setor feminino

Unidade de análise

T3: Tento não traumatizar e nâo querer treinar nunca mais. Às 
vezes só cobra da cça e só vê isso da gente, e nâo é só isso.
T3: Se dedicar o máximo que elas podem.
T3: Dar atenção maior explicar que elas são novas, que treinam a 
xiuco tempo, que enfrentam equipes mais experientes, e se nada 
resolver, joga pra psicopedagoga.
T4B: Elas têm disciplina diferenciada, aprendem a lidar com as 
dificuldades, lutar pelos objetivos, isso influencia algo no futuro, 
quando o treinador é bom elas têm disciplina.
T5: Você vê que elas mudaram um pouco a perspectiva de tentar 
alguma coisa melhor na vida delas, o que a gente quis é interferir 
na vida social delas.
T5: Elas comentam se tem chance de ir pro brasileiro, competir o 
brasileiro, o paulista.
T5: Respeito e é aquela coisa mesmo, o importante é competir 
mesmo, ganhar por méritos mesmo, né, competir bem.
T7: Respeito né, educação, até a perseverança.
T8: Importância fundamental pra vida deles como seres humanos, 
pro futuro.
T8: Disciplina.
T8: Tanto respeitar o professor, primeiro, e os mais velhos.
T10B: A educação, a disciplina.
T1T. Tem cça que não tomava banho e pegava coisa do chão, 
tivemos que educar.
T12: O lado educacional, a disciplina.
T14: Competir ainda é importante. Importante ela participar e ver 
suas capacidades e dificuldades que vai encontrar ou não; a vida 
é uma competição acontece é que os modelos de competição pra 
adultos são passados para as cças.
T15: Respeito, ser assíduo, ter responsabilidade, então você 
crescer tendo todas as qualidades e sendo uma pessoa formada, 
tendo caráter, cidadãos, que vão sair daqui mais tarde pra vida. 
T16A: Filosofia do treinar, ter um objetivo, essa parte mesmo 
cultural de estar melhorando.
T16B: Respeito, disciplina, que elas venham de uniforme, cabelo 
preso, vestir adequadamente.
T17: Respeito.
T18: Disciplina.
T20: Saber que vai competir com pessoas muito boas e saber se 
posicionar pois vai ganhar e perder, importante é fazer o melhor. 
T22A: Ensino a confiarem mais nelas, andar sozinha; disciplina; ta 
errada você deve melhorar, então acabo cobrando elas em dobro. 
T22B: Organizada, disciplinada.
T22C: Você treinador deve saber quem é quem, e a competição 
pode ter coisas positivas e tem tb lado bçm negativo.
T23: Diálogo, educação em si, a GA ajuda no desenvolvimento 
delas, dedicação total para não sobrecarregar o desempenho.
T24: Formação como pessoa, tento justificar os sacrifícios; um 
compromisso da parte delas.
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Prazer ou gosto pelo 
esporte, satisfação 
pessoal

Incentivo financeiro, 
assistencialismo

Educação 
formal

T25. Se ela está insegura, não exijo isso dela; eu valorizo o eu.
T26: A derrota serve como lição para vc melhorar.
T27. Auto-estima, ajuda bastante na vida delas no sentido de lutar 
jor algumas coisas; é ter um objetivo.
T28: É a formação da criança.
T29A. Higiene, educação e boas maneiras; Você acredita que 
tudo pode melhorar; disciplina; autocontrole.
T29B: Molda, somos responsáveis por muito da formação; não 
através de presentes ou coisas; de ir melhorando, e rendendo. 
T29C: “responsabilidade, maturidade, é superar desafios, né, fator 
psicológico é extremamente trabalhado com elas...*_____________
T8: A maioria sai daqui depois já como profissional, tendo estudo, 
uma profissão, que talvez se estivesse não fazendo a Ginástica. 
T8: Eles fazem Educação Física (faculdade).
T13: A preocupação maior é a formação delas como ser humano.
T13: Higiene, postura, e educação.
T20. Meninas vao treinar pra conseguir bolsa fora, pq os pais vão 
achar demais e elas vão ter essa oportunidade.________________
T2: Isso tem que ser prazeroso para elas.
T3: Vontade própria, e elas têm que gostar do que estão fazendo.
T6: A participação, valorizo aquela que tem vontade.
T7: Existir vontade dos 2 lados.
T8: Não é um sofrimento a Ginástica.
T9: Porque é para 2012, a gente está em 2005 se eu for puxar 
agora, procuro ir bem pausado assim, bem de longo prazo.
T13: Quando a gente gosta, quando é prazeroso.
T15: Gostar da GA, não pq ta ganhando alguma coisa em troca.
T18: Querer estar aqui porque quer.
T24: Vejo que elas abrem mão às vezes.
T27; Para satisfação pessoal, pra como esporte.
T29A: Aqui dentro somos completamente apaixonados por GA.
T2: Valorizo mais o vínculo, amizade, relacionamento, o social. 
Acho isso tão importante quanto chegar aqui, treinar e ir embora. 
T2; Não sei até que ponto vale você falar com a cça e a cça não 
falar com vc, não te responder.
T2: Lá é muito substituível, é muito descartável, Não estão 
valorizando o ser humano.
T3: Que se unam e tenham convivência.
T4A: Gosto de ter intimidade pra virem conversar...isso ajuda no 
treino pra gente conhecer a personalidade delas.
T5: Companheirismo.
T6: Mais amizade, grupo, sentir-se bem.
T10B; O companheirismo.
T11; Elas têm a amizade delas, brincam aqui estão fazendo GA 
acho q elas conseguem conciliar.
T17: Companheiras, ajuda.
T23: A sociabilização.
T24; Ir e fazer novas amizades.
T25: Lado humano; Amizade.
T26; Viaja junto com o grupo, é uma realidade totalmente 
diferente deles. E isso atrai ambém.
T27: O técnico precisa da atleta e a atleta precisa do técnico.
T29A; Aspecto social._________________________________
T2; Eles estão tentando segurar com dinheiro, alguma projeção ...
T10A: Essa mudança financeira muda muito a perspectiva do 
atleta? O dela sim.
T11; Umas chegavam sem comer, a gente paga pessoa pra 
buscar na casa, almoçam no ginásio, outras estudam aqui perto.
T22B’ Se tivesse recebendo, fosse adotada, etc, ai cobraria mais, 
mas como não, é preciso um diálogo._____________________ __
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T8. A Ginástica dá coordenação, todo nível motor, que a Ginástica 
ajuda depois se desenvolver em qualquer esporte.
T27: De fazer bem pro corpo, pra mente._____________________
T2. Eu trago o de bom para cá e o que foi ruim e que me fez 
crescer tb, mas de uma forma um pouco mais dosada.
T26. Cada um forma sua cartilha; A gente elimina o que é ruim ...

De acordo com a filosofia dos técnicos, pudemos observar uma grande 

concentração na educação, no prazer e na satisfação e nos fatores sócio-afetivos.

Os técnicos acreditam que a formação pessoal, o desenvolvimento do 

respeito, a disciplina, a perseverança, a responsabilidade e os hábitos saudáveis 

sejam importantes não apenas para a carreira esportiva, mas para a vida toda. 

Eles citam que as derrotas, os sacrifícios, as frustrações e os desafios 

vivenciados no cotidiano da GA são primordiais para a formação pessoal 

(COELHO, 1988, ARAÚJO, 2005).

Há técnicos que lidam com crianças de famílias menos favorecidas e, por 

vezes, também precisam ensinar hábitos de higiene e saúde nos ginásios. A 

princípio, interpretamos essa atitude como uma forma de assistencialismo, mas 

pode ser parte da educação mencionada por certos técnicos, pois alguns deles 

percebem que ginásio e escola se somam na formação das crianças.

Sabe-se que a prática esportiva demanda disciplina e responsabilidade e, à 

medida que se avança nos níveis de prática, cuidados com alimentação, repouso, 

sono, cumprimento de horários, entre outros se tornam essenciais. Para muitos 

técnicos, a GA cria um certo esteriótipo de atletas, ou seja, disciplinados.

O prazer e a satisfação no esporte também foram enfatizados pelos 

técnicos. É interessante observar a preocupação deles para que a prática 

esportiva não seja “um sofrimento” (T8) ou algo imposto. É importante que o atleta 

pratique por vontade própria e prazer, visando à sua satisfação pessoal e não 

para atender aos interesses e anseios de outros.
O vínculo social e afetivo estabelecido entre as crianças e jovens também é 

reforçado pelos técnicos e eles citam que o ginásio é como uma família e, por 

vezes, os laços são mais fortes do que com os colegas da escola ou parentes. Os 

técnicos citam que através da amizade e do companheirismo, as crianças 

desenvolvem valores importantes para o seu ajuste social em geral e encontra 

apoio na literatura (DOUGE, 1999; BEE, 1996).
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relato de dois técnicos (T2 e T26) de não desvalorizar ou 

descartar o que a criança traz de casa, ou seja, suas experiências. Eles tentam 

eliminar o que é ruim , mas valorizam a individualidade "cada um forma sua cartilha”.

Educação 
formal

Quadro 27 - Tema: Filosofia do técnico no setor masculino
Unidade de 

registro
Formação 
Pessoal

Prazer, gosto pelo esporte, 
satisfação pessoal_______
Incentivo financeiro e 
assistencialismo

É interessante o

T1: Dar bom exemplo de disciplina, respeito; formação geral da 
pessoa, do caráter.
T2: Ir até o limite e ele saber onde é o limite dele; respeitar a 
vontade dele; caráter, ter educação; respeito e saber reconhecer 
aquilo que fez. Ele tem que ser especial. Não é qualquer um; 
autodesafia.
T3: Personalidade da pessoa e para auto-estima; ter muita 
autoconfiança e personalidade; Muita segurança, concentração; 
esforçado e que gosta de superar desafio.
T8: Ser um bom ser humano; perseverança, coragem.
T10: Educação, o companheirismo; disciplina deles.
T12: Ele vai crescendo até onde puder chegar; a motivação 
intrínseca e tentando se autosuperar; que não desista; vai 
despertar competitividade pra vida dele; conversa sobre suas 
experiências e experiências da vida. Não ser 8 ou 80 ou 100% 
rígido e ligado no treino, ou só ter lado recreativo; é a diversidade. 
T14: Assiduidade, frequência no treino, buscar desenvolver na 
ginástica, essa ambição, uma coisa que imita a vida; disciplina. 
T15: Questão de valorizar a família é muito grande.
T21: É pontualidade, assiduidade, é disciplina, é comportamento; 
sonhar, querer; Acho que isso motivam eles a treinar.
T25: Eu valorizo o eu; se ela está insegura não exijo isso dela.
T2: Eles fazem inglês antes do treino; valorização da educação; 
Para estudar, eu vou ter a minha vida inteira para estudar, a 
Ginástica é passageira; ele pode fazer as duas coisas juntas.
T8: É possível solucionar seu problema de estudo._____________
T2: Faça aquilo que vc gosta; Ele treina pq gosta.
T8: Satisfação pessoal; você faz ginástica para vc._____________
T2; Quando o local tem muitas pessoas de baixa renda, isso vai 
influenciar. O dinheiro vai manter ele no Ginásio; eles estão 
movidos mais por interesses externos que por satisfação pessoal. 
Todos, arrumamos a escola que deu bolsa para eles.
T8: Melhores condições económicas.
T15: Duvido que hoje treine só pq gosta, se não tivesse dinheiro.
T21: Paga em estudo.
T12: Esporte como um meio de saúde.
T24: Alimentação. ________
T14; Relacionamento com o grupo.
T15:Não tem só respeito profissional, também tem carinho afetivo. 
T21: Relação técnico com atleta, e atleta com atleta.
T24: Amizade.
T25: Amizade._____________________________________
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Exclusividade e 
abdicações

Comentários Finais
Conforme o referencial teórico, a crítica sobre o esporte contemporâneo é 

que há indivíduos que parecem ter perdido o sentido do valor humano, o respeito

T2: Deixa de fazer muita coisa pelo esporte.
T3: Não tinham tempo pra brincar.
T8. A GA do ponto de vista de competição exige muito levando a 
situações bastante estressantes ou de alto nível de exigência.
T9: Ele está saindo porque não conseguiu o resultado que 
esperava ou por excesso de treino, ou está sentido falta de outra 
coisa, amigos, família, festas, pq esporte sempre prende mais. Na 
GA o desgaste físico é maior ainda, físico e psicológico geral.
T10: A gente abdica muita coisa quando é atleta.
T21: Eles fazem só GA. Não fazem outras modalidades.
T24: Eles abrem mão de muitas coisas?Acho; é bem gratificante.

Muitas categorias coincidem com aquelas do setor feminino e revelam 

certa uniformidade no tema.

A educação está associada à formação pessoal, respeito, disciplina, 

perseverança, coragem e valorização do ser humano e estes são apontados 

como os asepctos mais trabalhados pelos técnicos. A educação formal também é 

valorizada e eles pensam que deva estar em equilíbrio com o esporte.

Os fatores sócio-afetivos dizem respeito à amizade e ao vínculo de respeito 

estabelecido entre técnicos e atletas e são transferidos para a vida.

O prazer e a satisfação não foram enfatizados como no setor feminino, mas 

há técnicos que percebem que a vontade própria e a sensação de realização são 

importantes na formação pessoal e na motivação, conforme citou Relvas (2005).

Contrariamente, é pouco consistente associar incentivos financeiros e 

assistencialismo à filosofia de trabalho. Talvez, os técnicos estivessem se 

referindo aos objetivos e não à filosofia propriamente dita. O fato refere-se à 

melhoria das condições sócio-econômicas que o esporte pode proporcionar.

A abdicação citada por técnicos refere-se às privações que o envolvimento 

no esporte competitivo exige como restrições de tempo para atividades típicas da 

idade e outras como lazer e convívio social. Percebemos certo pesar dos 

técnicos, levando-nos a entender que o esporte é exigente e não há muita 

alternativa para quem deseja atingir o alto rendimento, ou seja, as abdicações são 

quase que inevitáveis. Entretanto, eles ressaltaram que essas experiências 

também são positivas, pois desenvolvem perseverança, força de vontade, 

dedicação e comprometimento, que são habilidades importantes para a vida toda.
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por outros, o significado de flair play e os oponentes são encarados como 

inimigos. Assim, alguns técnicos e atletas podem anular seus princípios e valores 

para obter resultados, mantendo os financiamentos e patrocínios. Esses e outros 

motivos contribuem para que a filosofia” do técnico passe a ser “ganhar a todo 

custo”, independente do nível de prática (REYNOLDS, 2005; LUMPKIN; 

CUNEEN, 2001; HAINES, 1989a; COELHO, 1988).

A filosofia pessoal geralmente muda com o tempo, pois é moldada pelas 

experiências. Cada um aprende e desenvolve a sua moralidade através de um 

processo influenciado pelo ambiente e constrói as atitudes pessoais, crenças e 

valores que são baseados nessa moralidade. No esporte, o comportamento 

individual é baseado nos valores que cada um acredita serem verdadeiros 

(CROSS; LYLE, 2007). Assim, é importante que os técnicos adotem uma filosofia 

para nortear as suas ações e os seus comportamentos, conheçam a si próprios e 

seus valores e suas crenças e estejam cientes das dificuldades e obstáculos que 

encontrarão (REYNOLDS, 2005).

A orientação esportiva deve ser baseada em filosofia clara e consistente, 

com princípios e valores bem definidos, pois a infância e a adolescência são 

períodos críticos para receber estímulos do ambiente, sendo a fase mais moldável 

do indivíduo (BEE, 1999). A partir daí, ocorrem mudanças, mas a base da 

personalidade, as condutas e os comportamentos já foram estabelecidos.

Em geral, percebemos certa insegurança dos técnicos quando foram 

questionados sobre a filosofia de seu trabalho. Não queremos inferir que não o 

tivessem, mas muitos, talvez, não tenham pensado em princípios e valores na 

mesma intensidade com que planejam as atividades de ensino. Não acreditamos 

que seja descaso, pois, em geral, a sociedade não valoriza este aspecto. Mesmo 

as escolas, não raras vezes, confundem a filosofia com as abordagens ou 

objetivos de ensino e, em casos mais graves, com as disciplinas curriculares.

Ao longo da nossa formação profissional, poucas vezes somos estimulados 

a refletir sobre nossos valores, opiniões e crenças e a influência das experiências 

vividas, as quais se configuram na base para o estabelecimento de nossa filosofia 

de trabalho (HAINES, 1989a; REYNOLDS, 2005).

Provavelmente, na formação dos técnicos, houve pouca ênfase sobre a 

importância de estabelecer uma filosofia de trabalho. Assim, não podemos criticá- 

los, mas incentivá-los a refletir e mudar os aspectos que julgarem necessários e,



e,

6. Objetivos do técnico

144

Formação 
visando ao 
alto nível

Formação 
geral

Quadro 28 - 
Categoria 

Trabalhar no 
alto nível

talvez, a filosofia. Isso deve ser feito de modo que não gere conflitos com as 

instituições, pois observamos que a filosofia destas não é tão consistente 

muitas vezes, ela inexiste. E é essencial que os técnicos foquem nas 

necessidades e interesses dos ginastas. Este equilíbrio é importante para que 

suas ações não se percam em meio aos desvios que o esporte pode incentivar na 

sociedade atual.

Tema: Objetivos do técnico no setor feminino _________________
_________________________Unidade de análise_______________________
T20: Dentro do ginásio eu sou uma tirana mais eu saio daqui eu fico pensando 
será que eu fiz certo? Entro num dilema será que vale a pena.
T27: Pra treinamento; alto nível.
T29B: Tem falhas ou posturas que as meninas não podem ter, não podem mais 
brincar tanto; mostrar para elas que elas realmente foram selecionadas, têm 
talento, e tem que seguir nesse esporte; exigências...de comportamento.
T29C: GA é primeiro plano na verdade; fora de casa, elas estão sofrendo; 
problema de desistência a partir do momento em que ingressa nessa seleção? 
É, tem menos que nos clubes.________________________________________
T2: A partir desse nível não tem vida social, não é objetivo para mim.
T3: Não vou arriscar minhas atletas nesta estrutura, e então mando pra frente, 
portanto nunca vou formar em alto nível.
T7: um trabalho bem feito, trabalho de base mesmo pra que elas saiam daqui 
tenham condições de se integrar em clubes mais ricos, melhores né.
T10B: Objetivo é manter o nível de ginastas em formação, dentro das 
possibilidades do clube, levar adiante ate colocar na seleção, se tivermos 
material humano e condições.
T11: No infantil, fazer obrigatório bem feito e quem tem perfeito, vamos dar mais 
dificuldade, mas procuramos segurar pra ela não ter problemas. Na juvenil 
pegamos no básico, mas puxamos dificuldade, preocupada nas series livres e 
tal, depois elementos. Se não passa do básico, não deixamos prosseguir.
T14: Trabalho de formação; evoluir; Nem atropelar fases.
T15: Massacrar pra conseguir resultados... mas não leva a lugar nenhum; vc ta 
lidando com cça, sabe, tem que ir com calma; e vc não vai usar os resultados da 
competição para punir, tirar da equipe ...Não; eu sei qual é a condição dela.
T26: Fazer o atleta e dar para outra pessoa. Faz o bolo e dá para tu comer. Até 
um pouco de ciúmes da gente, né?
T28: O desenvolvimento do alto nível da GA trabalha num limite muito estreito; 
Agora se objetivar ser técnico da seleção não consegue mais atender muito a 
essa área do educador. Acho que muitas vezes visando o alto nível somos 
obrigados a por disciplina rígida, tão rígida, alimentar e física, muitas vezes, 
perdemos essa questão educacional. Acho importante fazer trabalho sério, 
tentar estimular elas na prática da GA, mas nunca esquecer dessa questão.
T5: Procuro trabalhar legal e oferecer atividade diferente do que faz na escola. 
Procuro passar isso pq sabemos que a ginástica desenvolve outras qualidades 
da cça, talvez em esportes que na escola, futebol, handebol, não desenvolve.
T17: São muito diferentes, mas é mais ou menos aquilo que falei, quando é 
relacionado ao SEFE, é experimentar todos os aparelhos, conhecer a GA e 
praticar as habilidades motoras mais simples, vivenciar. E no SAT é aperfeiçoar 
um pouquinho mais, já começar é a competir, por al.----------------------- ---------------

Rectangle
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O fato de desejar trabalhar com o alto nível não foi surpresa se 

considerarmos o caráter competitivo das instituições. O que se destaca no 

depoimento dos técnicos é a ênfase e a expectativa que eles têm das ginastas em 

relação ao alto envolvimento na GA, haja vista que algumas delas recebem 

incentivos para permanecer no esporte (GOUVEA, 1995).

O objetivo de trabalhar com formação para o alto nível também era 

esperado pelo motivo citado anteriormente, mas revela que mesmo aqueles 

envolvidos em instituições tradicionalmente competitivas não têm interesse neste 

nível de prática esportiva, ou vice-versa, o que pode gerar certos conflitos. Outra 

consideração é que alguns técnicos justificam sua opção profissional, dentro da 

GA, lançando críticas ao alto nível como “nesse nível não tem vida sociaí (T2), 

“massacrar para conseguir resultados” (T15), “você não consegue mais atender a essa 

área de ser educador... muita rigidez que perde essa questão educacionaf (T28A). Os 

depoimentos nos levam a entender que o alto nível não será tão prazeroso e 

educativo e, de certo modo, pode ser desfavorável à criança. O fato pode gerar 

conflito entre técnicos do setor formativo e competitivo, mas nenhum deles 

mencionou esse fato, talvez, por questões éticas.

T4A. Coloca os objetivos, o planejamento e monta em cima do campeonato do 
fim do ano.
T4B. Se elas não estão indo pra brasileiro e saindo pra competir, elas têm uma 
visão diferente daquelas que fazem isso e desmotiva bastante.
T6. Paulista elas não têm motivação. Vamos pros jogos que em grupo é legal.
T8. Acho que o objetivo que o clube tem para todos os esportes né... 
competições internacionais, mundiais, panamericanos, olimpíadas... existem 
não só para a Ginástica, o clube tem esse objetivo para todos os esportes.
T9: Eu procuro competições pra elas, porque na seleção é diferente, tem 8,9.
T12: O objetivo principal é troféu SP, tudo visando as series nfvel C, B, e A, e 
através desses níveis passa de nível, e os objetivos técnicos mudam também. 
T13: O objetivo agora é ficar entre as 7 primeiras nos jogos abertos.
T14: Tento trabalhar em outras competições de nível, pq é uma forma delas 
estarem evoluindo e estarem em contato com a parte técnica de outras equipes. 
T16A: Objetivamos a curto prazo os JR e JÁ no final de julho. Mas o trabalho 
está direcionado pra levarmos pro brasileiro, conseguir ingressar novamente na 
FPG, mas acho que vai demorar uns 2 anos pra estar bem estruturado de novo. 
T16B: Trabalho para competir. Precisamos trabalhar um ano visando o infantil A 
da CBG, pra chegar num B bem feito.
T18: É pra competir, pra competir e nos traçamos nosso objetivo num 
campeonato e estamos treinando em cima dele.
T19: A característica da cidade do interior é enfatizar JR e JA. Acho que o grupo 
que a gente tem hoje tb ta um pouco dentro disso, JR e liga. No ano passado, 
conseguimos disputar paulista, brasileiro adulto, então foi bem interessante.
T22B: Quais aparelhos, como será a divisão do dia, preparação física final, 
quais aparelhos vão ser, ate que horas vai o treino, cd uma tem suas tarefas do 
dia. Ex: junho e julho têm 5 competições, onde são 3 niveis/regulamentos 
diferentes, jogos juventude, regionais, e paulista JUVB. Pq tem um objetivo.
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Quadro 29 - Tema: Objetivos do técnico no setor masculino 
Categoria

Trabalhar com 
alto nível____
Trabalhar com 
a formação 
para o alto 
nível

_____________________ Unidade de análise_____________________
T2: Qualquer esporte de alto nível é uma opção; tudo o que acontece no 
ginásio é culpa do treinador; Tem que ter bom senso.____________________
T10: Ginastas em formação, dentro das possibilidades do clube, levar adiante 
ate colocar na seleção, se tivermos material humano e condições.
T14: Evoluindo e estarem em contato com a parte técnica de outras equipes; 
resultados melhores e evolução.
T15: Eu acho que acima de tudo sou um educador.
T24: Ter uma equipe bem concentrada._____________________________
T1: O objetivo principal é tá representando nosso país em competições né e 
depois vem os outros, ir pra seleção estadual, é ganha o campeonato 
brasileiro, é em vários níveis, é aparelho, individual geral, é por equipe...
T3: Faço planejamento anual. Cada categoria tem um objetivo de competição, 
um calendário pra cada categoria. As vezes não consigo isso pra cd categoria, 
pq não consigo no dia a dia aqui. Pq não tem. Vai ter competição agora, eles 
mudam os horários, é necessário, eu sei que é.
T8: Máximo nível é Olimpíada, Mundial, Jogos Pan-Americanos.
T9: Nosso objetivo sempre é chegar na seleção, a gente já teve bons atletas 
na seleção, a maioria que foram pra olimpíada saíram daqui. Os resultados no 
Brasil não são só participar dos internacionais, já tem sido ganhar medalha, já 
de uns 3 anos pra cá.
T12: Participar de campeonato estadual, mais pra frente brasileiro e depois 
por algum município.
T14: Boa participação nos jogos regionais; classificar pros abertos.
T21: Quando tem competição como falei, não tem obrigação de ganhar, mas 
tem que fazer bem feito, né. Isso que falo pra eles, você não vai pensando na 
medalha, não vá pensando em ganhar. Pensa em fazer a série que você 
treinou bem feita. Se ganhar medalha é consequência.
T25: As competições que participo é da liga intermunicipal de GA, a gente 
programa treina, tem programação e planejamento, e sabe que quando 
chega julho tem os JR tb, mas é competição que a série é igual não dá pra 
trabalhar com pico baixo o ãno inteiro.------------------------------------------------ -

Estabelecer campeonatos como único objetivo dos programas é uma visão 

limitada e destoa da literatura em geral (SHIGUNOV, 2000, DE ROSE Jr., 2009). 

A competição é parte do esporte, um momento de comparação social e auto- 

avaliação, um fator motivacional, mas não é o único objetivo. Aqueles que o 

estabelece como único objetivo, limitam seus programas e experiências aos 

regulamentos dos torneios. Esta visão poderia ser adotada, parcialmente, pelas 

cidades do interior, onde as instituições são, por vezes, obrigadas a representar 

as cidades nos eventos específicos mas, surpreendentemente, isso não ocorreu.

A associação da competição com objetivos ou metas encontra apoio na 

literatura (DUDA, 1995), não devendo ser vista como objetivo do processo de 

formação esportiva, mas como um meio de avaliação, de motivação e de 

aprendizado de uma série de aspectos para a vida esportiva e pessoal.

do setor masculino coincidem com as do feminino.
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semelhança entre os objetivos citados pelos técnicos do setor 

masculino e a maioria é direcionada para a competição, 

importância do evento tem variação significativa para as

Observamos, porém, menor expressão para a categoria “trabalhar com o alto 

nível e sem a visão negativa do esporte de alto rendimento, conforme 

observamos no setor feminino. Sobre este item, a mesma visão do técnico do 

feminino T28 surge no relato do técnico do masculino T15; “eu acho que acima de 

tudo sou um educador1, levando-nos a entender que, por vezes, o técnico do alto 

nível pode deixar de cumprir esse papel pois é pressionado pelas circunstâncias.

A participação em campeonatos também foi citada pelos técnicos e 

procedem as mesmas considerações do setor feminino. Entretanto, os técnicos 

do masculino também enfatizam os resultados da participação. Esta postura pode 

ter relação com as pressões ou cobranças feita pelas próprias instituições.

Comentários Finais

Há muita 

feminino e do 

Certamente, a 

instituições, assim como entre as categorias competitivas. Mas, o que se deve 

observar é a relevância da competição para os grupos em formação.

De Rose Jr (2009), Marques (2003) e Bompa (2000) entre outros, 

recomendam as competições e os festivais como agentes de motivação e como 

auto-avaliaçao, pois fazem parte do processo de formação esportiva. Em alguns 

casos, a competição é tão relevada pelos técnicos que esta e os respectivos 

resultados passam a ser a única forma de avaliar os atletas, selecionando-os ou 

eliminando-os. Esse fato pode se agravar se houver comparações entre eles, 

provocando o surgimento de esteriótipos como o mais forte, o mais fraco, o 

perdedor, o ganhador, entre outros.

Segundo Bossle (2002), os objetivos são os resultados observáveis, as 

etapas ou estágios intermediários, indispensáveis à consecução dos fins ou 

finalidades propostos; e a competição seria um dos meios ou uma das estratégias 

para atingir estes fins, mas não o fim em si mesmo.
É interessante observar que poucos técnicos citaram outros objetivos que 

nao fossem as competições. Entretanto, é importante que os técnicos reflitam 

sobre as consequências das competições para os ginastas quando estas são o 

único objetivo no esporte, pois, em alguns casos, o volume de treino é alto para 

atingir tais fins e, por vezes, estes precisam abdicar de outras atividades.
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Apoio 
financeiro

Apoio 
quando 
solicitados 
Incentivador

Quadro 30 - 
Categoria 

Formação de 
associações 
Incentivar a 
comunicação

Tema: Apoio positivo dos pais no setor feminino
_____ _ ________________ Unidade de análise
T2: tem a Associação de Pais.

A minoria dos técnicos relacionou os objetivos ao desenvolvimento humano 

e ao potencial de benefícios da GA ou à promoção da vida atlética prolongada, 

que também seriam alguns dos objetivos da participação esportiva.

T2: E grupo bem legal, conversam, vêm falar o que não estão satisfeitos. Tem 
bastante apoio, passando problemas, essa é a mediação, é bem legal.
T3: associação de .pais.
T4A: conversamos, são liberais, reunimos com elas pra entender nosso lado. 
T10B: Tenho que chamar os pais se quiser conversar ou não aparecem nunca. 
T14: pra que o pai não se iluda que a cça vai ganhar dinheiro com a GA, a gente 
procura esclarecer que hoje em dia isso é muito difícil.
T14: se em casa não tiver apoio ela não continua. O pai deve ter consciência do 
que esta sendo feito, e confiar muito.
T15: gente orienta tem algum problema com a menina.
T28: Reuniões periódicas com pais, a gente explica o procedimento, o que tem 
acontecido com as cças, as dificuldades que a gente ta encontrando, pede muita 
opinião dos pais. Acho que é muito importante esse feedback deles, pra entender 
a cça como um todo, não só o aspecto dela como ginasta.___________________
T3: Ajuda na estrutura, com contribuição mensal (10/15 reais), faz eventos, 
arrecadam dinheiro. Nós recebemos 8 meses da prefeitura e os pais pagam mais 
2 salários pra trabalhar 10 meses e 2 meses de férias.______________________
T4B: mas no geral não participam, mas dão apoio se necessário...
T4A: Uns ajudam e outros atrapalham

T7: bastante incentivo, bastante, são bastante perseverantes.
T8: têm pais que são super positivos.
T12: Apóiam bastante.
T13: os pais participam muito.
T15: ajudam bastante sim. Não tenho problema com pai nenhum.
T17: influenciam bastante, tem pais que dão super apoio e tudo que a gente fala 
eles topam fazer, topam participar e tem tb aqueles que é um problema, maioria 
aqui apóia e quer sempre estar com que a cça o adolescente.
T19: que a coisa só vai funcionar se a cça quiser, mesmo gostar, mesmo, quiser, 
se o técnico tiver espaço à frente e se a família apoiar.
T20: meninas e a maioria tinha o suporte dos pais. Agora eu tenho apoio, tenho 
alguns pais que me apóiam muito.
T22B: Apóiam sempre dentro do possível.
T22C: de suma importância, pois sem os pais, nenhuma cça estaria aqui 
fazendo. Eles são importantes, dando suporte, tem q ter um contato muito intimo 
pra saber muito da ginasta, vc depende muito dos pais.
T23- apoio muito forte dos pais e são parceiros, ajudam muito, contribuem.
T27: ajudam bastante, os pais fazem luta pra trazer, pra arrumar quem traga, pra 
trazer todos os dias, inclusive hoje é feriado e elas estão treinando. Então há 
dedicação muito grande deles e o apoio deles faz a diferença pro esporte.
T29A: são muito motivadores das cças, mas vejo que os pais eles têm muito 
mais vontade do que as próprias cças.______________________ ____________
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Acompanhar 
as atividades

Depende da 
situação

Não há 
interesse, são 
afastados

Quadro 31 - Tema: Neutralidade ou ausência dos pais no setor feminino
Categoria 

Pouco contato

Os técnicos que vêem a participação dos pais como positiva citam a 

comunicação aberta entre eles, que percebem os pais como mediadores e têm a 

confiança deles. Assim, é possível resolver boa parte dos problemas do cotidiano 

com os ginastas e, principalmente, questões financeiras, pois os pais custeiam o 

salário de férias dos técnicos em uma das instituições.

Além disso, muitos relataram o papel de incentivadores dos pais e muitos 

deles não medem esforços para resolver problemas ou motivar os filhos. Um fato 

interessante relatado por um dos técnicos é a formação da associação de pais, 

semelhantes às escolas, que oferece apoio positivo. Outro aspecto positivo é 

acompanhar as crianças nos treinos e competições, o que é essencial, pois elas 

dependem dos pais para se deslocar.

Apesar da maioria perceber a participação dos pais como positiva, alguns 

técnicos impõem limites, outros mantém atitude mais “profissional” para que o 

apoio demasiado não se converta em intromissão. Outros técnicos citam que há 

pais que, dependendo da situação, ajudam ou atrapalham, o que parece 

corriqueiro no esporte.

T5: Eles são super dedicados, sempre vem aqui e perguntam como estão 
treinando, eles respeitam a vontade delas de não querer competir, mas eles 
tão sempre acompanhando o trabalho, principalmente quando precisa, ajudam 
bastante, é bem legal.
T12: Depende do pai, tem aquele q apóia muito e traz.
T29A: Os pais nos ajudam muito, nossos companheiros, nos cobram bastante, 
não da gente, das cças. _________________
T9; eu só imponho um limite, daí pra lá eu não deixo, e se eles tentarem 
passar dali eles conhecem um outro Ricardo, que não é o habitual assim.
T10B: Gosto de ter um trato profissional, mas não de amizade, pq depois não 
da pra separar isso.
T15: têm toda liberdade de ficar aqui, só que falamos pra não vir diariamente.
T25: Boa, boa, tem aquele grupo que vão pras competições.  
T4A: Uns ajudam e outros atrapalham.
T8: uns dão todo apoio sem pressão, uns dão todo apoio com pressão demais. 
T26: Ver os pais que apóiam e criticam ... Tem todo tipo de pai.

Unidade de análise
T22A: não tenho problema nenhum com os pais, eles não aparecem aqui, só 

TU ^D^nãoa gente nem conhece pq assim, vem desacompanhados ou 

vem acompanhados de babás ou algumapessoa,,^------------------- --------------
fsâo^ei^fastados, não^ãoTem positivos nem negativos, mas 

i^o à vezes é ruim tb, pq estão totalmente alheios ao que está acontecendo. 
T26 ^Na^ora eri gye^recisamos_delesjnesmo;_sójnei^dúzia.---------------- —
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Outros 
interesses, 
valores

Aqueles que vêem a participação dos pais como negativa relatam que eles 

intervêm muito e, invariavelmente, atrapalham a evolução das ginastas e que o 

afastamento deles é inevitável.

_____________________ Unidade de análise_____________________
T10A: A família me excluiu. Mas ela é pior por causa da família, eles não 
trabalham mais. A irmã mais velha trabalha pra ela e tudo é em função dela. 
T4A: Essas três mães disputam entre elas e temos problemas.
T4A: Uns ajudam e outros atrapalham.

Sem 
problemas 
Técnicos não 
incentivam a 
participação

Quadro 32 — Tema: Apoio negativo dos pais no setor feminino
Categoria 

Interesse 
financeiro 
Conflitos_____
Ajudam e 
atrapalham 
Comprometem 
a evolução das 
ginastas

T8: não tenho reclamações. ------------------------------------
T29C: não tem problema nenhum, são bem neutros ... é bem neutro.  
T4B. A maioria é indiferente, gostaria que eles participassem mais ...
T6: Os pais que podem atrapalhar a gente fico atenta e põe limite pra eles. 
T10B. Esse grupo é extremamente neutro, mas tb não ajuda em nada. 
T11 Só deixamos assistir a última do mês, pra evitar problemas.
T16A: tenho super pouco contato.
T16B. pais não podem entrar, tem que liberar o acesso, atendemos fora, mas 
não interfere.
T18: tento não ter muito contato.
T19: contato é bem pouco.
T24: evito o contato.

T10A: Acaba matando porque tem muita criança espalhada pelo estado e não 
chega até o clube.
T10B: Teve cça que saiu em função do grupo de pais. O grupo mais novo os 
pais ficam de fofocas e tivemos que selecionar no pré-time e as 3 que 
sobraram os pais tiraram do clube.____ _________________ _ __________
T10A: A classe média e burguesia não querem perder férias, estão batendo na 
qualidade de vida, quem tem grana quer realmente descansar e ter seu 
feriado E tem treino de 2 turnos, 2a a sábado, não tem feriado, e muita família 
não esta se dispondo. Hoje é inglês, computação, computador, sapateado ...
T29B: chega aqui tem que vir todos os dias, aí a cça faz inglês, outra faz outro 
esporte, ou faz piano, aí os pais não querem, às vezes seguram tb.

Alguns técnicos não buscam muito contato com os pais e outros 

declararam que procuram evitar qualquer aproximação, o que contradiz a 

literatura. A participação e o apoio dos pais é essencial na vida esportiva dos 

filhos, em todos os níveis de habilidade. Talvez, a atitude desses técnicos reflita 

suas experiências negativas e, para evitar conflitos, não buscam aproximação e 

apoio. Assim, o técnico perde um potencial aliado para inúmeras situações.

Alguns técnicos citam que a falta de contato é por desinteresse dos pais e 

não deles próprios. Um técnico citou que convoca os pais quando há problemas 

sérios, mas poucos comparecem. Ainda assim, os técnicos deveriam insistir e 

reforçar a importância dos pais acompanharem os seus filhos no esporte.
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Quadro 33 - Tema: Apoio positivo dos pais no setor masculino 
_________ Unidade de análise_____ 
T21: eles ajudam, tem uma comissão aqui de pais.

Categoria 
Formação de 
comissão 
Incentivar a 
comunicação

Apoio 
financeiro 
Acompanhar 
as atividades

Impor limites 
Apoio quando 
solicitados 
Incentivador

Os pais também parecem responsáveis por agumas desistências porque 

não se dispuseram mais a levar as crianças aos treinos ou porque não estavam 

satisfeitos com as condutas dos técnicos como, por exemplo, quando ocorre a 

seleção de ginastas para definir a equipe, conforme foi citado pelo técnico T10B.

Há casos de disputas e conflitos entre os próprios pais, conforme relatou o 

técnico T4A: ‘‘Essas três mães disputam entre elas e temos problemas".

T1: conversando e mostrando como funciona o esporte, na Ginástica as cças 
começam com 6, 7 anos, 8 anos, a gente tem que ter assim, os pais do nosso 
lado. Faz reuniões com os pais, colocando as situações.
T2: se vc não tem a família, vc não tem o atleta. Não adianta vc ter o melhor 
atleta. Esse atleta vai ser o Campeão do Mundo, se ele não tem família, não vai 
chegar. Obrigação de pai e mãe é dar suporte para o seu filho.
T9: o pai não pode se distanciar completamente senão o filho fica inseguro._____
T21: quando tem evento e eles precisam arrecadar dinheiro pra ginástica, aí eles 
fazem cantina, fazem bingo, então alguma coisa, então isso ajuda também._____
T25: Boa, boa, tem aquele grupo que vão pras competições.
T12: no masculino eles não se importam tanto, é mais no resultado final que é a 
competição, meu pai vai então legal._________________________________
T1: somente de final de semana que os pais podem é ver o treinamento._______
T2: relacionamento muito legal com a família. Muito próximo. Tudo que eu 
preciso dentro do ginásio, eles me ajudam.___________________________ _
T2: a relação família x ginásio comigo, não tem problema.
T3: Quando eu era técnico do feminino tive muito problema, mãe ficava 
obrigando a menina a treinar, o masculino nunca tive problema.
T10: tenho apoio que eu preciso.
T14: Alguns pais ajudam bastante.
T15: tem aqueles pais que são ponta firme e levam com sinceridade.
T24: Alguns apóiam demais, ficam de auxiliar.__________________________
T8: pai pode ser o melhor amigo do atleta ou o pior inimigo.________________

As categorias coincidem com aquelas do setor feminino e a maioria dos 

técnicos percebe a participação dos pais como positiva. A formação das 

associações de pais, a criação de um canal de comunicação, o papel de 

incentivador, o acompanhamento das atividades e o apoio financeiro também 

foram relatados como ações positivas dos pais.
F interessante o relato do técnico T2 que afirma se você não tem a família, 

você não tem o atleta”, justificando o fato dos treinamentos na GA iniciarem em 

idade muito jovem, período quando as crianças são muito dependentes dos pais.

O apoio financeiro ocorre em atividades organizadas para arrecadar fundos 

e a formar associações ou comissões. Essas ações dos pais revelam a
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Categoria 
Interesse 
financeiro

Muita 
interferência

T12: Se ficar só assistindo na arquibancada não, mas se ficar tirando a 
atenção da criança quando vem assistir ai atrapalha.

Os técnicos declaram que não há apoio, ou seja, os pais são neutros 

porque não há contato, por desinteresse dos próprios pais ou porque os técnicos 

não incentivam a comunicação, talvez, por temer a intromissão dos pais.

Um técnico relatou que para julgar se a participação dos pais é positiva ou 

negativa, seria preciso observar os comportamentos perante as crianças, mas 

não exemplificou quais seriam essas situações.

Unidade de análise
T14: procuro não deixar o pai influenciar muito no nosso trabalho.

Quadro 34 - Tema: Neutralidade ou ausência dos pais no setor masculino
Categoria

Não incentiva 
comunicação
Não há 
interesse 
Depende da 
atitude

importância que eles atribuem ao esporte na vida de seus filhos e, provavelmente, 

a questão financeira é instável em muitas instituições esportivas do país.

Outra declaração interessante é do técnico T8 que diz “pai pode ser o melhor 

amigo do atleta ou o pior inimigo , fazendo referência à sua experiência como atleta. 

Em resumo, o técnico necessita ser flexível e habilidoso para lidar com a 

diversidade de pais.

Na infância, a maioria das decisões será dos pais, ainda que não coincida 

com a dos filhos. Consequentemente, fica difícil para os técnicos, por exemplo, 

agendar um treino extra, treinar no feriado, entre outras atividades. É importante 

que os técnicos esclareçam aos pais a necessidade dessas atividades para o 

desenvolvimento dos filhos. Por outro lado, a criança deve ser orientada para não 

pensar que o não comparecimento a essas atividades seja uma perda 

irrecuperável. Assim, evita-se criar conflitos familiares que poderão culminar no 

abandono da criança.

Quadro 35 - Tema: Apoio negativo dos pais no setor masculino _____________
__________ Unidade de análise______________

T9‘ ele vai começar a treinar pra deixar o pai contente, só pensa no dinheiro 
que o filho vai ganhar, outros pais que ai tem que vai pegar lá no livro, pai 
vampiro que só suga o filho.---------------------------------------------------------------
T14- Às vezes ajudam e outras atrapalham. Principalmente as cças de nível 
social um pouco mais baixo. Porque muitos pais têm contato maior com a 
gente quer saber como funciona a GA e o que os filhos estão fazendo, e ate 
entendem nosso trabalho. Isso acontecia muito antes na associação, tem o pai 
do atleta no começo ele ajuda, depois começa a achar que ele comanda, que
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T24: outros criticam, falam que o esporte deixa baixo.
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Ajudam e 
atrapalham 
Falta de 
compromisso

Visão negativa 
da GA

Os técnicos vêem a participação dos pais como negativa quando há 

interesse financeiro, interferência nos treinos, gerando conflitos, comprometendo 

a evolução das crianças, seja por falta de conhecimento ou crítica à modalidade.

Atualmente, como a mídia tem divulgado o volume de retorno financeiro 

que alguns ginastas recebem, os pais podem depositar muita expectativa nos 

filhos, o que pode gerar cobranças e pressões sobre eles e os técnicos.

Outra postura inadequada de alguns pais é acreditar que eles são 

auxiliares dos técnicos, pensando que podem intervir nos treinos e nas 

competições. Ou mesmo quando querem saber “tudo” o que acontece no ginásio, 

conforme cifou o técnico T14.
Muitas vezes, os pais geram conflitos ao responsabilizar os técnicos pelo 

baixo desempenho escolar dos filhos ou não cumprimento do compromisso de 

levá-los aos treinos.
Além disso, o técnico T24 cita que a falta de conhecimento da GA leva 

alguns pais a acreditar que ela possa interferir no crescimento das crianças, em 

especial, na estatura, conforme reportado por Tsukamoto e Nunomura (2005).

ele entende de GA. Vem no treino, que a equipe tinha que ser de outro jeito ... 
F14. Outros simplesmente deixam as cças, não participam com os filhos, e 
cobram muito da gente postura em relação a escola, então meu filho ta indo 
mal na escola, é pq ele esta vindo treinar GA.___________________________
T8. pai pode ser o melhor amigo do atleta ou o pior inimigo.

T15. aqueles pais que por qualquer coisa ta reclamando, qualquer coisa a 
criança falta.

Comentários Finais
Como esperávamos, a percepção dos técnicos sobre o apoio dos pais tem 

dois pólos distintos: positiva ou negativa. Alguns declararam que a participação 

dos pais é neutra, mas observamos que há tendência para um ou outro pólo.

Há consenso na literatura sobre a importância dos pais na vida esportiva 

das crianças e dos jovens (ARAÚJO, 2005, HEDSTROM, GOULD, 2004, 

SIMÕES, BÕHME; MAFFULLI, 2003; ROFFÉ, et al., 2003). E, muitos técnicos 

têm consciência da situação e tentam criar meios de integrar os pais no cotidiano 

esportivo dos filhos, pois isso favorece a sua evolução. Particularmente, na GA, 

em que as crianças são maioria, os pais são os mediadores entre ginastas e
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técnicos. Além disso, a família é muito informativa e há crianças que têm 

dificuldade de se comunicar, expressar sentimentos e se relacionar com outros.

A maioria dos técnicos percebe que os pais expressam suas 

preocupações, oferecendo condições para que seus filhos possam competir ou 

ajudando na aquisição de algum material urgente. Há técnicos que relataram que 

muitos pais apóiam demais , mas não julgaram como negativo. Além disso, 

alguns deles chegam a ser seus auxiliares em treinos e competições.
É importante ressaltar que os pais devem participar, mas não ultrapassar 

limites como assistir a todos os treinos e opinar sobre as condutas de técnicos e 

sobre quem deve compor a equipe nas competições e eventos. Estas atitudes 

criam atritos e anulam o potencial de apoio dos pais (NASH, 1987).

Alguns técnicos preferem manter uma certa distância dos pais em virtude 

do excesso de intervenção destes ou pelo potencial de cobranças. Alguns 

técnicos citaram que nem sequer conhecem os pais, pois além de não 

incentivarem a aproximação, por vezes, as crianças são acompanhadas por 

outras pessoas. McCallister, et al., (2000) citam a influência da pressão que os 

pais exercem sobre os técnicos e que, por vezes, seguem em direção oposta aos 

objetivos da participação de crianças e jovens no esporte, pois muitos enfatizam 

as vitórias em detrimento da aprendizagem e da formação de seus filhos. Outros 

incentivam a prática esportiva buscando outros interesses como o financeiro, por 

exemplo.

Entretanto, a falta de apoio dos pais pode gerar insegurança em algumas 

crianças, pois nesta fase elas necessitam de aceitação e aprovação para 

desenvolver a auto-estima e autoconfiança (BEE, 1996; NEWCOMBE, 1999). Os 

técnicos podem contribuir neste sentido, mas jamais substituirão o papel dos pais 

na vida das crianças. Além disso, mesmo que estas sejam talentosas, a ausência 

do apoio familiar poderá criar uma barreira para a sua evolução e seu sucesso.

Candeias (1998) confirma os depoimentos dos técnicos, identificando três 

perfis distintos de pais na vida esportiva dos filhos: os desinteressados, os 

extremistas e os interessados. Há variantes entre os perfis, o que seria desejável, 

pois as afinidades entre técnicos e pais também poderiam variar.

Mesmo que alguns pais assumam uma postura negativa ou indiferente na 

vida esportiva dos filhos, os técnicos devem se empenhar para se comunicar 

regularmente com eles, procurar aproximar-se, sem cobrança ou pressão,



seus filhos é fundamental.

8. Competição

Técnico

T2 Paulistas,

T3 Desde 2001

T4A 15 anos

T4B 15 anos

T5 de 1a medalha em JR da cidade

T6 Todas da FPG e CBG

T7 Desde 1980

T8

T10B Sempre
T11 1978
T12 Desde 1975

T15 Desde 1997
T16A Uns 30 anos

JR anonosT16B Uns 30 anos
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Quadro 36 - Tema: Perfil Competitivo no setor feminino 
Tipos de competições que 

participa

campeões brasileiros e tivemos 
ginastas na seleção brasileira.

vice-campeões 
passado, 4o. JA

Resultado e/ou título 
expressivo

Caráter 
competitivo 

da 
instituição

3 anos

20 anos
6 anos

4° lugar no individual geral da XXe 
XX no Mundial em Anahein

T13
T14

T9
T10A

Desde a 
fundação do 
clube______
Não sei_____
Sempre

Campeonatos estaduais de FPG, 
liga do interior e jogos, às vezes 
vai pro Brasileiro.___________
JA e JR, e a liga.

Torneio nacional 2 fases por ano, 
________ macabíada________ 
JR e JA, liga
JR, JÁ, Copa SP, Trofeu SP, 
Ligas __________ _
Campeonato paulista e brasileiro

JR e JÁ e objetivamos o torneio 
nacional_____ __________ _—
JR e JÁ e objetivamos o torneio 
nacional______________ ____

Vice-Campeãs Brasileiras no Pré-
Infantil______________________
Tricampeão regional

XX foi campeã brasileira juvenil e 
chamada pra pan americano  

Não tem

Tricampeãs de JR 
Não tem

Antes
2001
Desde 74

FPG e da CBG, já conseguimos 
classificar 2 ginastas pra uma 
competição internacional na 
categoria infantil, pré-infantil. 

Campeonatos de escolinha, até o 
nfvel Paulista, Brasileiro e 

Internacional_______________
todas_______________
Estreantes, pré-infantil, infantil, 
juvenil e adulto_____________
Estreantes, pré-infantil, infantil, 
juvenil e adulto ____________
Desde troféu até pan americano.

Federação Geral, 
Copas, Troféu e CBG 
Jogos regionais, abertos, paulista 
e brasileiro________________
Jogos, e depois Federação

CBG em Pomerode em SC, 2o 
lugar_______________
vice-campeãs brasileiras

reforçando a importância do apoio para a criança. Schembri (2001) reforça que 

fora dos ginásios, piscinas e campos, outra tarefa essencial dos técnicos é a 

comunicação com os pais.

Alguns técnicos citaram que criaram um vínculo afetivo forte com seus 

atletas, mas ainda assim a responsabilidade dos pais na formação esportiva de

6° lugar do Brasil, no juvenil e 
infantil A____________________

Campeão brasileiro e campeão 
estadual.

Campeãs dos regionais e 3o nos 
abertos_____________________
Campeãs dos regionais e 3o nos 
abertos



T26 10 anos

T27 1991 XX foi para as olimpíadas, seleçãocopas,

T28 1990 Campeão regional há 8 anos

e

T29C 7 anos

Aprendizado

156

Espelho, 
parâmetro

Crescimento 
pessoal,

7 anos
7 anos

Quadro 37 - Tema: Papel da competição no setor feminino
Categoria 

Experiência

T20
T22A
T22B
T22C
T23

T24
T25

T29A
T29B

Campeãs paranaenses___________
ganhamos o pré-infantil e o juvenil 
em Pomerode___________________

| Mundial

___________ Não tem____________
JR, 2o lugar, 3o lugar, torneio 
nacional no nordeste, foi 1o lugar.
JR ganhamos há 3 anos__________
Em 10 anos de GA pela primeira vez 
nós vamos para os jogos abertos!

Não tem

T17
T18
T19

Não sabe
1987
1987
1987
1984

+ 10 anos 
Não sabe 
2001

1992
Há 7/8 anos

______ Não tem_________
56 no pré-infantil
Brasileiro, ficamos em 3o lugar o ano 
passado_____
Ouro da XX na no torneio nacional 
3° lugar no pré infantil____________
2^JA

_______________________Unidade de análise_______________________
T2: nunca passar cobrança para elas e vão lá para fazer o melhor, você 
treinou bem, vai fazer aquilo que treinou, se não sair não tem problema, você 
procurou fazer o seu melhor? Conseguimos bastante resultado legal 
trabalhando assim. Para competir, tem que treinar bem para estar legal, 
estar bem, não tem nenhuma neurose, nenhuma cobrança, nenhum 
desespero em véspera de competição._______________________________
T2: o importante para elas é compreender, é compreender o que está 
acontecendo...nunca chegaram frustradas, nunca se ter uma competição no 
sentido competir, rivalidade...
T14. competir ainda e importante. Muito importante como a criança vai para 
a competição, que esclarecimento ela tem, e o que o técnico passa pra ela. 
T19: parte de um processo, mas se você separar a pedagogia de 
treinamento, porque é ruim, a cça tem que saber que às vezes ela ganha, às 
vezes ela perde.
T22B: disciplina, a ginasta ela deve ser ponderada, concentrada, não pode 
se jogar pra fazer as coisas, e isso leva pra vida inteira. Consciência 
alimentar, o esporte em si valoriza esse lado.
T29B: prepara pra qualquer situação, é a coisa que ela mais quer, quer 
ganhar, treina pra aquilo, consegui tudo aquilo que eu pretendi, que eu 
desejei, se ela perdeu, ela fala assim, “poxa, mas a outra menina mereceu", 
não foi você quem perdeu, a outra que ganhou, ela mereceu, você tem que 
respeitar que ela foi melhor, que ela não errou._____________ __________
T2: Puxa, elas ganharam? Legal, elas estão melhor que a gente. Que bom 
que a gente vai ter um espelho, na próxima a gente vai ter que se equiparar. 
T26: eles sabem onde tem que melhorar. Competir e aproveitar as 
experiências e olhar bem para quem está ganhando. __
T2: amadureceram mais e conseguem entender melhor o sentido da 
competição, vou me colocar à prova, mas vou demonstrar o que faço para osj

É, no máximo Estadual 
troféu, de copa e do infantil 
copa SP, todas as fases de 
Troféu SP______
ínterclubes, nacional, copa SP 
paulista, troféu, e jogos regionais 
paulista e brasileiro, JR e JA 
paulista e brasileiro, JR e JA 
pré-infantil até uma criança no 
adulto____________ _________
JR, JA, Federação Paulista, Liga 
liga, da liga internacional , 
intermunicipal de GO__________
JR, JA, Federação Paulista, da 
Juventude e Colegiais. 
brasileiros, paulistas, 
regionais___________
Liga do interior todas categorias, 
FPG pré-infantil e infantil, 
Secretaria da juventude do 
Estado de SP de JR e JA e na 
CBG do torneio nacional. 
Regionais e estaduais 
Campeonatos estaduais 
brasileiros______________
Mundial, Olimpíada

Rectangle
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outros, aquele dia eu vou chegar lá e mostrar o fruto do meu trabalho.
T3: Gosto muito de competição pq desperta coisas que o dia a dia não tem, 
responsabilidade, ansiedade que acaba sendo positiva se elas atingem o 
que querem ou negativa se não e tem que trabalhar no treino depois.
T3. Quero que elas compitam bastante e conversar bastante pra se sentirem 
seguras. Vamos em diversos níveis, ate mais fraco que o delas, pra acharem 
coisa mais normal e não bicho de 7 cabeças.
T4A. Ajuda na parte psicológica, de que competição vai ser a vida inteira. 
Ajuda nelas vencer ou perder, ganhar medalha, ou não, fazer direito, vai 
ajudar ela quando forem adultas.
T4B: A natureza humana é competir. O esporte substitui essa luta pra ver 
quem é o mais forte, o melhor. Bem trabalhada é uma coisa saudável, senão 
pode ter muitas sequelas.
T5: na verdade competição pra cça é meio difícil. Tem aquele lado difícil, se 
ganha medalha tem aquele lado gostoso, se não ganha as vezes frustra, as 
vezes não, então eu procuro passar pra elas que cada competição é uma 
vivência pra elas, pra elas verem o que elas erraram, o que elas acertaram, 
sempre se dedicar mais nos treinos, se é isso que elas querem.
T6: Resultado sinceramente eu não me preocupo muito, eu digo pra elas 
sempre se elas se superaram, mas não tenho isso muito neurótico na minha 
cabeça, quero que elas nunca se machuquem forte, que saiam da 
competição bem, não necessariamente com uma medalha.
T10A: A gente trabalha derrota como aprendizado. Frustração deve ser 
levada de forma delicada, tem cça que não aceita perder, perde uma vez e 
acha que é o fim do mundo. Temos que priorizar isto desde pequenos. A 
gente nunca coloca que tem que ganhar do fulano, não, eles tem que ganhar 
deles. Se tu conseguir fazer tudo que está programado pra ti, se tu acertar 
isso e estiver satisfeito, não importa tua colocação.
T10B: O ser humano é por natureza competitivo, o lado positivo do ganhar e 
perder faz parte do crescimento e do ser humano, é fundamental. Quando tu 
competes e não vai bem tem que motivar de que forma? Treinar mais, 
aprender mais.
T11: Desde que nascemos estamos sempre competindo, vamos aprender a 
ganhar e quando perde, como dar a volta por cima, como reagir. 
Importantíssimo, porque hoje tudo é competitivo. A vida é competitiva, e é 
em todo lugar, na tua casa, na tua escola, é na vida inteira você vai competir. 
Eu acho importante sim, mas não a ferro e fogo. Tem que ganhar, se não 
ganhar ameaçar, não, não, não. Ela tem que ir bem, ela tem que ir lá e fazer 
o que ela aprendeu. Se ela fizer o que ela aprendeu excelente.
T14: Competir é importante, a vida é uma competição.
T15: é muito positiva no sentido que ensina a cça, tem que aprender a 
ganhar e a aprender a perder. A vida inteira ela vai lidar com essas duas 
situações, procuramos trabalhar a cabeça da cça nesse sentido. Treina, vc 
tenta dar o seu melhor.
T17: ter auto-confiança, pra vc poder é... saber como quanto vc precisa se 
dedicar, sabe, aquela coisa de persistência, de vc ver olha, aquilo lá faltou pc 
eu não fiz isso tão bem e pra vc tb saber ganhar e perder, lidar com o 
sucesso, lidar com derrota que isso acontece na vida de qualquer cça, 
adolescente, sempre ensina alguma coisa.
T23‘ desenvolvimento emocional. Quando elas conseguem controlar o 
emocional delas dentro de uma competição, é muito gratificante. Ela superar 
os limites, dor, ansiedade, medo, isso pra vida dela não vai ter outra vitória.
T25’ vc trabalhou a parte psicológica da cça e ela esta preparada a participar 
daquela competição, a competição futuramente vai ser excelente, vai ser 
aquele adolescente aquele adulto que vai ter iniciativa...
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Parâmetros para 
o treinamento

Compreender o 
atleta

Perspectivas de 
vida, condição 
social__________
Visar resultados 
no futuro

T27: auto-estima, auto-confiança, né, uma conquista.
T29A. A vida é uma competição. Vai ter sempre alguém melhor ou pior que 
vc. Isso não quer dizer que a vida permaneça desse jeito, uma hora vc ta 
aqui, uma hora vc ta aqui. A vivência coloca ela perante a vida muito bem, 
começa a entender isso, ela lida muito melhor com isso.
T29B: prepara ela pra perder, prepara ela pra ganhar.____________________
T3. Para quem trabalha com competição, no fim das contas a competição é o 
objetivo.
T7. importante, mas também enfatizo que não é só isso, acho que existem 
vários objetivos, tem que ir traçando objetivos passo a passo. Consegui, eu 
fui campeão paulista, agora eu quero tentar ser campeã brasileira e ir passo 
a passo mesmo, e traçando esses objetivos de acordo com a evolução, com 
o crescimento, sem grandes frustrações.
T11: Para fazer o melhor, mas não pra ver o resultado, importante é 
competir, ganhar ou não, é consequência. Tem que ter uma meta, mostrar o 
que esta aprendendo. A criançada é sempre movida a prémio ou participar 
da competição.
T12: É atingir os objetivos traçados.
T15: cada competição é um objetivo que vc alcança.
T18: saber ganhar e saber perder.
T22C: vou alcançar aquele objetivo e ai elas vão atrás.
T24: resultado é sempre fruto de seu trabalho, nem sempre é real, pois vc 
conta com o fator sorte ou outros psicológicos, ponto final do trabalho, ou o 
tesouro no final do túnel. Trabalhamos umá meta atingível pra não 
desmotivar o ginasta.
T28: A competição acaba sendo um meio pra nós atingirmos o nosso 
objetivo de formação. Não acredito na competição como um único fim.
T29B: visa o campeonato brasileiro, e até pra elas terem um estímulo pra 
continuar treinando até o final.______________________________________
T3: na competição eu vejo o que posso fazer no treino pra que elas 
melhorem.
T11: Treinar bem compete bem, vai vir o resultado.
T17: dão a diretriz do que vc vai treinar, no que vc vai querer conseguir fazer, 
e é a base pra essas turmas é o que vc vai acabar se guiando nisso, eu 
quero atingir esse objetivo, então ela vai dar a diretriz.
T22B: elas sabem que nossa insistência no treino, não faltar, é pra ter 
resultado. _______________________ ___ ________________________
T3: Na competição elas se revelam, têm menina que treina mais ou menos e 
ali na competição é maravilhosa, e tem umas que treina super bem e não vai 
bem na competição.______________________________________ _______
T5: E pelo lado social e mesmo pessoal, essa coisa de respeito, de 
aprender, de nunca torcer contra alguém, sempre torcer a favor, nunca 
desejar nada de errado pra ninguém, e ela se fazer merecer.
T8: não vejo coisa negativa, tem muita gente que não gosta do competitivo, é 
contra, mas o ser humano já é competitivo desde que nasce, então acho que 
não tem coisa negativa, o negativo seria se eles, maldosamente, torcerem 
contra, mas na GA difícil ver isso, os ginastas de outros clubes entre si são 
todos amigos e se dão muito bem. A competição na GA é bem sadia._______
T5- elas têm consciência legal que pela estrutura que a gente tem, pelo 
tempo de treino que elas treinam, que elas fazem o melhor que elas podem. 
Sempre, elas absorvem bem isso, não é motivo pra desistência não.________
T8- motivação pra eles e melhoria no futuro talvez, económico. Pq hoje em 
dia nada é . Sem estímulo, conseguir um patrocinador, conseguir uma ajuda 
de custo tudo, o resultado é muito importante pra melhorar o nível até social. 
T9- Não acho~muito importante competir, vcs precisam estar bom, tem que 
ganhar no adulto, se vc vai no infantil e perde, isso não tem problema 
nenhum, só peço pra elas pra gente ficar na classificação que a gente 
merecer, no adulto sim a gente quer ficar preparado.
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Interesse 
financeiro

Avaliação, auto- 
avaliação

O papel atribuído às competições pela maioria dos técnicos é a formação, 

o desenvolvimento, o crescimento pessoal e a motivação que são apontados na 

literatura como objetivos pedagógicos das competições (MARQUES, 2003, 

BOMPA, 2000; DOUGE, 1999).
Os técnicos citaram, com frequência, lições para a vida e aprender a 

vencer e perder” como papéis das competições. Eles parecem atentos para que

T29B. muitas da própria seleção treinam e sabem, nâo to aqui pq se não 
tivesse recebendo, não fosse por dinheiro, não tava. E tem umas que claro 

comPet,r e 9anhar. mas o esforço ainda...o dinheiro...segura, sabe?
129C: apoio financeiro varia de acordo com os resultados...
T4A: fator de motivação. " ' “
T7. é o que move elas, o que faz ela treinar, o que faz ela vir todo dia, e se 
submeter aos treinamentos, é a glória da medalha, é o sonho olímpico.
T7. Os positivos é a recompensa, se ela ganha né, ou se ela se dá bem ou 
se ela compete bem, se ela fica feliz, é um reforço muito bom, é o alimento 
da ginasta.
T8. treinam, pra que? pra competir e poder mostrar o que elas aprenderam, 
o que eles conseguiram, então, pro atleta é muito importante poder mostrar 
aquilo que conseguiram.
T11: é um incentivo, esta treinando tanto pra que?
T18: Ah, os estímulos pra elas, elas participando das competições e indo 
bem conseguindo pegar premiação classificação daí volta, querendo treinar 
mais aprender mais.
T20: nesse começo eu não sei o que pode ajudar ou pode prejudicar, agora 
a auto-estima delas fica muito cheia quando elas vêem quando elas 
conquistam aquilo.
T22A: vontade de treinar pra tentar melhorar. Motivação e preparação.
T22C: é uma motivação muito boa.
T26: A competição interna não tem premiação. Todo mundo recebe 
medalhinha e chocolate. É a nossa forma de motivar. Ninguém perde e todo 
mundo sai feliz.
T27: é a motivação, motiva a treinar, se a pessoa não vai competir, se não 
for por gosto pessoal de treinar ginástica, às vezes não tem sentido pro 
atleta treinar se ela não vai participar de competição. A intenção dela é 
participar de uma competição e ganhar uma competição, é sonho do atleta. 
T28: estimular as cças a continuar na prática da GA e não se resumir no 
simples objetivo, quer dizer, o objetivo não ser única e exclusivamente a 
competição. Então o nosso principal objetivo não é a competição. ...dá o 
estímulo para que a cça continue com fazendo a prática da atividade.
T29B: o que vc fizer ta ótimo. “Ah, não ganhei”, mas vc fez o melhor que vc 
podia fazer. Então aquilo que eu falei pra vc, a motivação positiva, a 
ginástica precisa de motivação positiva._______________________________
T12: E vencer seus limites.
T14: Importante participar e ver suas capacidades e ver as dificuldades que 
vai encontrar ou não.
T16A: Conseguir fazer o melhor, chegar no nível mais alto que conseguir, 
não importa se for a campeã ou a última, se aquilo é o melhor que pode 
fazer. Ter esse objetivo na vida: fazer o melhor, pois mil fatores envolvem 
pra chegar no resultado. Focar no resultado é frustrante pra vc e pro atleta.
T22A: mostrar até pros pais mesmo o que elas aprenderam, satisfação pra 
elas de mostrar o que estão aprendendo.
T29C: a gente faz simulação de avaliação, a gente faz competição, a gente 
faz avaliação, e com o montante todo é que a gente resolve a seleção.______
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os objetivos da participação esportiva não se esgotem nos resultados e na 

avaliaçao. Outro destaque é a preocupação dos técnicos em explicar, para as 

ginastas, os objetivos da participação nas competições e o seu sentido, não 
resumindo a mera representação das instituições ou consequência dos treinos.

Assim, os técnicos estão conscientes de que a competição é fator 

motivacional importante para as ginastas e sua permanência na GA e encontram 

apoio na literatura (DE ROSE Jr„ 2009; LOPES; NUNOMURA, 2007; 
WEINBERG; GOULD, 2001).

Outros papéis importantes atribuídos à participação em competições foram: 
sociabilização, auto-avaliação, estabelecimento de metas e parâmetros para o 

treinamento os quais coincidem com a literatura (DE ROSE Jr, 2009; LOPES; 

NUNOMURA, 2007; WEINBERG; GOULD, 2001; DUDA, 1993).

A visão realista da competição do técnico T5 merece comentários, pois ele 

afirma que o fato de não ser bem sucedido nos eventos não seria motivo de 

desistência. A comunicação aberta e sincera, a consciência das condições de 

infraestrutura e de apoio das instituições pode ajudar neste processo.

Alguns objetivos como a melhoria das perspectivas de vida e de condições 

sociais citadas pelo técnico T8 e o interesse financeiro citado por T29A e T29C 

merecem considerações. Provavelmente, no esporte profissional, há um interesse 

explícito nos resultados. Mas, acreditamos que não seja o caso das crianças. 

Sabe-se que a situação financeira de muitos atletas brasileiros não é favorável e 

que o esporte pode mudar as condições de alguns deles. Mas, não deve ser visto 

como objetivo principal, mas como uma das consequências da carreira esportiva.

As ginastas maiores são mais orientadas para a melhora de desempenho e 

para o significado das experiências competitivas (LOPES; NUNOMURA, 2007). 

As menores valorizam mais as recompensas externas, pois suas necessidades 

momentâneas exigem reconhecimento e aprovação de seu esforço e dedicação 

que, no caso das competições, podem ser as medalhas (MARQUES, 2003; LIMA, 

1987). E, quanto mais as pessoas se dedicam a uma atividade sem a intenção de 

recompensas externas, maior poderá ser sua motivação interna, o que 

dispensaria a ênfase nas recompensas externas (GILL, 1986).
A relação da competição com um objetivo ou uma meta encontra apoio na 

literatura (DUDA, 1993). Esta, porém, não deve ser vista como o objetivo do
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Desmotivação 
e desistência

Interferência 
dos pais

Qualidade da 
experiência

Auto
cobrança

processo de formação esportiva, relatado por muitos técnicos, mas uma forma de 

avaliação, motivação e aprendizado para a vida esportiva e pessoal.

Volume de 
competições 
Regras

Quadro 38 Tema: Problemas com a competição no setor feminino
Categoria 

Pré- 
competição

A maioria dos técnicos cita a desmotivação, a desistência e o fato de 

algumas ginastas serem incapazes de administrar as derrotas e frustrações como 

problemas das competições. Para tentar amenizar o problema, os técnicos 

procuram o apoio de psicólogos em situações mais difíceis, não priorizando 

demasiadamente a competição e selecionando as competições com critério, de 

modo que se enquadrem nas condições atuais das ginastas. Estas estratégias 

encontram apoio na literatura (MARQUES, 2003; BOMPA, 2000, DOUGE, 1999).

. É interessante o relato de dois técnicos (T22A e T29B) que citam a 

sentimento de culpa quando as ginastas não competem bem.

__ Unidade de análise _____________________
T2. geralmente elas competem bem, tranqúilas, exceto uma ou outra que aí é 
característico da personalidade, de nervosismo mesmo, mas procuramos 
trabalhar aqui, estar sempre fazendo em véspera de competição._______
T3: Têm outras que competem mal e querem desistir da GA Essas têm que dar 
atenção maior explicar que elas são novas, que elas treinam há pouco tempo, 
que enfrentam equipes mais experientes, e ai se nada resolver, a gente joga pra 
psicopedagogia.
T7: Agora o negativo é a frustração, tem que saber lidar com isso, se preparar 
melhor, tentar ver o que aconteceu, o que pode ser melhorado.
T13: não fui bem e perdi, mas é um pouquinho difícil de engolir.
T18: ruim é quando vai mal, traumatiza e acha que é a pior e não quer mais 
fazer.
T22C: têm umas que se desmotivam, fica muito nervosa, ansiosa e levar isso 
pro resto da vida, ela não ter controle. É meio perigoso lidar com a 
personalidade dela no futuro, vai ser uma pessoa estressada e ansiosa, 
competição pode ter coisas positivas e também lado bem negativo. Competição 
de acordo com a capacidade delas, agora se o treinador começa a colocar em 
competições acima do nível delas, pode ser muito frustrante e vai desmotivar.
T29B: até o pré-infantil, é que ela gosta de competir, sabe, quer competir, quer ir 
viajar, nunca viajou, parece brincadeira, mas quando começa a ficar sério, no 
infantil já tem que fazer salto de maior dificuldade, tem umas que desistem sim.
T9: Pior que as crianças são os pais, nessa parte eles atrapalham eles querem 
ganhar, quer ver o filho no podium.
T16B: Negativo, às vezes a cça não está preparada pra pressão e técnico e pais 
cobram muito.______________________________ __ ______________
T12: Sim, isso é algo que nos preocupa, a participação/competição tem q ser 
satisfatórias, ninguém vem aqui pra sofrer, tem q ser algo positivo, legal, então 
acho que tem um retomo positivo. _________________________
T22A: Se ela não foi bem eu não culpo elas, eu me culpo muito.
T29B: por estar aqui, sempre me cobrei muito, mas parece que tem obrigação, 
sabe, de ganhar.___________________ ___________________________
T22C: a gente compete demais, isso faz muito mal pra ginasta.

T28B: eu discordei assim, em termos de competição...porque dividiram 
obrigatório, tem obrigatório e livre, né, eles colocaram livre no pré.  
T2: não tenho nenhum problema de choro, de depressão.
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Isso parece uma reflexão e pode ter consequências positivas como, por exemplo, 
mudanças de atitudes no ginásio e nas competições.

O volume de competições não representa problema para a grande maioria, 

apenas um técnico acredita que o seja. Dependendo da categoria, pode haver 

competições em excesso, mas os técnicos têm a opção de selecionar as mais 

importantes para as ginastas com base na periodização traçada para aquele ano 

ou temporada. O fato contraria Marques (2003) que cita que a frequência de 

competições na GA é baixa, quando comparadas às modalidades competitivas, 

como o futebol. Podem ser, mas nos parece uma comparação delicada, pois a 

organização das competições de diversas modalidades ainda é tema de muitas 

discussões e debates, entre os quais a adequação do volume.

As competições na GA não são excessivas se observarmos que 

acontecem dois eventos estaduais e dois nacionais por ano, uma por semestre 

para cada categoria. O que pode acontecer são eventos paralelos, mas participar 

ou não é decisão dos técnicos. O que pode elevar o número de eventos é o fato 

de se permitir que a ginasta participe das competições da categoria 

imediatamente superior no seu último ano na categoria atual. Por exemplo, no 

último ano da categoria pré-infantil, a ginasta pode participar da categoria infantil 

e assim por diante, passando a ser quatro eventos por ano. No caso das cidades 

do interior de São Paulo, os Jogos Regionais e Jogos Abertos acontecem uma 

vez por ano, e somente aqueles que vencem as etapas regionais (8 melhores 

cidades e/ou as 10 melhores colocações individuais) participam dos Jogos 

Abertos. O número de participações pode, também, aumentar em virtude dos 

eventos das ligas formadas em diversas regiões do Estado de São Paulo.

Outro problema das competições das federações e da CBG é que elas 

ocorrem em períodos muito próximos, o que pode causar a sensação de volume 

elevado. Certamente, os calendários de ambos devem ser revistos para que não 

comprometam o trabalho dos técnicos e das ginastas.
Observamos que a instabilidade do calendário competitivo é outro aspecto 

critico, pois afeta a periodização do treinamento e pode acarretar prejuízos, pois 

não se podem ajustar os picos de performance com os períodos competitivos.

Outro agravante para técnicos e ginastas é o fato de que as regras podem 

variar significativamente entre as competições e, consequentemente, há desgaste 

para se preparar distintamente para cada evento. O fato também pode dificultar o



Técnico Resultado e/ou título expressivo

T1 Estadual e Brasileiro

T2 3 anos eles

T3 Desde 1997

T8

T9 XX foi 12° na ultima olimpíada

T10 Sempre

T12 Não temDesde 1975

T14 Desde 89/90

T15 Desde 1997

T21 Desde 2000

T24 16 anos

T25 Há 7/8 anos

Objetivo

163

Campeonato paulista e 
brasileiro

campeão pan-americano juvenil de 
argolas

liga, da liga intermunicipal de
GA ____________

Quadro 39 - Tema: Perfil competitivo no setor masculino 
Tipos de competições que 

participa
Caráter 

competitivo 
da instituição 
8 anos

Federação Geral, Paulistas, 
Copas, Troféu e CBG_______
Jogos regionais, abertos, 
paulista e brasileiro_________
Campeonatos de escolinha, até 
o nível Paulista, Brasileiro e 
Internacional______________
todas as competições, base da 
seleção nacional___________
Estreantes, pré-infantil, infantil, 
juvenil e adulto____________
Macabiada pan-americana, a 
mundial__________________
JR, JA, FPG, brasileiro

Desde a 
fundação do 
clube______
1966

troféu SP, Copa SP, FPG, 
brasileiro (juvenil)______
JR, JÁ, FPG, CBG

equipe pentacampeã dos Jr 3o lugar 
nos JA na categoria infantil em 
Franca________________________
primeiro brasileiro ficamos em 2o 
lugar e classificação para copa pan- 
americana interclubes____________
1a medalha de outro da cidade nos 
JA____________________________
2o lugar no salto no campeonato 
brasileiro em Curitiba_____________
Em 10 anos de GA pela primeira vez 
nós vamos para os jogos abertos!

Quadro 40 — Tema: Papel da competição no setor masculino

Categoria
Esclarecer;
conscientizar

aprendizado de elementos novos, pois muito tempo é gasto com as séries das 

próprias competições, como relataram alguns técnicos.

Alguns técnicos (T2, T15) reclamam da dificuldade de acompanhar as 

regras da CBG, principalmente entre as ginastas que estão no início da formação 

esportiva. Mas, reforçamos que a opção de envolver ou não as ginastas é dos 

técnicos, que deveria ser baseada no nível de prontidão para os eventos (DE 

ROSE JR, 2009; MARQUES, 2003; BOMPA, 2001).

ganhou brasileiro pré-infantil, infantil, 
foi segundo no juvenil._____
primeiro Brasileiro que 
entraram, foram campeões 
tricampeão dos JR, e o Felipe 2o 
lugar no solo nos JA sub 16_______
Campeão Brasileiro adulto

____________Unidade de análise_______________________
T14: se você esta explicando como funciona, qual os objetivos, o que você 
quer em relação à competição. Se você diz que estamos treinando pra 
competição porque vamos ganhar e vc sabe que isso não pode acontecer, vc 
acaba frustrando muitos ginastas, e alguns acabam ate desistindo. Se vc 
souber explicar ate onde ele pode chegar, e se ele souber da estrutura e da 
realidade dele, não é tão complicado._____________________ ____________
TT trabalhando com objetivos nas cças bem simples: você vai pra 
competição, não se importa com colocação e isso aquilo, ou vc vai pra 
ganhar. É à gente sempre prepara pra ter um melhor desempenho e acho 
que é mais o lado psicológico assim que afeta as cças. ________________
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Crescimento 
pessoal, 
desenvolvimento

Compreender o 
atleta

Avaliação, auto- 
avaliação

Interesse 
financeiro

No setor masculino, também, observamos a associação da competição 

com o desenvolvimento, crescimento pessoal e motivação e os técnicos citaram a 

perseverança, a superação e a vontade como lições que são transferidas para 

além da vida esportiva.
Outro relato interessante é a preocupação em conscientizar os ginastas 

para que estabeleçam metas realistas a fim de evitar frustrações e desistências e 

que entendam que nem sempre quem treina melhor é o que compete melhor e 

vence e que há muitos valores e significados no esporte além das vitórias.

Dois técnicos entendem a competição como um momento de auto- 

avaliação, conforme citou De Rose Jr. (2009), e que se deve valorizar a 

participação em si. Eles também percebem que a competição é uma oportunidade

T2. Ele vai ser um cara de garra, que não desiste das coisas fácil. Por mais 
batalha que vá ter, por mais dificuldade que vá ter, ele vai ser o teimoso lá.
T8: sadia e superação. Vc competindo vc se supera, não competindo não se 
supera, até tem gente que diz que não gosta da competição, mas 
competindo vc se supera. Não tem superação sem competição.
T10. desenvolvimento da garra, da vontade de fazer as coisas, e de se 
superar, enfrentar um obstáculo e não desistir, tropeçar, levantar a cabeça e 
ir adiante, carrega pra vida.
T15: tem que prepar a cça pq a vida é uma eterna competição.
T24: Ajuda na disciplina, se o aluno vai conquistando, ele fica mais 
disciplinado. Na parte de comportamento e educação melhora através das 
conquistas, fora o amor ao esporte. ________________________
T15: Competição é um desfecho não é uma realidade, o campeão nem 
sempre ganha, as vezes o campeão não é o melhor fisicamente mas é o 
melhor psicologicamente, é aquele que não amarela na hora._____________
T2: não consegue colocar ninguém para treinar sem competição.
T12: independente do resultado, feedback é sempre positivo, motivação 
intrínseca, tentando se autosuperar, se vc desistir tem 10 ali querendo fazer 
o q vc faz tb, pra eles é essencial na vida, tem q saber encarar o obstáculo. 
T24: motivação grande, ele acaba treinando melhor.
T25: são cças que estão há mais tempo na GA é pra ter aquela motivação.
T25: a partir do momento que vc trabalhou a parte psicológica da cça e ela 
esta preparada a participar daquela competição, dentro do parâmetro, dentro 
do convívio dela.________________________________________________
T3: E um estimulo pra eles mesmo avaliar o que eles fazem, produzem. Mas 
é uma faca de 2 gumes, se só fala de competição, perde o prazer da GA, e 
também se só falar da GA, perde o espírito competitivo, conciliar o prazer de 
fazer e de competir tb.
T12: experiência única pra vc, vc se auto superar._______________________
T2: Se vc não tem resultado, como que vc pode falar. Eu quero uma barra 
importada. Vai ser uma troca, eu te dou os jogos e você me dá a paralela. Pq 
ele sabe, eu vou dar o resultado pra ele. Qualquer clube, qualquer lugar é 
assim, se você não tem resultado.
T2: que visar a seleção, tem que ter dinheiro, tem que ter interesse.
T2: Quando vc tem um local que tem muitas pessoas de baixa renda, isso 
vai influenciar. Se vc tem dinheiro, vai manter ele dentro do Ginásio.
T15: no juvenil ou o adulto o que interessa é a medalha no peito deixa de ser 
prazer e passa a ser profissão.
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Aspectos 
psicológicos

Quadro 41 - Tema: Problemas com a competição no setor masculino
Categoria

Cobranças

Unidade de análise
T2: como treinador, foi ruim e foi bom ao mesmo tempo, porque não era época 
de ganhar ainda, não era hora de ganhar ainda, porque depois disso aí, 
cobrança é até hoje. _______________________________________
T1: a gente sempre prepara pra ter um melhor desempenho e acho que é mais o 
lado psicológico assim que afeta as crianças e às vezes até os treinadores mais 
novos assim que o objetivo é ganhar, é ser auto-afirmação._________________

Não foi mencionado nenhum problema com respeito às regras ou ao 

calendário das competições como ocorreu no setor feminino, mas alguns técnicos 

comentaram a dificuldade de acompanhar as regras dos torneios nacionais.

Apenas um técnico relatou sobre eventuais problemas psicológicos que 

pudessem ocorrer no caso de se enfatizar a vitória.

única para os ginastas reforçarem a auto-superação e motivação no esporte.

No entanto, identificamos um ponto crítico que é a associação da 

competição com o retorno financeiro, conforme os técnicos T2 e T15. A relação 

investimento-resultado é real, pois sem recurso financeiro as chances são 

menores nas competições. Entretanto, não acreditamos que as crianças tenham 
uma visão profissional do esporte. Talvez, seja o ponto de vista do técnico ou da 

instituição, mas quando as recompensas externas passam a predominar na 

motivação dos atletas, o prazer pode ser anulado e os valores e a aprendizagem 
pode se perder.

Apenas um técnico citou a importância de “compreender o atleta” e essa 

afirmação encontra apoio na literatura (RELVAS, 2005; MARTENS, 1987). À 

medida que os técnicos percebem as necessidades de seus atletas e os conhece 

melhor (ROBERTSON, 1987), eles passam a cumprir o papel de educador.

Comentários Finais
A competição é tema de constantes debates na Pedagogia do Esporte, 

pois muitos dos objetivos associados a ela, por vezes, contrapõem-se à formação 

e ao desenvolvimento de crianças e jovens, conforme mecionamos no referencial 

teórico. Devemos acrescentar, também, que as condutas pouco éticas que 

ocorrem nos diversos níveis de manifestação do esporte podem se configurar em 

modelos de comportamento para muitas crianças e jovens (REYNOLDS, 2005, 

LUMPKIN; CUNEEN, 2001; HAINES, 1989a).
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Observamos que os técnicos podem se desviar dos rumos pedagógicos 

quando visam única e exclusivamente aos resultados, excedendo as cobranças e 

exigências no treinamento e nas competições.

Segundo o depoimento dos técnicos, o caráter competitivo tem história na 

maioria das instituições, ainda que algumas não enfatizem mais o setor 

competitivo elas participam de eventos de federações e/ou CBG, como nas 

instituições dos técnicos T12, T16, T17 e T26. A maioria das instituições chegou a 

formar atletas que compuseram a seleção nacional mas, atualmente, estão 

tentando retomar as atividades competitivas. Estas mudanças refletem, também, 

a instabilidade política das instituições, como mencionado anteriormente.

Os técnicos esforçam-se para participar das competições mais importantes 

de cada categoria e aquelas que interessam à instituição. Neste segundo caso, 

enquadram-se os Jogos Regionais e Abertos no Estado de São Paulo, pois são 

os eventos mais expressivos para as cidades. E, muitas vezes, os técnicos são 

cobrados por resultados. Assim, em parte, o treinamento é direcionado para estes 

eventos, conforme identificamos nos depoimentos.

Nas instituições privadas, em geral, não há muitas cobranças por 

resultados e a participação em competições oficiais é opção dos próprios técnicos 

e não exigência das instituições ou da coordenação. É interessante o relato do 

técnico do masculino T10B quando cita que as cobranças são proporcionais ao 

investimento que a instituição faz. O que nos preocupa é como essa 

proporcionalidade é mensurada pela instituição.

Outro relato interessante do técnico T9 do masculino é que seu 

coordenador menciona que “se não for ganhar ou trazer medalha é melhor não viajar1’. 

Mas, contrariamente, no tema “Cobranças das instituições”, o técnico não se 

mostrou pressionado ou cobrado pela instituição.

O fator motivacional das competições foi citado, significativamente, pelos 

técnicos, assim como a sua inegável importância na formação esportiva. 

Entretanto, a competição pode ter duas facetas: fator de motivação ou motivo de 

desistência. O segundo pode ocorrer quando as decepções e frustrações não são 

bem administradas entre técnicos, atletas e pais e poderá levar à desistência da 

prática esportiva em geral (GILL, 1986).
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Além disso, 

desprezar as emoções, não administrar 

efeitos negativos para a vida esportiva e

enfatizar resultados, forjar e preconizar a participação, 

as consequências da perda podem trazer 

pessoal das crianças e dos jovens.

(1) Aspecto Físico no setor feminino

T2: trabalho é feito em conjunto com a Nutricionista
T2: tem o trabalho da fisioterapia. '
T3. não vou arriscar minhas atletas nesta estrutura, e então eu mando pra frente, portanto nunca 
vou formar em alto nível.
T4B: ver a saúde ... a proibição pra não haver competição antes de uma idade, pode ser 10 anos. 
T5: procurando alguma coisa saudável pra fazer.
T5: por recomendação da nutricionista elas dão um tempinho, 10 minutos pra tomar um 
pumpzinho, um suquinho.
T9: vou medindo a carga conforme a fase de treinamento, não tive nenhum problema de lesão.
T9: Acho que nutrição, nessa parte de nutrição esta bem fraca.
T10A: Tem muito picareta na GA e coloca ate em risco a integridade física da cça.
T12: atingir os objetivos traçados, e lentamente.
T13: valorizo muito a higiene e a postura.
T14: saber como esta se alimentando.
T15: à tarde é o melhor horário fisiologicamente falando.
T15: estamos fazendo varias reuniões pra moldar as regras da FPG e CBG força assim demais.
T17: sempre vai trazer benefícios pra elas, em relação à saúde.
T18: prevenção.
T18: tem que ter alguém trabalhando junto, pra levar pro alto nível precisa de muita coisa, não só 
de técnico, mas tb o fisioterapeuta, nutricionista.
T19: recursos metabólicos, mas uma pesquisa inicial, stress metabólico, análise foi um 
overtraining. questão da ciência, do treinamento, quase todas tinham dor, quase crónica de punho, 
costas, de adaptação dos ligamentos, de tendão... meninas tendem a ter muito mais lesão.
T22A: sou rígida, q gosto de atenção, mais por medo delas se machucarem, ensino a confiarem 
mais nelas, andarem sozinhas.
T22B: Consciência alimentar.
T23: pro desenvolvimento da atleta acho importante. A parte nutricional.
T24: é a teoria da seleção natural, ou ela se empenha ou acaba desistindo.
T26: Ninguém quer saber de investimento para o médio e longo prazo. É um esporte precoce, os 
médicos rebatem muito esse tema, dizem que consolida, fecha os anéis de crescimento.
T27: E o esporte, além de fazer bem pro corpo, pra mente.
T27: elas vão crescendo diferentes, umas mais rápido, outras mais devagar. Então as que vão 
melhorando mais rápido entram no nível de competição mais forte, conforme a capacidade delas. 
T28: rotina de treinamento extenuante, controle alimentar rigoroso, sem ter o afeto da família, tão 
jovem, então eu acho isso muito complicado, tudo. Menarca, as dificuldades que essas meninas 
têm, pelos desequilíbrios hormonais.
T29A: não tem nenhuma cça suja, todas têm nível de higiene muito bom, todas bem alimentadas.
T29A: a ginástica é um processo muito lento para a perfeição, que seria o treinamento. E aqui 
não, aqui o objetivo é a qualidade de vida da cça.
T29A: o grande erro hoje da medicina esportiva é colocar que a ginástica não deixa crescer. 
T29B: elas precisam do descanso, como vai estar na escola, realmente se desgastam muito.
T29C: a ginástica é o 1o plano na verdade, é por isso que elas estão aqui, têm estrutura de escola, 
bem descansadas, bem saudáveis, pra que consigam render o máximo possível nos treinamentos.

A preocupação de alguns técnicos com a saúde e a integridade de seus 

ginastas é perceptível, pois eles relataram que procuram apoio de profissionais
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(2) Aspecto Cognitivo no setor feminino

T8: melhoria talvez a possibilidade de estudarem em escolas melhores, talvez de fazer uma 
faculdade, de um desenvolvimento muito melhor.
T13: valorizo muito a educação.
T14: esclarecimento ela tem e o que o técnico passa pra ela. Participar e ver suas capacidades e 
dificuldades que vai encontrar ou não.
T15: se vc não tiver uma estrutura prá suportar a carga, aumenta muito, as cças vão sentir isso, 
vai começar a atrapalhar a escola.
T16A: Nível cultural muito ruim, falam errado ao extremo, como pessoas elas são bem resolvidas, 
então elas por mais que tiveram dificuldades financeiras, elas buscaram uma faculdade, um 
caminho profissional.
T19: têm mais clareza sobre as possibilidades, já não conseguem mais treinar todo dia, aquele 
volume, pq uma ta na faculdade, outra se formou e trabalha.
T19: essa coisa do estudo, né, tem que ter, isso aí é uma coisa que tem que ser cobrada.
T19: adquiriram uma maturidade treinando, co-responsabilidade, tenho que estudar... cada vez 
elas tenham mais consciência.
T20: as meninas têm período integral elas vão chegar no momento que elas estudam num colégio 
puxado, elas vão querer estudar quando chegar o momento para entrar numa boa faculdade.
T20: meu maior prémio é se eu conseguir que elas consigam é a bolsa de estudos fora, vc pode 
continuar estudando eu acho que é melhor que uma olimpíada, é o meu ver...
T22A: o que eu acho legal é que como eu repito muito as coisas com elas, elas já sabem onde 
está errado.
T22B: As infantis fazem porque gostam, mas sentimos que a escola está com muita cobrança 
agora, põe muitas atividades extra classe, trabalhos, provas, turmas aqui vão de sábado só para 
fazer prova, fica complicado, agora, elas têm que se dedicar 4/5 horas/dia para a GA. Faltam por 
causa da escola recuperação, etc. Fica complicado de ter cobrança. É preciso um diálogo, os pais 
conversarem.
T23: a educação em si a GA ajuda no desenvolvimento.
T26: Tem que conversar muito, mostrar pq acontece, o que errou.
T29B: a gente procura segurar essas meninas e mostrar para elas que elas realmente foram 
selecionadas, têm talento, e tem que seguir nesse esporte.
T29C: elas já foram pré-selecionadas no Brasil todo, e vieram aqui com o objetivo de representar 
o Brasil.

Os técnicos associam a possibilidade de melhores condições de educação 

através do esporte como obtenção de bolsas de estudo e se preocupam com as 
crianças para que sejam capazes de administrar as atividades escolares e

como nutricionistas e fisioterapeutas, quando necessário. E a literatura reforça a 
importância desses cuidados na infância e suas implicações no futuro (RICE, 
2001; BEE, 1996; MALINA; BOUCHARD, 1991).

A necessidade de moderação da carga de treino foi citada e eles percebem 

a fragilidade do organismo infantil. A maturação também foi lembrada e eles têm 

consciência de que as meninas sofrem muitas mudanças que afetam 

sensivelmente a performance (RICE, 2001) e também conhecem a possibilidade 

da amenorréia na GA. A precocidade do treinamento especializado foi associada 

à necessidade de repouso para recuperação e intervalos para reposição líquida e 

energética, pois as capacidades aeróbia e anaeróbia ainda estão em 
desenvolvimento nesta fase (FORJAZ, 2002; BOMPA, 2000).
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Os técnicos enfatizaram a riqueza de ações motoras e as vivências únicas 

experimentadas pelas crianças na GA. Os técnicos T19 e T22C citaram a 

importância da formação de base motora sólida para o progresso na modalidade, 

não devendo haver pressa para avançar nas habilidades específicas, o que 

encontra apoio nos modelos de formação esportiva. É interessante o relato do 

técnico T29C, pois é citado que antes da chegada de técnicos experientes, ele 

“acreditava em milagre”, ou seja, que as habilidades surgiam naturalmente.

(3) Aspecto Motor no setor feminino

T2. Poxa, para ela fazer rodante flic, ela tem que ter um trabalho de força muito bom um trabalho 
de flexibilidade muito bom.
T17. esporte muito rico, trabalha tudo, sempre vai trazer benefícios para o repertório motor.
T19: o grande problema, na verdade, ta na formação da base.
T22C: acredito na ginástica de perfeição, e não correr, tendo que competir JR e JA, vc tem que 
pular tudo, e cobrança.
T28. falta pesquisar muitas coisas na ginástica, é...aspectos motores, em que vejo a ginástica 
como um dos esportes que tem uma riqueza muito grande, pelos próprios equipamentos da 
ginástica, as possibilidades de pesquisas ligadas à psicomotricidade, ao desenvolvimento motor. 
T29A: eles precisam da base, a gente acreditava em milagre... Existe um trabalho conscientizado. 
T29C: o importante é que elas tenham qualidades físicas pra desenvolver uma série no futuro, pra 
atingir nota máxima.

esportivas, sem interferência de uma sobre a outra. E, quando se aproxima o 

ingresso no ensino superior, os técnicos incentivam as ginastas a priorizarem os 

estudos e o futuro profissional, pois o esporte competitivo é passageiro.

(4) Aspecto Psicológico no setor feminino
T2: reuniões com os pais para estar explicando, a Ginástica é um esporte maçante.
T2: Aquele lugar que vc chega, está silêncio, está vazio, parece que não tem ninguém 
treinando.Que nem Curitiba, né?
T2: pode ser uma característica dela, mas pode tb ser repressão.
T2: muito descartável, pq que vou me preocupar com vc se tenho uma de 10 e ponho no seu 
lugar, fácil. Essa descartabilidade que acho preocupante, pq depois isso dá um nó na sua cabeça. 
T2: apoio psicológico com os pais.
T3: Tem psicopedagoga voluntária, mas ela vê se a cça tem medo muito grande, interfere de 
modo positivo.
T4A: sou psicóloga. Entro na vida pessoal delas, saber o que ta acontecendo, gosto de ter 
intimidade pra virem conversar, pq as cças são fechadas, sou amiga. Tem cça que sente falta dos 
pais, que a mâe trabalha demais. Isso ajuda no treino pra gente conhecer a personalidade delas. 
T9: levo elas pra sair, a gente treina na praia, levo elas na praia pra correr, dou sorvete, faço, 
procuro fazer pq é pra 2012, a gente esta em 2005 se eu for puxar agora, procuro ir bem pausado 
assim, bem a longo prazo.
T10A: elas começam a maturar, vem o medo, aumento do corpo e de gordura, passam a comer 
ate parede e vc fala que ela ta gorda, tem que emagrecer, é o maior stress do feminino é isso.
T15: lidando com ser humano, tem que ir com calma, massacrar pra conseguir resultados ... mas 
não leva a lugar nenhum ... Prefiro ter cças junto comigo que vão sair daqui um dia bem, 
preparadas para o futuro. L x .. .
T16B: ela nâo esta preparada pra pressão e técnico e pais cobram muito, então é preciso cuidado. 
T17: a gente tem essa preocupação de mantê-las motivadas conversando com elas.
T18: traumatiza e acha que é a pior e não quer mais fazer e fica difícil mais por causa da !dade.
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Os técnicos relataram, insistentemente, este aspecto e eles parecem 

preocupados em não traumatizar as crianças e procuram manter a motivação 

para a prática. Uma das estratégias citadas é o de buscar o apoio dos pais 

quando percebem alguma dificuldade ou problema. Para as crianças menores, o 

apoio dos pais é essencial, haja vista a dificuldade de relacionamento com outros 

e as limitações na capacidade de comunicação (PAPALIA; OLDS, 2000).

Ainda que estejam cientes da importância do apoio psicológico, a grande 

maioria dos técnicos não dispõe de um especialista e, muitas vezes, eles mesmos 

fazem este papel, mesmo cientes de suas limitações neste campo.

Além disso, os técnicos estão cientes das complicações psicológicas 

advindas da maturação e procuram trabalhar a autoconfiança e a motivação em 

casos de desânimo. Outros tentam amenizar cobranças e pressões em caso de 

insegurança ou medo, pois percebem o desgaste psicológico inerente à GA.

T22C: Psicologia acho muito importante e o Brasil é muito fraco nisso.
T25: se ela está insegura eu não exijo. Trabalhou a parte psicológica vai ter iniciativa...
T26: a gente sempre precisou de um psicólogo e nunca nos atenderam. Se preocupa com a 
segurança. Lógico que todo mundo quer ter um resultado. Afinal existe uma pressão Pressão 
psicológica. Isso a gente não faz. AgOentar escola, é se entusiasmar, ter a motivação 
T27: estão motivadas, acredito que elas estão felizes.
T28: faço perguntas, procuro sentir delas o que esperam da ginástica, o enfoque é a partir delas. 
T29A. isso que é bom na ginástica, a motivação que ela dá, a ginástica é cruel, mas é um cruel 
com amor, pq vc tá motivando o seu aluno a que ele goste da atividade, a que ele faça o que é 
melhor, por ele, vc coloca um objetivo que ela consegue, precisamos de professores motivadores, 
o tempo todo ... a seleção dos estagiários e tudo é muito em cima do caráter do professor.
T29B: elas sonham, a gente procura, né, incentivar, né, com palavras, conversando, tudo, não 
através de oferecendo presentes ou essas coisas...Elas sabem que as meninas recebem, que 
elas ganham dinheiro, que elas têm patrocínio, tudo, e o sonho delas tb se torna isso...
T29B: não pode ser muito rigoroso, pq senão a gente não tem material pra trabalhar.
T29B: a GA começa muito cedo, chega no topo muito cedo, começa a cair mais cedo também 
T29C: processo natural, pq elas vêm pra seleção e aí a gente até espera algumas coisas das 
meninas, elas estão fora de casa, elas estão sofrendo.
T29C: fator psicológico é extremamente trabalhado

(5) Aspecto Emocional no setor feminino
T2: eu era a maezona, valorizo mais o vínculo, a amizade, o relacionamento, o social, fazemos 
confraternização, dia de confraternização. Reúne todos os aniversariantes, tem que ser prazeroso. 
T2: Brincadeiras, estações, coisas que a criança vai desenvolver.
T3: tento não deixar ninguém traumatizado, fazer por vontade própna, tem que gostar do que faz 
T4A: Ajuda nelas isso, vencer ou perder, ganhar medalha, ou não, fazer direito, vai ajudar ela 
quando forem adultas.
T4B: a cça tem que viver a GA.
T6: amizade, grupo, sentir-se bem, se estiver estressada, vai pra casa.
T9: a ginástica tem que ser legal nessa época, depois que chegar adulto, tem que dar
T14: acaba gerando problema da cça se empanturrar com a modalidade. Trabalho intenso em 
idade precoce, náo continua, e se elas ganharam tudo no pré-infantil, vat ter que ganhar tudo de 

ílS^l^íé^aTs^/Xopsicológico da menina, 

um jogo de cintura, senão vc perde a menina se vc ficar muito exigente... tem que conversar.
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T15: procuro além disso, desse lado rigoroso, o prazer de treinar.
T19: era bem lúdico, pq a cça, realmente a tendência é querer brincar.
T20: a coitadmha, mais eu gritei ... eu sou uma tirana mais eu saio daqui eu fico pensando será 
que eu fiz certo, será que precisava.
T22A. é muita vontade de ensinar, quando a cça ta atenta tudo bem, mas calma porque muitas 
não sabem entender, e são pequenas. Tento melhorar, mas perco as estribeiras.
T22B: Ano passado competi 32 vezes, foi muito, decidi reduzir esse ano.
T23. desenvolvimento delas, emocional é muito importante. Quando elas conseguem controlar o 
emocional delas dentro de uma competição, acho isso muito gratificante, superar os limites, dor, 
ansiedade, medo, isso pra vida dela não vai ter outra vitória.
T24: tento justificar os sacrifícios, as necessidades ou dificuldades.
T25: de ser mãe, de ser amiga, na hora de dar bronca vão lá, eu sou a técnica vão lá, na hora de 
dar o carinho eu sou a mãe, tem muito o lado humano.
T28: rotina de treinamento extenuante, controle alimentar rigoroso, sem ter o afeto da família, tão 
jovem, então eu acho isso muito complicado, tudo.
T29A: muito auto-controle, então ela aprende que ela depende dela.
T29A: as seleções são feitas em cima de extremo cuidado para o talento, pq vc pode destruir o 
sonho de uma cça, acabar com uma cça.
T29B: tem falhas ou posturas que as meninas não podem ter, não podem mais brincar tanto, já é 
uma coisa mais séria, mais progressiva....têm os seus momentos de relaxamento.

(6) Aspecto Social no setor feminino
T2: tem a moradia.
T2: o vínculo, a amizade, o relacionamento, o social.
T3: se unam, e tenham convivência, que elas sejam amiguinhas de verdade e não só 
companheiras de treino.
T5: a gente quis é interferir na vida social delas mesmo, tirar da rua mesmo.
T11: integração grande delas com as famílias, tem cça q não tomava banho, e pegava coisa do 
chão, tivemos que educar, umas chegavam sem comer, e sem tomar banho, mandava pro 
chuveiro, então essa parte social. .
T17: estar convivendo com outras, entender que trabalhando juntas vao melhorar todas juntas.
T18: elas aprendem muito a educar a respeitar a vez do próximo.
T20: a diferença social é brutal, mais elas conseguiram interagir súper bem.
T27: todo eZnetoí crenças de um vazio, de não ter nada pra fazer, às vezes vão buscar 

qqícoo orroHoc
T28- a GA oossa de alauma forma contribuir, seja com cesta básica, com roupas, transporte, 
então o projeto realmente tem cunho social. O próprio evento, elas saem de casa, viajam, ganham

Para evitar que as crianças sintam a rotina, por vezes, sacrificante e 

rigorosa dos treinos, os técnicos se esforçam para criar um ambiente lúdico e 

prazeroso, mudando de ambiente vez ou outra. Por se tratar de crianças mais 

jovens, elas exigem mais atenção e alguns técnicos sabem da necessidade da 

brincadeira típica nessa fase (RICE, 2001; PAPALIA; OLDS, 2000).
Os técnicos que cobram ou pressionam demais as crianças comentam que 

se policiam para que suas condutas não afetem a motivação e o interesse delas. 

É importante observar que crianças mais novas não compreendem bem as suas 

próprias emoções (BEE, 1996; PAPALIA; OLDS, 2000). Sendo assim, as 

punições ou posturas muito severas não terão efeitos positivos na aprendizagem 

e no interesse em permanecer na GA.



172

Os técnicos parecem valorizar o respeito, a amizade e o convívio social, 

incentivando as ginastas para que cultivem o vínculo além do ginásio. Para tanto, 

criaram iniciativas como comemorar aniversários, saídas para cinema e passeios, 

entre outras atividades. Deve-se dar atenção às crianças mais novas (6/7 anos), 

pois elas estão começando a se socializar, aprendendo a cooperar e compartilhar. 

Ocorre, nessa fase, o desenvolvimento da empatia, mesmo assim ainda terão 

necessidade de se centrar (PAPALIA; OLDS, 2000). Os técnicos percebem que a 

competição formal seria desaconselhável nesta fase, encontrando apoio na 

literatura (MARQUES, 2003; RICE, 2001; BOMPA, 2000; LIMA, 1987).

A partir dos 7 anos de idade a criança começa a se interessar pelos 

relacionamentos e desenvolve a percepção de outros e de suas próprias 

emoções, o que favorece a participação em competições simples (BEE, 1996).

É interessante a preocupação do técnico T20 de instituição privada que 

atende à classe social bem elevada. Como o clube recebe alguns militantes, a 

diferença de condições sócio-econômicas é visível, mas o técnico procura criar 

um ambiente de interação e integração. Outro depoimento interessante é a 

possibilidade de tirar a criança de “um vazio” através do esporte, em que o técnico 

T27 fez referência aos desvios de comportamento e à marginalidade.

lanche ou refeição e todo esse cenário que envolve a competição às vezes é até mais importante 
do que a própria competição em si.
T29A. todas as crianças estudam, ganha bolsa, escola pública, escola particular, mas dependendo 
da situação é bolsa, e vão indo, e a situação financeira delas. Aspecto social muito importante, a 
gente tira a cça da rua, que é o nosso objetivo, como educador, cria um parâmetro de visão, de 
vida diferente, vê que é muito melhor ela seguir o caminho de saúde, alimentação, não drogas, 
não álcool. O mundo lá fora está extremamente violento, mas ela começa a ver o lado positivo da 
vida, acreditar que a vida pode ser melhor.

(1) Aspecto Físico no setor masculino
T1: sabe não tem uma pausa pra descansar.
T2: 4a feira eu dou folga. Porque ninguém é de aço ... então é melhor voce treinar menos e manter 
eles aqui no ginásio. r. . ... 4
T2: como vc vai pegar o moleque com 7, 8 anos e vai colocar para competir um brasileiro com 
ano de trabalho? Só se você massacrar ele.
T8: é um esporte que exige muito da pessoa levando a pessoa a situações bastante estressantes

T9: depois que entra na pré-equipe ai se acontece essa d.visão com outra modalidade, ai nós 
pedimos para continuar só na ginástica, pq senão o desgaste físico vai ser maior ainda.
T9: peso corporal, a gordura que precisa o atleta, a massa pra treinar. m-~hu^r
T10: eles têm que ser extremamente disciplinados, po.s é esporte de risco, podem se machucar. 
T10: parte fisiológica, trabalha, mas não sabe o que ta acontecendo com a cria^
T12: Até mesmo perigoso, fica muito rústico ali, perto de uma lacuna ou poste, e fica complicado.

diWdade por nâo ter o fosso, pois eausa nsco a 

integridade física dele.



173

Os técnicos estão cientes do desgaste que o treino de GA pode provocar e 

mencionam a importância do descanso. Alguns adotam o esquema de um dia 

livre na semana, além dos finais de semana. Como há escassez de praticantes no 

setor masculino, conforme identificamos anteriormente, a intenção de poupar os 

ginastas é bem apropriada e a literatura aponta a baixa tolerância ao esforço 

físico prolongado entre as crianças (FORJAZ, 2002; BOMPA, 2000).

Os técnicos também demonstraram preocupação com os riscos inerentes à 

GA e reclamam melhor infraestrutura, conforme identificamos anteriormente.

É preocupante o relato do técnico T15 que demonstra insegurança para 

determinar a carga ideal de treino, tem dúvidas sobre a adequação de seu 

trabalho e não sabe a quem recorrer. Uma alternativa seria consultar a literatura 

ou procurar um especialista, ao invés de “arriscar neles”, conforme declarou.

T15: fazer atleta não é do dia pra noite. Não tenho pressão, então às vezes o atleta ta machucado 
e posso dar tempo pra recuperar, às vezes não ta 100% porque não quer recuperar, se falar que 
ele não vai competir, a frustração de não competir é maior que a dor, ai ele compete com dor.
T15. a gente precisa de parâmetros porque assim, tanto biomédicos, tanto antropomêtricos, tanto 
qualquer dados que a gente possa comparar.
T15. eu não sei o grau de onde aumentar e de onde abaixar eu to tentando fazer isso eu tenho 
esse trabalho há 4 anos, eu faço, no começo eu fazia era loucura, talvez o que eu esteja fazendo 
hoje é loucura, mesmo porque a gente aplica e arrisca neles.
T21: No nível mais adiantado o material já não tá ajudando mais a fazer os elementos que precisa.
T24: Tentar formar atletas sem exagerar na parte de força pra evitar lesões.
T24: . Alimentação a gente fala bastante.
T25: Se ele está inseguro eu não exijo isso dele.

(2) Aspecto Motor no setor masculino
T2: ele tem uma base, uma gama de atividades que foram feitas, recreativa, com a própria 
modalidade, eles entram em condição de treinamento. Ele entra em condição de treinamento com 
7, 8 anos. Eu acharia que seria a melhor idade.
T8: toda cça até os 12 anos deveria fazer 3 esportes: natação, atletismo e GA

Surpreendentemente, identificamos apenas dois depoimentos que 

mencionam este aspecto. Os técnicos citam a importância da formação de uma 

base motora que seja anterior ao trabalho específico no esporte, encontrando 

apoio nos modelos de formação esportiva. O técnico T8 sugere que até os 12 

anos de idade a criança pratique mais de uma modalidade esportiva, o que 
também coincide com as recomendações da literatura. Mas, em geral, 

identificamos que a especialização inicia cedo na GA e, certamente, contraria o 

ponto de vista de diversos autores.
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Alguns técnicos mencionaram a importância das crianças desenvolverem a 

capacidade de conciliar as atividades escolares com as esportivas e a estratégia 

utilizada pelo técnico T12 de estabelecer o compromisso da criança em 

comparecer quatro vezes por semana no ginásio, mas a seu critério. 

Provavelmente, esta prática exige algumas adaptações no treinamento, mas ao 

mesmo tempo possibilita a participação da criança em outras atividades de seu 

interesse, evitando o esgotamento. Elas também teriam mais tempo para brincar, 

o que contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas.

Outro técnico relata o fato de despertar a consciência das crianças para as 

responsabilidades, objetivos e visão realista da GA, que é naturalmente 

desafiadora e elas devem aprender a enfrentar obstáculos. A superação de 

desafios eleva a auto-estima e, também, está associada ao autoconceito e ambos 

são importantes para moldar uma personalidade saudável (RICE, 2001).

(4) Aspecto Psicológico no setor masculino

T1: alguns vão chegar mais longe que outros, mas a gente procura dá atenção pra todos.
T1: competição, se não souber dosar, pode causar trauma, lado psicológico que afeta as cças.
T2: Uma semana faz ginástica, uma semana faz ginástica, uma semana faz vôlei, uma semana faz 
vôlei. Ela nunca vai se encher de uma coisa.
T8: a motivação tem a ver com as possibilidades que você tem de conseguir sucesso, a motivação 
é muito pessoa, se você solucionar praticamente os problemas básicos do indivíduo, você j 
motiva ele, satisfazer suas necessidades básicas.
T9: a partir de 3 anos já começam a iniciação em que trabalham as qualidades físicas e tal, é mais

T9: depois que entra na pré-equipe ai se acontece essa d.visâo com outra modalidade, ai nós 
pedimos para continuar só na ginástica, pq senão o desgaste psicológico geral pq a carga horána 
de treinamento aumenta.
T9: trabalho para que a cça goste da modalidade.

(3) Aspecto Cognitivo no setor masculino

T1: conversando e mostrando como funciona o esporte, a caracterlstica é do nosso esporte que 
pode começar mais tarde. ' M
T2: GA no alto nível, só treina quem se auto-desafia.
T2: quando ele for mais velho, ele vai ver que não perdeu nada.
T2: ginasta não pode pensar somente em Ginástica. Ele tem que ter estudo. O horário que eu 
coloquei para eles, eles tem como sair da escola, ir para casa, se alimentar direitinho, tranqúilo, 
descansar e até estudar um pouquinho. Assim tem tempo de estudar.
T3: estimulo pra eles mesmo avaliar o que eles fazem, produzem.
T12. isso vc começa hoje e gradativamente vc tem um plano de vida na GA, você vai crescendo 
até o momento que de pra vc chegar.
T12: eles têm inglês, computação, etc, eu deixo aberto, digo q tem q vir 4 vezes por semana, de 
acordo com a vida particular deles pra não atrapalhar muito.
T14: Se você souber explicar ate onde ele pode chegar, e se ele souber da estrutura e da 
realidade dele, não é tão complicado. Você planeja junto com seu ginasta os movimentos que vai 
se adaptar melhor, e ver se vc está preparado, vai fazer bem pra você.
T21: conversa no final, pra ver o que aconteceu no treino, pra ver o que eles erraram, o que eles 
acertaram, o que eles tão esperando pro próximo dia...
T24: Se o atleta erra muito por falta de disciplina, então a gente conversa sobre isso
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Os técnicos demonstraram preocupação em não esgotar as crianças e 

fazem considerações sobre motivação, diversidade de atividades, moderação nas 
cobranças e ênfase na ludicidade.

Os técnicos percebem as necessidades e os interesses das crianças mais 

jovens e não fazem muitas exigências e procuram se basear no ritmo delas ao 

invés de impor muita rigidez nos treinamentos.

(5) Aspecto Emocional do setor masculino
T2: que vc puder ajudar, mas vc não pode fazer tudo, pq ele tem pai e mãe.
T2: Tem esporte em que nem todos vão chegar no alto nível. Nem todos vão ser atletas de 
seleção. Nem todos vão estar sempre satisfeitos com aquilo que está fazendo. Sempre faça aquilo 
que vc gosta.
T3: Quando ele vê que ele consegue, ele se sente muito enriquecido, e isso pra personalidade da 
pessoa e pra auto-estima.
T10: tem q ter um esforço e dedicação descomunal, falam q é desumano.
T12: ate acho q tem cças que tem condições, mas nunca podemos ter certeza, pois são tantos 
fatores na vida da gente, que a gente não sabe.
T15: Eu misturo, muito a coisa profissional com afetivo.
T21: E a cça ela vai brincar nos aparelhos, ela vai conhecer os aparelhos, ela vai se familializar.

ma^s 'desgastante deZ qUS 'mpÕe' eleS Sâo mais rebeldes em colocar a repetição, e o trabalho é 

T12. o melhor q qualquer esporte pode trazer isso, é a diversidade, um dia esta fazendo solo, no 
outro argola, são estímulos diferentes.
T15 cça com 6, 7 anos pode iniciar 2x/semana pode até de 5 mais de uma forma bem lúdica.
T21. foi umas férias, um descanso ativo que a gente fez, né, pra não ficar em casa, na rua essas 
coisas, eles fizeram o que eles queriam.
T24: judia uma carga horária muito grande pra cças muito novas. Uns 4 a 6 anos pra estar 
conhecendo e pegar o gosto, coisa que não vai exigir muito, equilíbrio.
T24: não fazemos pressão sobre os atletas.
T24. Amizade, pega muita amizade, tde ser mãe, de ser amiga, na hora de dar bronca eu sou a 
técnica, na hora de dar o carinho eu sou a mãe, tem muito o lado humano.
T25: se ela está insegura eu não exijo isso dela.
T25: trabalhou a parte psicológica, vai ter iniciativa...

Os técnicos se preocupam em não traumatizar a criança, fazendo com que 

ela se sinta satisfeita com a GA e suas realizações, que são fatores essenciais 

para a motivação no esporte (WINTERSTEIN, 2002; WEINBERG; GOULD, 2001, 

GILL, 1986). O técnico T3 menciona a elevação da auto-estima através da 

satisfação e da autorealização no esporte, o que é favorável ao desenvolvimento, 

pois estes aspectos estão em construção nesta fase (BEE, 1996).
O técnico T15 cita sua dificuldade em discernir questões afetivas e 

profissionais, o que acontece com frequência na GA, pois as crianças iniciam 

muito jovens e dedicam muito tempo aos treinos. Em muitos casos, o técnico tem
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mais contato com as crianças que os próprios pais e o relacionamento afetivo 

pode ganhar dimensão.

Os técnicos procuram estimular a comunicação e a interação entre as 

crianças. Os vínculos de amizade se tornam até mais importantes do que aqueles 

entre os amigos da escola e seria o momento propício para desenvolver 

habilidades sociais, conforme citam Douge (1999) e Chelladurai (1993). E, assim 

como no setor feminino, as atividades fora do ginásio também são estimuladas 

para reforçar os relacionamentos.

A partir de 6/7 anos de idade, as crianças tendem a formar o seu círculo de 

amizades e relacionamentos com adultos (PAPALIA; OLDS, 2000; BEE, 1996) e 

seria um momento propício para os técnicos desenvolverem habilidades sociais.

Observamos o mesmo aspecto social identificado no setor feminino, ou 

seja, de trabalhar com grupo de risco para evitar comportamentos desviantes.

O técnico T21, em particular, não é contra as saídas para festas e viagens, 

mas tenta criar um espírito de responsabilidade, principalmente nas proximidades 

de um evento competitivo.

Comentário Final
De fato, não havia nenhum item no roteiro de entrevista que questionasse 

os técnicos sobre suas considerações no desenvolvimento em geral.

(6) Aspecto Social no setor masculino

T1. sempre converso com eles, que a GA pode ser uma oportunidade de vida diferente pra eles 
que não ter ia se não tivesse praticado algum tipo de esporte, taríam na rua, em outras situações... 
T8. dá uma chance para os, para cças que não têm facilidade, né ou seja, facilidade económica. 
T8. o ginásio é o lugar mais democrático do mundo, pq são igualdades de oportunidades.
T9. excesso de treinamento, sentido falta de outra coisa, dos amigos, da família, das festas, pq o 
esporte sempre prende mais.
T10: se eles chegarem lá na frente e quiser ir ao cinema, ou jogar bola, a gente abdica muita coisa 
quando é atleta. Tem que saber conciliar isso com o treinamento.
T10: o companheirismo, a gente estimula isso.
T10: pessoal mais pobre aqui tem sempre chances.
T21: tem que ir pra uma competição, vc tem que vir treinar, se você quiser ir pra festa, se você 
quiser ir viajar, vai depois que vc treinar...
T21: aqui a gente não paga o atleta, paga em estudo, dependendo do nível que o atleta, 
económico, a gente paga uma bolsa alimentação.
T24: trabalhar a cabeça dos atletas, vem cças de bairros mais pobres que poderiam estar 
envolvidas com drogas, passar pra eles que o esporte é a base de tudo e através dele pode 
conseguir muita coisa.
T24: O convívio, tem crianças que não conversa, tem vergonha, e depois de 1 ano isso passa. E a 
amizade, nós temos amigos cças.
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Quadro 42 - Tema: Idade ideal para iniciar na modalidade no setor feminino
Categoria 
Idade

_______________________ Unidade de análise_______________________
T2: Escolinha a partir dos cinco. Quatro eu acho ainda muito imaturo.
T5: acho que ginástica de alto nível deve começar cedo mesmo. Deve começar lá 
embaixo, 6, 7 anos.
T6: 4 anos começou a escolinha, acho legal ir vivenciando o gosto e experimentar 
esses aparelhos.
T7: Primeiro EFE, dos 6-7anos, mas geral né força, flexibilidade, agilidade, parte 
psico-motora, é completa, membros superiores, inferiores, abdominal, é noção 
espacial, tudo isso.
T9: Procuro pegar com 6 anos, 5 já começa mais, mais com brincadeirinha e tal.
T11: 5 ou 6 anos, mais brincadeira.
T13: eu pego de 4 anos, mas mais pra brincar de ginástica.
T14: Acho que tem que começar a partir dos 5 ou 6 anos.
T16A: ingressando na escola com 6 anos, com desenvolvimento geral.
T16B- acho que a cça pode iniciar com 3 ou 4 anos, sem especializar.
T22A: 6/7 anos pra começar, ate 7 anos. A cça demora muito pra se conhecer.
T27: partir dos 4 anos. .
T29A: acho que realmente o ideal é começar com 4, então é isso que eu falei essa 
coisa da formação.... u
T29B quanto mais cedo melhor, mas eu acho que tb isso é individual de cd cça.
T29C: o início tem que ser cedo, 6/7 anos, só que eu acho que o direcionamento 
do trabalho com essas meninas de 6/7/8 anos tem que ser diferenciado.---------------

Mas, ao longo dos depoimentos pudemos identificar evidências que 

revelaram a atenção dos técnicos nas dimensões do desenvolvimento. Alguns 

depoimentos foram bem explícitos e outros não.

Para nossa surpresa, muitos aspectos foram identificados e demonstraram 

preocupação dos técnicos na formação das crianças além da esportiva.

Os aspectos físicos e motores eram esperados, pois são declarativos pela 

própria natureza da prática esportiva. Mas outras dimensões do desenvolvimento 

como preocupação com as emoções das crianças, relacionamentos de amizade, 

autorealização e sensação de satisfação também foram relatadas.

O período da infância e da adolescência é muito delicado, pois a 

personalidade, condutas e comportamentos estão sendo moldados e os adultos 

devem dar atenção a este fato. Nesta fase, a figura de outros adultos, além dos 

pais, como os envolvidos no esporte e na escola têm impacto no desenvolvimento 

da criança. Assim, técnicos e professores são modelos para muitas crianças e 

jovens, podendo ser admirados por estes e até representarem aquilo que as 

crianças “gostariam de ser quando crescer”.
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Base 
motora e 
física

A idade sugerida pelos técnicos concentrou-se em torno de 4 a 6 anos e, 

alguns poucos, 7 anos. Estes reforçaram que depende da individualidade, mas 

podemos dizer que houve consenso sobre a idéia de que as crianças iniciem 

cedo, ou seja, ainda na idade pré-escolar.
Observamos que alguns técnicos enfatizaram a base lúdica nas atividades 

iniciais de modo que não estressassem ou esgotassem as crianças já nestas 

fases, argumentando que a GA pode se tomar repetitiva e monótona (LOPES; 

NUNOMURA, 2007). Conhecer e habituar-se ao ambiente da GA tem orientado 

as ações destes técnicos mas, ao mesmo tempo, alguns se contradizem, pois 

citam componentes característicos do treinamento tais como flexibilidade, força, 

agilidade para os iniciantes, evidenciando um trabalho especializado.

Outro depoimento tem relação com o desenvolvimento motor geral que, 

para os técnicos, deveria ser oferecido na escola. Certamente, é um dos pontos 

críticos para o desenvolvimento do esporte no país. Além da formação esportiva, 

os técnicos também devem preencher esta lacuna da Educação Física escolar. 

Ao observamos os modelos de formação esportiva, percebemos que estes se

tenía íazer essas cças de 4 a 6 anos de idade, gostarem de ginástica, 
anos começou a escolinha, acho legal ir vivenciando o gosto e experimentar 

esses aparelhos.
T27. que não pratique obrigada, e estimulando a criança gradativamente a uma 
atividade física._______________

■ 6-7anos, mas assim geral né força, flexibilidade, agilidade, parte psico-motora, 
é completa, membros superiores, inferiores, abdominal, noção espacial, tudo isso. 
T16A. ingressando na escola com 6 anos, com desenvolvimento geral.
T22C. Muita base, muitos exercícios básicos. Se ela não fizer o básico perfeito não 
vão a lugar nenhum.
T23: Ate então trabalhar com a parte motora delas, quando ela estiver bem 
preparada no desenvolvimento motor dela.
T25: criança que começa a partir dos 4, 5 anos, trabalho bem light, de 
coordenação mesmo, de subir, de pular, quadrupedias, trabalho bem básico.
T27: Colaborar com habilidades motoras e lado psicológico e cognitivo da criança. 
T9: A gente procura pegar aqui com 6 anos, 5 anos já começa mais, mais com 
brincadeirinha e tal.
T11: 5 ou 6 anos, mais brincadeira.
T13: eu pego de 4 anos, mas mais pra brincar de ginástica.
T15: A cça de 4 anos de idade não chora sem o pai, a vivência do ginásio, ó 
esquece competição e treinamento, nada assim, ela vive e brinca os aparelhos, 
simples lúdica, subir nos aparelhos, brincar nos aparelhos, brincar com colchão.
T20: pq a cça, realmente a tendência é querer brincar.
T22C: Começar poucas vezes por semana, e bem lúdica.
T27: forma recreativa e lúdica
T29B: entrar com 5 ou 4, é pra brincar de fazer ginástica, tem que gostar dessa 
fase, ela tem que se apaixonar pra depois não querer sair quando tiver com 9.
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Quadro 43 — Tema: Idade ideal para especializar no setor feminino
Categoria 

Idade

adequam a um sistema esportivo em que a Educação Física escolar cumpre o 

seu papel, o que não é frequente nas nossas escolas.

Para alguns técnicos não há argumento consistente para a idade ideal de 

início na GA. Estes seguem os padrões de outras instituições, relatam que é 

assim que tem acontecido e mesmo que não concordem, adotam a mesma 

prática.

Há técnicos que não citaram idades ou períodos, justificando que a nossa 

realidade não permite impor idades ou estabelecer padrões cronológicos ideais, 

pois, caso contrário, corre-se-ia o risco de perder material humano. Essa visão 

realista é reforçada com exemplos como a ginasta Daiane dos Santos, que iniciou 

na GA além da idade recomendada e se sobressaiu no contexto internacional. 

Mais realista ainda são os técnicos que consideram cada ginasta como um caso 

individual, sendo difícil estabelecer uma idade ideal.

_____________________Unidade de análise_____________________  
T2: Demonstrar talentos, 6 e 7, o regulamento começa com 7 anos
T4A: a melhor idade são 6 anos pra começar treinamento.
T5: depois dos 10/11 anos, que ela já teve vivência motora muito grande e 
tem aqueles errinhos, alguns elementos já formados que é difícil depois 
consertar, recuperar e consertar.
T6: com 9 anos já da pra especializar melhor.
T7: depois de 8 anos, entra na parte específica, entra no clube, numa escola 
T9: especializar assim do infantil pra cima, do pré-infantil, mais agora vc, tem 
vários níveis pelo menos aqui.
T11: quando vemos uma q se destaca, ou físico, a gente já puxa pra ir pro 
especifico, 7 ou 8 anos, idades parecidas entre eles.
T12: Acho q tem q começar cedo mesmo, 6 anos é ideal, realmente tem q 
começar cedo e termina cedo tb, depois a cça se toma mulher e fica mais 
pesada, tem mais dificuldade, etc.
T13: mas assim, começo a olhar pra ela, quando ela tem 8, né, aí acho que a 
gente vai melhorando.
T15: e partir dos 7 anos, dos 7 para os 8 anos a cça começa a ter uma 
consciência corporal boa e aí vc começa já a trabalhar com ela já voltada 
para, vc já planeja para ela assim 9 anos primeiro ano de categoria pré- 
infantil né, e aí assim partir para o treinamento.
T16A: Começar a desenvolver uma coisa mais especifica, a partir de 9 anos. 
T16B: dependendo, 7 anos, 8 anos começar a aumentar a carga horária 
gradativa, e um pouco mais de habilidades.
T20: 6 anos tem que começar, pra ser boa ginasta pq será que vai dar vai 
dar tempo, tem agora ainda que tem várias categorias vem do C então passa 
pro B, passa pro A então pra criança com 10 anos estar no B; infantil A tem 
que começar com 6, 7 anos senão não alcança esse objetivo, mas acho que 
é cedo e fico com dó pq tem que deixar de ir na festinha pq tem que treinar. 
T22A’ com 8/9 anos vai estar com corpo preparado, pq quando é mais velha, 
tem q dar uma puxada mais rápida, e ai ela fica com dores, pq o corpo não 
esta preparado, dor no punho, cotovelo, etc. Então 6/7 anos base assim, 
preparação física, flexibilidade, e o básico do básico._______________ ____
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T22B: Treinamento 6, 7 anos trabalho diário, um período só. 9 anos, I 
competição -seleção 2 períodos, não são todos os dias, 4 e sábado um só. j 
T23. especialização mesmo dentro do esporte dentro dos 8 a 10 anos. I 
T29A. tem que passar com 6 anos para o treinamento mesmo, senão não 
atinge os objetivos de ir pra olimpíada, digamos, não consegue alcançar. I 
T29B. a gente seleciona, né, à partir de 5 anos, 5 a 6 anos, até 7, né....sete 
já.... tem meninas de 7 aqui. j
T29C. É impossível ter trabalho de menos de 3 anos com essas meninas. 
Então se elas não chegam aqui aos 13 que é o primeiro ano de juvenil, muito 
difícil a gente aos 16 fazer com que ela já esteja com o programa feito. Hoje 
tem meninas que chegaram aqui com 15, com 16, tal, mas é muito mais 
difícil pra elas do que pra essas que estão chegando com 13, 14 anos.______
T2: o regulamento começa com 7 anos.
T10A: mas os movimentos básicos como parada de mãos e rodante ela deve 
aprender mais cedo, depois não adianta, hoje um campeonato brasileiro, 
pensando em rendimento, eles pedem na categoria pré-infantil (9 a 10 anos) 
no salto, 3 opções, reversão, rodante ou rodante e flic. |
T13: de acordo com a idade que exige hoje na federação são muito jovens, 
elas não sabem o que querem, elas acabam cansando muito rápido. ’
T14: Agora a FPG trabalha pré-infantil de 8 a 10 anos. São series da CBG. ! 
T28: pra que a cça com 8 anos, já tenha bom conhecimento do próprio corpo 
em movimento, pq essas ferramentas motoras elas são pré-requisitos pra 
parte técnica, e as categorias.______ ____________ _ _________________
T3: As de 7 e 8, que vem 9 horas/semana, já começam a ter um pouquinho 
mais de treino de força, então começa a especializar um pouco mais.
T9: especializar assim do infantil pra cima, do pré-infantil, mais agora vc, tem 
vários níveis pelo menos aqui.
T22B: Treinamento 6, 7 anos trabalho diário, um período só. 9 anos, 
competição igual seleção 2 períodos, não são todos dias, 4 e sábado um só. 
T29B: É, passa por fase, até pq, como a ginástica começa muito cedo, a 
menina não precisa tar com 11 anos fazendo tripla pirueta. Senão ela vai 
fazer o que, vai ganhar brasileiro, vai ganhar, vai ganhar tudo, mas e depois, 
depois ela chega no topo muito cedo, começa a cair mais cedo tb. i
T29C: os clubes eles vêem muito resultado imediato, eles precisam desse 
resultado imediato, então você pega uma menina de clube de 8/9 anos com 
uma carga de treino que parece uma coisa de louco, entendeu? Essa 
menina com 9 anos que é linda, com 14 ela não faz mais ginástica._________ I
T3: 10 anos que é ultimo ano de pré-infantil, ela tem um treino mais forte, 
mais especifico.
T22C: tem sistematização de aprendizagem muito grande, então são esses 
exercícios que as ginastas fazem, desde as mirins ate as grandes, fazem os 
mesmo tipos de exercícios, aquele sistema, o corpo da ginasta, então tudo 
bem sistematizado. Se vc não fizer o sistema deles vc não chega assim ne! 
T6: com 9 anos já tem um pouquinho de cabecinha pra entender as técnicas. 
T7: aí é o treinamento de base da Ginástica, tem elementos de base, tanto 
de força, preparação que eu falei, preparação técnica, preparação física, 
preparação psicológica, tem que ter tudo isso pra formar uma ginasta.
T16A- a parte geral serve não so pra ginástica, e deveria ser trabalhada na 
escola, como o equilíbrio, coordenação, posição invertida, e base e não 
chega a ser especialização, acredito ser base motora.
T16B: ideal seria com 12 anos já tenha experimentado não só a base.
T23: dos 8 anos começa no competitivo, é fácil trabalhar especifico nos 
aparelhos se ela tiver esse trabalho bem desenvolvido.
T27: Melhora de suas habilidades, tendo experiência motora anterior na GA.
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I®; Ncã0 há idade idea|. Pq cd cça tem seu próprio tempo, às vezes uma cça 
com 5 anos é muito esperta e vc já descobre.
T1°A: focando nessa preparação do corpo, trabalho de isometria, em vez de 
□0 repetições, e respeitando o desenvolvimento da cça.
T15: sempre dentro da, do limite da cça. Se ela tem capacidade, não tá 
prejudicando a gente trabalha em cima disso. Sem massacrar a cça.
T17: em relação a realmente a cada limite de cada cça.
T25: tenho exemplo da Suzete que começou com 12 anos, e esta se 
destacando mais.
T26. tem essa parte superficial que é você olhar. Agora vem a outra parte 
que é da cça mesmo, da aula. Agúentar escola, se entusiasmar, ter 
motivação, não é só motivação externa, tem que ser dela tb. A cça vai ver na 
cabeça, eu quero e pronto.
T27: o ideal seria quando a criança desperta o interesse de competição. 
T29A: É muito aleatório, depende muito da cça. Especialmente da cça.
T29B: tem cças que com 6 anos é muito cedo, 7 anos é muito cedo, sabe, 
pra vc até trazer ela pra cá, fazer ginástica junto com as outras, tem meninas 
ali entre elas mesmo ali que se diferem, têm mesma idade, até em termos de 
maturidade, de evolução, assim física, de qualidades físicas, não sei se é a 
idade cronológica, parece que tem no papel, mas parece que não são iguais 
fisicamente. Eu acho que o ideal, não tem um ideal, a gente começa a 
competir, elas começam a competir com 9 anos.__________________ ____
T8: mas é uma coisa natural, mas tem cça que vc fala: eu não sei, mas de 
repente com 7 elas acordam. O problema da Ginástica é que não podem 
acordar muito tarde.
T10A: Se não chegar com 12 com a bagagem, depois não vai render o que 
precisa. Há exceções, mas movimentos básicos como parada de mãos e 
rodante ela deve aprender mais cedo, depois não adianta, hoje um 
campeonato brasileiro, pensando em rendimento, pedem na categoria pré- 
infantil (9/10 anos) no salto, 3 opções, reversão, rodante ou rodante e flic. 
T29C: É impossível vc ter trabalho de menos de 3 anos com essas meninas. 
Então se elas não chegam aqui aos 13 que é o primeiro ano de juvenil, muito 
difícil a gente aos 16 fazer com que ela já esteja com o programa feito. Hoje 
tem meninas que chegaram aqui com 15, com 16, tal, mas é muito mais 
difícil pra elas do que pra essas que estão chegando com 13,14 anos._____
T12: Acho q tem q começar cedo mesmo, 6 anos é ideal, realmente tem q 
começar cedo e termina cedo tb, depois a cça se toma mulher e fica mais 
pesada, tem mais dificuldade, etc.
T29A: não consigo passar a cça para um treinamento especializado com 6 
anos, eu não tenho resultado como eu teria, como tem que ter, maturidade 
óssea, desde que não faça sobrecarga, eu to falando como experiência de 
educador na prática, é, crescimento ósseo vc não tem problema nenhum 
desde que vc não faça sobrecarga.
T29B: tem meninas ali entre elas mesmo que se diferem, têm mesma idade, 
até em termos de maturidade, de evolução física, de qualidades físicas, não 
sei se é a idade cronológica, parece que tem no papel, mas parece que não 
são iguais fisicamente....eu acho que o ideal, não tem um ideal....a gente 
começa a competir, começam a competir com 9 anos. Eu acho que então, 
nesses 7 ou 8 ela já tinha que ta treinando, esses período, 6, não digo 6, 
mas segunda a sexta, 5 dias/semana, já uma carga horária não digo menor, 
mas com volume menor, eu acho que elas já tem que ta treinando pra...--------
T12’ Acho q tem q começar cedo mesmo, 6 anos é ideal, realmente tem q 
começar cedo e termina cedo tb, depois a cça se toma mulher e fica mais 
pesada, tem mais dificuldade, etc.
T29B- É passa por fase, até pq, como a ginástica começa muito cedo, a 
menina não precisa tar com 11 anos fazendo tripla pirueta. Senão ela vai 
fazer o que, vai ganhar brasileiro, vai ganhar, vai ganhar tudo, mas e depois, 
depois ela chega no topo muito cedo, começa a cair mais cedo tb.
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T15. está com 9, 10 anos de idade, é pré-infantil ela tem que ficar pq ela 
gosta, pelo prazer, e não pq ta recebendo coisa em troca, e o pai tem que 
^jgtar ciente disso. Vc começa a dar coisas, mas começa a querer exigir.  
T15. Tem lugares que trabalham menina talentosa com 6 anos e começa a 
ver que ela tem todas as qualidades físicas para ser boa ginasta, e começa a 
forçar ate os 7 anos para que quando ela chega aos 9 começa a competir no 
pré-infantil pra quando ela chegar no infantil com 10 anos para ser campeã 
brasileira, infantil A. Então acelerou demais e quando chega no infantil quer 
acelerar mais ainda para que ela seja campeã, e as vezes vc não tem esse 
limite e chega no juvenil a menina ta quebrada, estourada.
T26: têm clubes que não pegam cças já com 9 anos. Mas, já, se a cça tiver o 
dom, ela pega.
T29B: pra pegar menina de 7 e apostar nela, tem que ser um talento, pq aí a 
gente já prefere pegar as mais novas pra poder ter essa evolução, não pular 
nenhuma fase, pra ela não passar pra gente com vícios. Pegar menina de 7 
anos que não teve essa vivência, é muito complicado pra juntar com as 
demais, daí a gente prefere mais cedo._______________________________
T18: um trabalho a longo prazo.
T29A: tudo, a ginástica é um processo muito lento para a perfeição, que 
seria o treinamento.______________________________________________
T19: aqui menina que não chegou num nível, tão forte competitivo, mas que 
passou por um processo bem interessante de vivência das modalidades, das 
ações motoras da ginástica, aquela coisa toda, e conseguiu atingir um nível 
legal com 10 anos, ainda cça.

As idades sugeridas pelos técnicos concentram-se entre 6 e 9 anos. Na 

visão da maioria, a partir dessa idade pode ser tarde demais ou somente se 

apresentar talento para a GA. O técnico T29B cita que só aceitaria e investiria em 

uma criança de 7 anos se ela apresentar talento. Outro técnico (T29A) enfatiza 

que com 6 anos a criança "tem que passar para o treinamento".

Os técnicos alegam que os atuais regulamentos da Federação e da CBG 

forçam a especialização precoce e contradiz a concepção de formação esportiva. 
De acordo com autores (WIERSMA, 2002; LÉGLISE, 1998; SOBRAL, 1994; 

CLAESSENS et. al., 1992), os indícios da especialização precoce são evidentes 

na GA se comparadas às demais modalidades esportivas. O técnico T2, 

particularmente, cita que tem discutido com a Federação Paulista e a CBG para 

tentar mudar este quadro, pois as regras se aplicam às ginastas talentosas e 

desconsidera as “normais”. A dificuldade das regras também preocupa os 
técnicos, pois tem sido motivo de desistência entre as ginastas, conforme 

observamos na discussão do tema “Motivação . As pressões também têm origem 

nas instituições, pois, como estas investem no setor competitivo, esperam que as 
ginastas participem de competições nas categorias iniciais também. Assim, as 

idades apontadas pelos técnicos para iniciar na GA coincidem com as idades das 

primeiras categorias competitivas, ou seja, pré-infantil 9 e 10 anos.
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Outro argumento para especializar cedo parece estar associado à 

tendência atual de que na GA é inevitável e essencial especializar cedo para 

acompanhar as demais instituições e a própria dinâmica da modalidade. Assim, 

técnicos citam que na GA “as crianças não podem acordar muito tarde” (T8); “se vier 

com uma bagagem motora antes dos 12 anos não vai render o que precisa" (T10A); “os 

clubes não pegam crianças com mais de 9 anos" (T26); “se não chegar com bagagem 

para o alto rendimento até os 12/13 anos” (T16B, 10A, T29C), entre outras citações 

que fazem com que a própria criança e os pais acreditem que a criança “jovem” 

pode ser “velha demais” para a GA. Acreditamos que as idades das categorias 

competivas têm grande relação com este último depoimento, pois aos 13 anos as 

meninas podem competir na categoria adulta e as regras são da FIG, ou seja, os 

mesmos de Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais.

A prontidão necessária para ingressar no sistema de treinamento 

especializado também foi citada por alguns técnicos (SOBRAL, 1994). Mas eles 

acreditam que crianças talentosas que se destacam nos programas iniciais 

podem responder bem às exigências do treinamento. O depoimento pode indicar 

que o técnico especializará precocemente as talentosas mesmo que não 

apresentem maturidade para suportar as demandas. O processo de crescimento 

e de maturação foi apontado por alguns técnicos como fator negativo, ou seja, 

isso dificultaria a evolução na GA devido ao aumento das proporções corporais 

(LÉGLISE, 1998; NUNOMURA; TSUKAMOTO, 2003). Embora a desvantagem 

biomecânica seja fato, outras qualidades poderiam compensá-la, como o 

desenvolvimento de capacidades físicas e cognitivas e a maturidade psicológica.

Contrariamente, alguns técnicos acreditam na vantagem de especializar 

mais tarde, pois poderia prolongar a participação esportiva da ginasta. Eles 

acrescentam dizendo que muitas que iniciaram cedo também abandonaram cedo. 

Provavelmente, o fato tem origem nas altas exigências dos treinamentos e das 

competições, o que encontra apoio na literatura. Hedstrom e Gould (2004) e 

Bompa (2000) citam que não há dados que comprovem que a especialização 

precoce tenha revelado atletas expoentes nas fases adultas.

Observamos certo consenso na necessidade de especializar cedo na GA 

para aproveitar a fase propícia de estímulos e poder atingir o alto nível. Mas, 

muitos técnicos admitem que inúmeros fatores podem afetar este processo e 

citam suas próprias experiências, conforme os técnicos T10A, T15 e T28. Outros,
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Quadro 44 — Tema: Ponto de vista sobre a Especialização precoce no setor 
feminino

Categoria
Idade

citam que a individualidade não permite indicar uma idade ideal, mas que se deve 

observar o interesse e a motivação da criança pelo esporte competitivo e seus 

limites e sua qualidade física e perfil maturacional.

A adaptação ao treinamento, no entanto, tem sido respeitada por alguns 

técnicos e eles citam a graduação do tempo e o volume à medida que as crianças 

crescem.

Alguns técnicos demonstraram, claramente, que têm consciência de que a 

formação esportiva é um processo de longo prazo e, de fato, a previsão é de uma 

média de 8 a 10 anos de preparação sistemática até o pico de rendimento 

(BALYI, 2003). Em contrapartida, observamos que muitas ginastas, no Brasil, têm 

se destacado nas categorias de formação. O fato nos leva a supor que um 

somatório de talento e especialização precoce seja a causa.

______________________ Unidade de análise______________________
T2: a gente sabe que a Ginástica é esporte curto. Mas começar com 5 anos ... 
T4A: que começaram com 4 anos, hoje com 7 tem uma postura diferente de 
meninas da mesma idade que começaram depois e treinam os mesmo 
exercícios. Concordo com o que falam que é judiação, começar muito cedo, 
mas se olhar pro futuro, é no máximo 6 anos.
T4B: iniciação precoce da ginasta, uma que começa com 5 e outra com 8, com 
11 fazem a mesma coisa. E a que começou com 8, aos 13 ainda esta fazendo 
GA, e nem sempre a que começou com 5 está fazendo.
T6: Muito cedo, com 7 anos o pessoal está muito demais.
T10A: a XX entrou depois, e as meninas que estavam eram mais novas e já 
estavam melhores, e ela rapidinho bateu todo mundo.
T10A: Enquanto outras começaram na seleção com 4/5 anos e com 17 anos, 
estavam saturadas, XX tem 5 anos de treino e a cabeça fresca, tranqúila, não 
tinha aquela maturidade das outras, pela experiência, mas tava de bem com a 
vida, foi muito tranqúila nisso e persistente em busca de um objetivo.
T10A: Gosto de 6 a 8 pra selecionar, tem gente que acha que com 8 não esta 
legal. As de 6 já te ouvem, pois se uma de 5 sai correndo pra ir ao banheiro, em 
baixo de quantos ela vai passar antes de chegar lá. Então com 6 tem diferença 
e elas começam a ficar mais atentas e é mais produtivo.
T10A: Tu já tem que ter um super talento pra entrar no infantil. Imagina tu pega 
cça com 7 anos que entra na GA e não faz nada. Em 2 anos ela não vai fazer 
rodante e flic no salto. Não vai, pelo menos bem feito não vai. Então ela já vai 
perder o pré-infantil.
T23: Não sou a favor, se trabalhar bem o desenvolvimento motor no global, a 
cça vai estar bem desenvolvida com 8 anos pra desenvolver o especifico.
T25‘ cça que começa a partir dos 4, 5 anos, trabalho assim bem light, de 
coordenação mesmo, de subir de pular, quadrupedias, trabalho bem assim o 
básico. Exigir mais das cças, mais não.
T27: “Especialização precoce pode ser em idade ou em carga de treino, 
antecipando sem um período de preparação.---------------------------------------------
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T10A: Ate a FIG tem essa preocupação, aumentou a idade, pra 17 anos. E ela 
tem um caderno de preparação física muito bom.
T28: vc concorde ou não com a especialização precoce, vc tem que aceitá-la, 
pq vc tem que trabalhar com a cça desde muito cedo.
T28: existe uma tendência da FIG de colocar, talvez já pra Pequim ou pros 
jogos, pro ciclo seguinte, o limite de idade de 18 anos. Isso, isso pode melhorar 
bastante.
T29A: Uma especialização precoce não, não acaba tão cedo hoje em dia, nós 
temos bastante atletas com 30 anos, competindo mundial, a visão da ginástica 
mudou bastante___________________________________________________
T10A: Falta muito a gente estar mais inserido na universidade talvez.

T2: Ai vc fala, poxa, vou ter que tacar força de perna para fazer isso. A gente vai 
ter que seguir isso até quando?___________
T8. eu peguei ela com 10 anos pq ela é um grande talento, então esse ano com 
10 ela talvez não dê em nada, mas daqui a ela ter 12, ela seja muito boa.
T10A. que venceu problemas de idade, de raça e cor, ela já tinha maturado, e o 
treinador arménio daqui não queria ela, teoricamente ela teria de estar aqui. 
Começou com 12 anos, em 6/7 meses fazia duplo no solo, qual é a cça que vai 
fazer isso sem nunca ter feito GA? Com 2 anos ela pegou vaga pra seleção no 
sul-americano juvenil, foi campeã de solo e salto juvenil.
T10A: Enquanto outras meninas começaram na seleção com 4/5 anos e com 17 
anos estavam saturados, XX tem 5 anos de treino, estava com a cabeça fresca, 
tranquila, não tinha aquela maturidade das outras, pela experiência, mas tava 
de bem com a vida, foi muito tranquila e persistente em busca de um objetivo.
T9: agora as meninas estão indo ate mais tarde então a gente não precisa ter 
pressa, não precisa correr tanto, tem meninas de 7 anos ela vai competir em 
2016, pq eu vou colocar ela pra fazer duplo mortal hoje?
T26: Ninguém quer saber de investimento para o médio e longo prazo. Todo 
mundo quer à curto prazo.
T26: mas é formação de gramas, como a ginástica é a longo prazo, quanto mais 
cedo começar, mais tempo de vivência vc vai ter dessa formação. Não existe 
hoje, p.ex. cça que começa e em um ano ela tá no ápice, não existe.__________
T10A: Depende da carga de trabalho dentro desta idade precoce.

T13: meninas que entram com 4 anos, aí quando chega aos 6 anos ela não 
quer mais, pode ser o maior talento, sabe, ela não quer mais, sabe, é cansativo, 
é forçado, é...não dá.
T15: não adianta pegar uma menina e mandar fazer um exercício sem ta 
preparada, vai machucar a menina. E vai além de ta privando ela de fazer o 
esporte que ela gosta e de repente fazendo outra coisa
T22C: não concordo treinar todos dias em idade precoce, desistem, tem muitos 
casos.
T26: Ai pega 5/6 menininhos, 6 menininhas, pula todas as fases que tem pra 
pular, põe para competir e passa vergonha na competição. Ai a cça não quer 
saber de voltar...
T28: do jeito que a GA é construída no mundo, é muito difícil, pq as categorias 
elas se esgotam com a cça ainda muito jovem.
T29C- os clubes eles vêem muito resultado imediato, eles precisam desse 
resultado imediato, então você pega uma menina de clube de 8/9 anos com 
uma carga de treino que parece uma coisa de louco, entendeu? Essa menina 
com 9 anos que é linda, com 14 ela não faz mais ginástica.__________________
T26- é um esporte precoce, os médicos eles rebatem muito esse tema, dizem 
que consolida, fecha os anéis de crescimento, como o material tá cada vez mais 
escasso, né ... . . .
T27- pode causar danos físicos e psicológicos na cnança ou adolescente, 
porque toda prática esportiva deve respeitar o biótipo, a habilidade, a força, a 
flexibilidade e o cognitivo de cada criança, e a partir dal fazer um cronograma 
de treino nndecada uma venha se desenvolver de uma forma saudável."______
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Como observamos anteriormente, a idade de início nos treinamentos de 

GA é tema de debate constante e, assim, não há um consenso (WATTS, 2002; 

ARENA; BOHME, 2000, BOMPA, 2000; LÉGLISE, 1998; MARQUES, 1991).

Dessa forma, os técnicos associaram a especialização precoce à idade, 

individualidade, objetivos de longo prazo, tendências mundiais e esgotamento, 
entre outros.

Baseados em suas próprias experiências, há técnicos que argumentaram, 

favoravelmente, ao ingresso em idades baixas, que variam entre 4 e 7 anos. 

Estes técnicos citaram que aquelas que iniciaram cedo (4 anos) têm postura 

diferente daquelas que começaram mais tarde (após 7 anos) e que se a ginasta 

for um talento, ela terá condições de começar cedo e suportar a rotina de treino.

Outros técnicos criticaram que começar cedo leva ao esgotamento e 

abandono prematuro, havendo prejuízos à saúde; que aos 5 anos de idade a 

criança não tem maturidade, necessita de muita assistência e que o enfoque das 

atividades deve ser sobre o desenvolvimento motor geral e coordenação.

A individualidade é citada nos casos de talentos, pois algumas crianças 

que iniciaram mais tarde (10, 11 anos de idade) se destacaram na GA. Os 

técnicos também criticaram o caso de meninas que iniciaram cedo (5-6 anos) e 

aos 16/17 anos encerraram a carreira e reforçam que a idade é apenas um 

referencial.
Alguns técnicos citaram que como o processo de formação esportiva é de 

longo prazo, não há razão para apressar o ápice da ginasta. O técnico T9 relatou. 

“se a menina tem 7 hoje, ela só vai competir em 2017, então pra que tacar duplo mortal 

agora”. Contrariamente, o técnico T26 argumenta que, mesmo pensando na 

formação de longo prazo, “Ninguém quer saber de investimento para médio e longo 
prazo. Todo mundo quer de curto prazo". Talvez se referindo às cobranças da 

instituição ou do próprio sistema esportivo, pois com 13 anos de idade a ginasta 

pode competir na categoria adulta. Mas, seria uma decisão do técnico e, se ele 

não prioriza resultados imediatos, não deveria antecipar a especialização.

O esgotamento foi citado, significativamente, e os técnicos argumentam 

que está associado ao início precoce do treinamento especializado, às frustrações

T24: minha realidade é diferente, posso ter meninas de 13 anos que nunca 
fizeram GA, e queriam treinar, mas eram talentosas. Tenho exemplos de 
meninas que eu deixei e elas fizeram parte da equipe.
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Quadro 45 — Tema: Idade ideal para iniciar a modalidade no setor masculino
Categoria 

Idade

nas competições quando se confronta concorrente superior e ao potencial de 

lesões, conforme citaram Bompa (2000), Gonçalves (1999) e Léglise (1998).

As tendências mundiais citadas pelos técnicos têm relação com as regras 

da FIG, pois estas direcionam a CBG e as federações. O técnico T28 comenta 

que concordem ou não eles devem seguir estas diretrizes. Por outro lado, outros 

técnicos acreditam que a FIG tem revisto a questão e há perspectivas de elevar a 

idade mínima de participação em torneios internacionais, dos atuais 16 anos para 

18. O técnico T29A reforça esta visão e cita ginastas internacionais com 25, 28, 

30 anos de idade que se destacam no cenário internacional.

A partir do exposto, observamos que a maioria dos técnicos tem 

consciência dos riscos e prejuízos da especialização precoce mas, ao mesmo 

tempo, parecem presos às regras atuais da GA. Outro dilema para os técnicos 

são as competições para as ginastas mais jovens, pois estas são fatores 

motivacionais importantes. No entanto, a dedicação aos treinos pode perder 

sentido para as crianças sem a competição e as instituições ou pais podem exigir 

a participação das crianças mesmo que o técnico julgue ser prematuro. Talvez, o 

técnico possa conscientizar as instituições e os pais da importância de se 

preservar as crianças e, assim, não ser tão exigente nas fases iniciais de 

formação.

_______________________Unidade de análise_______________________
T1: o ideal é que a gente comece assim cedo pra da sabe uma base legal assim 
pra criança em todos os sentidos né, parte física, parte técnica, é ter tempo de ser 
bem minucioso o trabalho, bem detalhado.
T2: 5 anos seria o ideal.
T3: que começou com 5/6 anos, nâo cobro nada dele, modo de dizer, começo a 
passar pra ele noção de cama elástica, força, flexibilidade, coordenação motora. 
T8: 3 anos. Aqui abriu uma escola que se chama Aprendizagem e 
Desenvolvimento que começa com 1 ano, 2 anos, e esse meu colega que tem 
alunos de 1 a 6 anos, e já começam a fazer GA com 2 anos.
T9: nossa escolinha a partir de 3 anos de idade, então a partir de 3 anos já 
começam a iniciação em que trabalham as qualidades físicas e tal, é mais assim, 
muito lúdico e tal, as crianças adoram e as turmas são bem cheias nessa idade, 
de 3 a 5 anos de idade temos bastante alunos.
T10: deve começar por volta de 6/7 anos, antes não, são raros os que conseguem 
continuar treinando, pq fica muito chato pra eles.
T12: É complicado, 6 anos é o ideal e vai competir até os 30.
T14- Acho que tem que começar a partir dos 5/ 6 anos.
T15- hoje eu acho que a cça pode iniciar 2x/semana de 1 hora com 6/7 anos, mas 
hoje eu acho que uma criança com 6/7 anos pode iniciar 2x/semana pode até de 5 
mais de uma forma bem lúdica.
T2T a qente começa cedo. Eles pensam que a gente pega uma cça e já vai dar 
um treinamento. Tanto que foi uma briga aqui, pq antes só podia começar com 8
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Desenvolver 
gosto______
Base 
motora e 
física

Embora a idade de início esteja concentrada entre 4 e 6 anos, há técnicos 

que citam que começam aos 3 anos de idade, mas parecem estar se referindo 

aos programas motores gerais e não especificamente à GA.

Essa formação motora geral é defendida pelos técnicos que acreditam que 

as fases iniciais permitem a evolução posterior, evitando o esgotamento das 

crianças, conforme citaram Wiersma (2002), Bompa (2000) e Gonçalves (1999).

O papel da Educação Física escolar também foi citado no setor masculino 

e os técnicos criticaram a falha das escolas em não oferecer a formação motora 

inicial.
Assim como no setor feminino, há técnicos que citam a realidade do país, 

em que a seleção rigorosa e, principalmente, os limites de idade, comprometem o 

número de ginastas. Os técnicos citam as instituições municipais, onde a filosofia 

é a inclusão e, assim, os procedimentos de seleção não se adequam e não 

contribuem para elevar o número de praticantes na GA masculina.
Conforme consulta prévia às instituições, constatamos que uma minoria 

oferece a GA competitiva para meninos. Assim, excluir os que não apresentam o 

perfil ideal para a GA, ou porque se considera tarde demais para iniciar são 

condutas que corroboram com este quadro ínfimo de ginastas.
Há técnicos que expressaram preocupação com a participação prolongada 

e citam que as exigências da GA competitiva, nas idades inferiores, podem 

causar uma desistência antecipada, antes mesmo que os ginastas se destaquem.

anos, 7 anos. Pegamos e conseguimos começar com 6.
I?4: URS 4 a 6 anos pra estar conhecendo e pegar o gosto.
T24: Uns 4 a 6 anos pra estar conhecendo e pegar o gosto.

TI. o ideal é que comece assim cedo pra dar sabe uma base legal pra criança em 
todos os sentidos, parte física, parte técnica, é tempo de ser bem minucioso o 
trabalho, bem detalhado.
T25: cça que começa a partir dos 4/5 anos, trabalho assim bem light, coordenação 
mesmo, de subir de pular, quadrupedias, trabalho bem assim o básico.
T2: 5 anos seria o ideal. Não no ginásio ginástico, na escola. Se você colocar uma 
cça na EFE com ginástica, para ele é atrativo.
T3: Começar com 5/6 anos, eu não cobro nada dele, modo de dizer, eu começo a 
passar noção de cama elástica, força, flexibilidade, coordenação motora.
T9: nossa escolinha a partir de 3 anos de idade, ta então a partir de 3 anos já 
começam a iniciação em que trabalham as qualidades físicas e tal, é mais assim, 
muito lúdico e tal, as crianças adoram e as turmas são bem cheias nessa idade, 
de 3 a 5 anos de idade temos bastante alunos._____________________________
T9: nossa escolinha a partir de 3 anos de idade, trabalham as qualidades físicas e 
tal, é mais assim, muito lúdico e tal.
T21: Pegamos e conseguimos começar com 6. E a cça ela vai brincar nos 
aparelhos, ela vai conhecer os aparelhos, ela vai se familializar,
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Categorias do 
regulamento

Quadro 46 - Tema: Idade ideal para especializar no setor masculino
Categoria 

Idade

No masculino, o pico de performance ocorre por volta dos 17/18 anos de 

idade (BOMPA, 2000). Sendo assim, não há razões para iniciar tão cedo. Além 

disso, um fator vantajoso é que com a entrada na puberdade, os ginastas 

melhoram a performance, pois ganham massa muscular, ou seja, mais força 

(BALE,, GOODWAY, 1990). Por outro lado, as meninas ganham massa adiposa e 

muitas delas enfrentam dificuldades para progredir.

_____________________ Unidade de análise______________________ 
T2: Com 7 anos vem pro ginásio. Mas com o trabalho lúdico, com a seriedade 
e com coisa que o brasileiro não tem, discernimento de trabalho. Não adianta 
pegar moleque só pq ele é bom. Querer trabalhar ele 3h/semana, de 2a a 6a.
T2: Eles trabalham na escola e quando vem no ginásio tem uma base, uma 
gama de atividades que foram feitas, recreativa, com a própria GA, eles entram 
em condição de treinamento com 7/8 anos. Eu acho que seria a melhor idade. 
T3: que eu passo pros meninos que vão pro treinamento, 8/9 anos de idade.
T8: Até certa idade, se o ginasta não aprender os elementos básicos, ele vai 
ter um problema de teto, para poder continuar evoluindo.
T9: é lógico se vc deixar a atleta treinar passar dos 10 anos de idade a chance 
dele dar certo, ta certo que a Daiane ter conseguido o que conseguiu entrar 
com 11 anos, mais é uma coisa muito rara, pq a ginástica é muito complexo.
T10: Depois dos 10 passa a ser um pouco atrasado, mas não impede dele ter 
evolução do trabalho. A partir dessa idade que tem o melhor desenvolvimento 
técnico dele mais adiante. E despontar depende do talento dele, mas deve 
começar a apresentar resultados aos 16 anos, depois de 10 anos.
T12: hoje com 20 e poucos competindo, Daniele tb tem 20 e poucos, e muita 
gente fala que é idade muita avançada pra GA, mas hoje pela realidade que o 
Brasil oferece, não tem como chegar e falar assim: tem 7 anos e não pode 
competir, muito velho, se a gente não pegar o de 7, não tem nada, ficassem. 
T14: Masculino principalmente começa com 11 ou 12 anos e se destacam.
T15: com 8, 9 anos os mais talentosos eu já consigo encaminhar elas pra um 
treinamento diário de 3 horas e a cada ano vai aumentando a carga horário.
T21: Então, brasileiro começa a competir com 9 anos, já, masculino. Então ele 
tem que começar bem, pra daqui a dois anos ele tar começando a fazer a série 
mais fácil do pré-infantil.
T24: Com 6/7 anos, passar pra treinamento de postura, coisa que não vai 
exigir muito, equilíbrio. Dos 6 até 9, mais postura e trabalhos acrobáticos de 
base, e depois dos 9 trabalho de força um pouco mais forte e acrobacias mais 
avançadas, e 9 a 10 treinos mais intensos.___________________________
T1: a gente tem equipes é pré-infantis que de 8 a 9 anos, de 9 a 10 anos 
assim, acho que então, pra vc levar o garoto pra um campeonato nacional, é 
com 9 anos, ele tem que pelo menos treinar durante 2 anos pra fazer as provas 
que são necessárias né, em 1 ano vc não consegue fazer.
T14: Agora a FPG trabalha pré-infantil de 8 a 10 anos. São series da CBG.
T21: Masculino uns 11...no nivel que a gente tá, se a gente pega o programa 
normativo, né, ele tem que começar a trabalhar cedo pra conseguir fazer 
aquelas coisas brasileiro começa a competir com 9 anos, já, masculino.
T2T Na nossa realidade, não tem menino com 6 anos vindo fazer GA. Eles 
aparecem com 8 anos. Então com 8, daqui 2 anos eles já tão com 10, 11 anos, 
e já vão estar na categoria infantil, entendeu? A gente não tem o pré-infantil.
T2- Eles trabalham~na Escola e quando entram no ginásio, ele tem uma base, 
uma qama de atividades que foram feitas, recreativa, com a própria 
modalidade eles entram em condição de treinamento. Ele entra em condição 
de treinamento com 7/8 anos. Eu acharia que seria a melhor idade,----------------
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Aumento 
gradual do 
volume de 
treino

Individualidade 
Período de 
prestação 
esportiva

As idades concentram-se entre 8 e 10 anos, mas há técnicos que citaram 

que após os 10 anos pode ser um pouco tarde. Outros técnicos dizem que iniciam 

antes dos 6/7 anos de idade, mas eles acreditam que se a ênfase do trabalho for 

na postura e no equilíbrio, não haverá desgaste.
Assim como no setor feminino, os técnicos se vêem presos às regras das 

competições e citam que as competições iniciam muito cedo, pois os meninos 

começam a competir com 9 anos de idade. Dessa forma, para que estejam 

preparados, são necessários “pelo menos dois anos (T2). Portanto, se iniciarem os 

treinos aos 8 anos de idade, terão poucas chances de resultados na sua 

categoria. O quadro é mais crítico ainda, pois sabemos que os ginastas podem 

competir em categorias imediatamente acima, no último ano de sua categoria, o 

que eleva o grau de dificuldade das competições. O fato pode colaborar para 

pressionar ainda mais a especialização, pois muitas vezes os ginastas são 

obrigados a participar em outras categorias para completar as equipes em virtude 

da escassez de ginastas.

T8:. n°sso meio é utopia, mas, o ideal é que tenha um trabalho psicomotor, 
no inicio bom, e que passe por treinamento de preparação técnica básica bom. 
•2. São poucos que vão agúentar. Então acho que a coisa tem que ser bem 
gradativa.
T3. com 7/8 anos de idade pego um pouco mais no pé, do comportamento da 
cça, um pouco mais disciplinado, pq no começo vem e brinca e não ta a fim de 
treinar não treina. Devagarzinho vai encaixando e com 8 a 9 anos começa a 
treinar GA. Então o que funciona, o menino que chega com 10, ou ele vai pro 
treinamento ou vai passar rápido pra lá.
T8: No nosso meio é utopia, mas, o ideal é que tenha trabalho psicomotor, no 
início bom, é que passe por treinamento de preparação técnica básica boa, e 
depois vai passando para diferentes fases e passando pelos treinadores que 
tenham conhecimento técnico adequado para poder evoluir nas no trabalho. 
T24: Com 6/7 anos, passar pra treinamento de postura, coisa que não vai 
exigir muito, equilíbrio. Dos 6 ate 9, mais postura e trabalhos acrobáticos de 
base, e depois dos 9 um trabalho de força um pouco mais forte e acrobacias 
mais avançadas, e 9 a 10 treinos mais intensos.__________________________
T25: tenho exemplo da XX que iniciou aos 12 e esta se destacando mais._____
T9: A vida do atleta aumentou bastante, muitas meninas estavam largando a 
ginástica com 18 anos, hoje não é difícil ver atletas de 25 anos, 26 participando 
de campeonato mundial então a vida dentro do esporte aumentou muito.
T12:... e vai competir até os 30______________________________________
T12: Enquanto podia pegar um de 8, que ia treinar ate uns 20 e tantos, que é o 
ideal para masculino, porque começa a desenvolver o masculino a partir de 16 
que é fisiológico e hormonal, que ia ficar até os 22, voce não pegou e perdeu e 
ficou sem nada.___________________________________________________
T2: Com 7 anos ele vem para o ginásio. Mas junto com o trabalho lúdico, com 
a seriedade e com uma coisa que o brasileiro não tem, o discernimento de 
trabalho. Não adianta pegar um moleque só pq ele é bom. Querer fazer ele 
trabalhar com ele 3 horas por semana, de segunda à sexta.
T9: você não faz aquele trabalho tão forte com 6/7 anos de idade, vc faz o 
trabalho para que a cça goste da modalidade e ai vai trabalhando muita 
postura, flexibilidade e força, nem sobe tanto nos aparelhos________________
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Os técnicos mencionaram o processo de crescimento e maturação que, 

para os meninos, parece favorável com a entrada na puberdade. Por outro lado, a 

puberdade é considerada crítica, pois coincide também com o período em que 

muitos ginastas necessitam ingressar no mercado de trabalho para ajudar a 

família. Outro fator crítico desta fase é a prioridade da formação profissional. 

Como a GA não é um esporte profissionalizado, pode haver ansiedade ou 

necessidade de ingressar no mercado de trabalho.

Ainda que os técnicos tivessem mencionado a formação de uma base 

motora, observamos que as crianças iniciam o treinamento diário, por volta dos 

7/9 anos de idade, o que caracteriza a especialização, conforme apontado na 

literatura (SILVA, et aL, 2001; CLAESSENS, etal., 1992).

É interessante o depoimento do técnico T4 que relata que antes pregava o 

início e a especialização precoce das crianças. Mas, atualmente, ele percebe que 

a iniciação precoce faz com que as crianças logo percam o interesse pela GA. 

Alguns técnicos citaram o esgotamento e argumentaram que a prática de GA é 

monótona, repetitiva e estressante (LOPES; NUNOMURA, 2007).

O aspecto lúdico também foi mencionado, em menor expressão, mas 

revela a preocupação do técnico em atender às necessidades da idade, que é de 

brincar, conforme citou Bee (1999). Mesmo que as crianças jovens estejam 

envolvidas na GA, os técnicos procuram fazer um trabalho geral e sem ênfase 

nos aparelhos. O setor masculino tem demanda maior pois são seis provas e o 

esgotamento se torna mais preocupante.

Um relato interessante é do técnico T8: “No nosso meio é utopia né, mas, o 

ideal é que tenha um trabalho psicomotor bom no início e que passe por um treinamento 

de preparação técnica básica boa e depois vai passando para diferentes fases e 

passando pelos treinadores que tenham conhecimento técnico adequado para poder 

evoluir no trabalho”. É possível ultrapasar a “utopia da formação motora geral”, pois 

se o técnico reconhece a necessidade dessa base motora, ele não deveria 

queimar etapas para obter resultados imediatos ou ceder às pressões de outros.

No contexto internacional, é comum observarmos ginastas masculinos se 

destacarem após os 20, 25 anos de idade. A média de idade dos ginastas nos 

Jogos Olímpicos de Beijing (2008) foi de 24.90, indicando que o pico de 

performance pode ser atingido na idade adulta. Assim, seria desvantajoso iniciar e 

especializar tão cedo se há perspectivas de prolongar a carreira esportiva.
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Com relação à especialização precoce na GA masculina, os técnicos 

mencionam que, nos dias atuais, não existe mais a idéia de começar cedo e 

iniciar logo o treinamento especializado no país. Os argumentos giram em torno 

do esgotamento físico ou psicológico e que criança pequena (4/5 anos) deve 

desenvolver primeiro a coordenação e os movimentos básicos, sem exigências, 

pressões ou grande volume de atividades. Dessa forma, os técnicos acreditam 

que isso favoreça o prolongamento da participação esportiva.

Comentários Finais
Como citamos anteriormente, os modelos de formação esportiva da 

literatura não se adaptam à realidade do país, em especial, à GA. A nossa

Quadro 47 — Tema: Pontos de vista sobre a Especialização precoce no setor 
masculino.
Categoria

Idade
______________________ Unidade de análise_________________________
T1: Ideal é que comece cedo pra dar base legal pra criança em todos os sentidos, 
desenvolver parte técnica e física necessária pra uma competição, então pelo 
menos 2 anos, precisa de trabalhar pra levar pra competição.
T10: Depois de 10 passa a ser um pouco atrasado, mas não impede dele ter 
evolução do trabalho.
T14: Masculino principalmente começa com 11 ou 12 anos e se destacam. Acho 
que tem que começar a partir dos 5 ou 6 anos. Mas principalmente em prefeituras 
que vc não exclui, as cças começam com mais idade.
T15: hoje acho que a cça pode iniciar 2 vezes por semana de 1 hora com 6,7 
anos, com 8, 9 anos os mais talentosos eu já consigo encaminhar pra treinamento 
diário de 3 horas e a cada ano vai aumentando a carga horária, mas hoje eu acho 
que uma criança até de 5 mais de uma forma bem lúdica
T25: Começa a partir dos 4/5 anos, trabalho bem light, coordenação mesmo, 
subir, pular, quadrupedias, trabalho bem básico. Exigir mais das cças, mais não. 
T8. apesar de não estar buscando só pequinininhas isso acabou tb, existe aquele 
tabu a GA deixa pequeno, não é isso, vai haver retardamento do crescimento pelo 
excesso de treino, principalmente menina, mais ela vai crescer aquilo que vai 
crescer, mais o que acontece é que o pessoal pegava desde a base é, meninas 
bem baixinhas pra fazer coisa que já não acontece, hoje já não pega as baixas 
não, hoje pega altura mediana, depende muito do biótipo dela
T9: antigamente não, 6/7 anos já estava fazendo monte de coisas nos aparelhos, 
então já forçava muito a estrutura física e psicológica mesmo, a responsabilidade 
do atleta, isso ai, já de uns anos pra cá mudou muito no Brasil.
T9: Então a vida do atleta aumentou bastante, muitas meninas estavam largando 
a ginástica com 18 anos, hoje vc vê, não é difícil ver atletas de 25 anos.
T12: Então pra realidade do Brasil não pode impor. É complicado, 6 anos é o ideal 
e vai competir ate 30. É difícil saber pq o q leva, muito a rapaziada se 
desenvolver, alem da genética, são o que esta acontecendo por fora.
T21: Então, brasileiro começa a competir com 9 anos, já, masculino.  
T3: 7 a 8 anos de idade pego um pouco mais no pe, comportamento, um pouco 
mais disciplinado, pq no começo vem e brinca e não ta a fim de treinar não treina. 
Devagarzinho vai encaixando e com 8 a 9 anos de idade começa a treinar GA 
T2: Acho ridículo pegar menino de 5 e por pra treinar 3h de 2a a 6a. 5/6 anos, pq 
ainda não tem estrutura emocional e física pra aguentar um impacto daqueles. 
Não adianta pegar um moleque só pq ele é bom.
T15: mas hoje eu acho que uma criança até de 5 mais de uma forma bem lúdica
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Educação Física escolar não estimula a prática esportiva, o desenvolvimento 

geral e a formação de uma base esportiva generalizada. Assim, os técnicos 
parecem não ter alternativa senão iniciar cedo para cumprir esse papel da escola. 
Iniciar cedo, porém, não implica em especializar cedo.

Outra consideração sobre os modelos é que eles são baseados no sistema 
esportivo universitário, o que difere da nossa realidade. Nos EUA e no Japão, por 

exemplo, o esporte de alto nível também é praticado nas Universidades e, na 
maioria das vezes, estas oferecem bolsas de estudo para os atletas.

Contrariamente, no Brasil, quando se aproxima o período de ingresso no 

ensino superior, em geral muitos atletas estão encerrando a carreira esportiva, 

pois poucos recebem apoio financeiro ou bolsas das Universidades. Muitos 

atletas, também, precisam ingressar no mercado de trabalho para garantir o 

próprio sustento. Na GA, as expectativas não são muito boas para o ginasta que 

atinge a maioridade, pois a carreira esportiva começa a findar nesta fase. E, 

infelizmente, é o momento em que o ginasta poderia atingir o pico de rendimento.

Em geral, os técnicos estão conscientes da necessidade de um trabalho de 

base geral e lúdico e da moderação de carga nas fases iniciais, apesar de muitos 

ainda seguirem modelos e padrões sem discutir as adequações.

Agumas contradições entre os técnicos ficaram evidentes, pois apesar de 

citar a importância da formação de uma base motora, do amadurecimento 

emocional e cognitivo, os ginastas iniciam o treino especializado muito antes de 

atingir maturidade nessas dimensões. O argumento de alguns técnicos é que 

como se trata de talentos, são capazes de responder às demandas do esporte de 

alto nível.
No setor feminino, principalmente, relatou-se que as ginastas devem 

começar bem cedo, antes da puberdade, e que após esta fase não haveria 

chances de sucesso. Mas, se observarmos a média de idade das ginastas nas 

últimas Olimpíadas (18.1; 17.68 e 18.6 anos), constatamos que houve mudanças 

expressivas e que elas têm se destacado depois da puberdade (FIG, 2009).

As vantagens biomecânicas das ginastas menores procedem mas, por 

na puberdade desenvolvem-se outras qualidades que podem 

compensar as desvantagens. A maturação psicológica na adolescência auxilia os 

ginastas a lidar com o aumento progressivo das demandas do treino e das 

competições.
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Unidade de análise

Intrínseco
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A formação esportiva é um processo e, assim, o imediatismo ou a queima 

de qualquer uma das estapas terá consequências, seja de curto ou de longo 

prazos.

O ponto-chave da qualidade dos programas de formação esportiva é que 

as crianças sejam, naturalmente, encaminhadas às fases posteriores e à 

especialização. Mas, somente se for seu desejo e se elas estiverem preparadas 

para as demandas progressivas da prática esportiva, ao invés de serem forçadas 

à especialização porque apresentam talento ou por imposição de outros.

Percepção 
da falta de 
vocação e 
talento

Devido à 
maturação

Quadro 48 - Tema: Motivos de desistência no setor feminino
Categoria Unidade de 

registro 
Perda de 
interesse

O sistema competitivo também merece reflexões, pois conforme os 

técnicos, há muitas inadequações e, em particular, as exigências das regras. 

Além disso, as idades das categorias competitivas iniciais também deveriam ser 

revistas.

T2: ela achou que não era isso que queria mesmo, queria fazer um 
outro esporte.
T15: o pai que quer faça ginástica, ai chega numa certa idade a 
cça não quer e não vem e pára.
T17: preferiu experimentar outras modalidades.
T23: na adolescência, e começa a se desinteressar, passa a não 
ser importante na vida delas.
T29C: quando elas chegam à conclusão de que isso não tá mais 
valendo a pena, elas querem voltar para casa._________________
T13: ela não estourou, vc nem precisa dizer, ela percebe que ela 
não vai mais pra frente, então ela acaba saindo.
T17: aquela fase que estagnou pra cça né, e que não sai, não 
anda mais daí elas pensam que ah, não vale mais a pena.
T17: tb cansaram ou não acha que vai vale a pena mais.
T24: o treinamento vai ficando mais puxado, é a teoria da seleção 
natural. ______________________________ _______
T4B: Voltam desmotivadas na fase da adolescência, o corpo muda 
completamente, coisas que fazia, não faz mais, tendem a parar.
T10A: puberdade, maturação, adolescência, por volta de 12/13 
anos começa a maturar, vem o medo, aumenta o corpo e a 
gordura.
T13: Problemas com adolescente.
T15: Ela começa entrar na adolescência, começa com aquela 
coisa que o mundo é contra ela...
T22C: pré-adolescência elas questionam mais se e isso o que elas 
querem mesmo, e a fase mais critica.
T23: na adolescência, e começa a se desinteressar, passa a não 
ser importante na vida delas.
T26: Chega a puberdade, 13/14 anos e elas querem namorar.
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Não tem

razões mais citadas foram:
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Dificuldade 
em retornar à 
atividade 
Mudança 
psicológica e 
de interesse

Atividades 
fora do 
treinamento

Falta de 
competições

Estrutura 
deficitária

Não 
identificável 
Recompensa 
financeira

Demanda do 
treinamento 
e/ou 
competição 
Família

Desconhece 
realidade da 
GA_________
Insucesso e 
frustração 
Demanda do 
treinamento 
e/ou 
competição

Observamos no depoimento dos técnicos que os fatores intrínsecos 
superam os extrínsecos, ou seja, a origem da desistência é na própria ginasta. As 

perda de interesse, chegada da puberdade e

T4B: as férias são muito prolongadas, saem motivadas e perdem 
orma física e técnica, voltam desmotivadas.

T12: Acontece mais na volta das férias._______________________
T6: e mais depois dos 12 anos, e mais ainda depois dos 15, 
porque elas têm outros valores, não querem treinar de sábado de 
manha querer sair sexta a noite.
T26: Chega a puberdade 13/14 anos e elas querem namorar.  
T3: não tem esse costume de treinamento.
T25: acham que vão fazer mortal vão fazer aquilo e não, a 
realidade não é essa todo processo pra chegar nisso.___________
T17: quando vê que não ta tendo muito resultado, que é muito 
puxado__________ ____________________________________
T11: se dá com aquele treinamento mais rigoroso e já desiste.
T14: Trabalho intenso que acaba gerando esse problema da cça 
se empanturrar com a modalidade. 
T16A: pq não aguentam treinar forte.
T18: todo dia todo dia elas não agúentam e quem não tem talento 
não ficam.
T20: eu sobrecarreguei no ano passado, o clube não me cobrava 
resultado, mas eu queria os resultados.
T22B: conseguiram acompanhar o ritmo do treinamento.
T24: o treino vai ficando mais puxado, é a teoria da seleção 
natural.
T26: mas qdo a rotina começa a machucar um pouco.____________
T16B: perdeu o objetivo dele.____________________________ ___
T2: pelo horário da Escola.
T6: a escola exigindo ... Mas ai a maioria volta, e fase, ate a hora 
que entra na faculdade, ai uma sai mesmo.
T17: e não ta conseguindo conciliar com a escola.
T19: já não conseguem mais treinar todo dia, aquele volume, 
porque uma ta na faculdade, outra se formou e trabalha.
T27: então, aumenta trabalhos na escola.______________________
T4A: Começa a ficar muito forte e puxado. 
T6: estão cansados, com a competição.
T7: dificuldade com os elementos, medo né, medo cansaço.
T22A: não aguenta o tranco.______________________________
T6: ou a mãe não consegue trazer, ou não consegue se organizar 
com o trabalho.
T22A: às vezes problema com os pais, acham q é muita coisa e 
vai atrapalhar na escola.
T27: uma pq mora muito longe, é difícil de vir, ah vou ter que 
trazer...____________ ____________________________________
T28: não conseguimos muitas vezes patrocínio pra participar de 
todas as competições.______________________ ___________
T3: nossa estrutura não é excelente, não adianta querer exigir 
absurdos das cças aqui pq elas podem ate vir, mas não podemos 
dar a estrutura necessária._______________________ _ _____
T8: desistências são mais por problemas externos do que das 
próprias crianças_____________________________________
T29C: Geralmente elas continuam treinando se elas têm alguma 
ajuda de custo para elas, pq daí vale a pena.. _
T5: Não teve nenhum problema de desistência não.
T9: Nenhuma desistência, fico com minha equipe completa.
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percepção das demandas do treinamento e da competição e potencial para a 
modalidade. A literatura aponta que são fatores comuns que podem levar ao 

abandono da prática esportiva (WEINBERG; GOULD, 2001; CRATTY, 1984).

Além disso, a perda de interesse parece ser influènciada pelos pais ou pela 
mudança de valores, principalmente, com a entrada na adolescência.

As ginastas que passaram pelo mesmo processo de seleção para 

ingressar no setor competitivo, mas não perceberam o mesmo grau de evolução 

de suas companheiras frustram-se e acreditam que não tem vocação para a 

modalidade. A literatura apóia o fato (WEINBERG; GOULD, 2001; GAYA; 

CARDOSO, 1998) mas a dificuldade de evolução pode ter relação com a alta 
demanda da GA.

Principalmente para as meninas, a puberdade é um período complicado 

pois envolve muitas mudanças físicas e psicológicas que podem influenciar na 

decisão de abandonar o esporte. As dificuldades para manter o peso e aceitar o 

“novo corpo” podem gerar insegurança e desânimo que, se não forem bem 

administradas, desmotivam para continuar na GA.

As demandas dos treinos e das competições e os resultados agem em dois 

pólos: motivam o desejo de melhorar cada vez mais porque houve sucesso ou 

desanimam porque as expectativas não foram atendidas, conforme identificaram 

Lopes e Nunomura (2007), Samulski (2002) e Miranda e Ribeiro (1997).

Além disso, outros fatores com menos expressão mencionados foram: 

dificuldades de retomar depois de períodos longos de férias; mudanças 

psicológicas associadas ao início da puberdade; desconhecimento da realidade 

da GA, principalmente na transição da iniciação para o treinamento, pois são 

percebidas as altas exigências.
Os motivos extrínsecos mais citados foram: dificuldades de conciliar as 

atividades escolares e a influência da família, os quais coincidem com a literatura 

(ARAÚJO, 2005; BAXTER-JOONES; MAFFULLI, 2003).

Conforme o tema “Apoio dos pais”, vimos que a participação dos pais é 

essencial na vida dos atletas. Nesta categoria, em particular, os técnicos têm 

problemas com o deslocamento das crianças que dependem dos pais ou porque 

os pais acreditam que a GA atrapalhe no rendimento escolar.
Outros motivos menos citados foram: falta de competições, estrutura 

deficitária e falta de apoio financeiro. A falta de competições é relativa, pois, como

Rectangle
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T3: to fazendo agora é um pouco menos de cobrança.
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Aumentam 
eventos

Apoio 
financeiro

Criar canal de 
comunicação e 
relacionamento

Percepção do 
próprio 
progresso

Apoio de 
profissionais 
Diminuir 
cobranças
Recompensas 
e reforço
Críticas e 
punição

Quadro 49 — Tema: Estratégias motivacionais no setor feminino_________________
______________________ Unidade de análise______________________  
T2: Então a gente está sempre explicando, fazendo reunião com os ginastas, 
com os pais, com os ginastas. 
T4A: procuro conversar com elas, e quando começam a desistir, conversamos 
com os pais tb, se o pai não estiver em cima, ela sai. 
T6: A gente faz junto com os pais churrasco de confraternização. 
T14: fazemos um trabalho muito aberto na parte técnica, explicando as 
necessidades da GA pra elas. 
T15: tem que conversar, ficar conversando pra resolver este problema. 
T26: Tem que conversar muito, mostrar pq acontece, o que errou.___________
T2: apoio de psicólogos.

observamos no tema Competição”, dependendo da categoria há um volume 

significativo de torneios (regionais, estaduais e nacionais). Mas, este fator pode 

estar relacionado com a falta de recursos para participar em competições ou com 

a decisão do técnico. É importante ressaltar que a competição é um fator de 

motivação importante no esporte (HEDSTROM; GOULD, 2004; DE ROSE Jr., 

2002; WEINBERG; GOULD, 2001) e a auto-realização direciona e motiva o atleta 

para novas metas através da conquista diária, seja no treinamento ou na 

competição (LOPES; NUNOMURA, 2007).

Dois técnicos relataram não ter problemas com desistências. Parece-nos 

que estes começam a surgir, principalmente, com o início da puberdade, 

conforme citam Weinberg e Gould (2001). Os motivos são diversos, mas há 

estudos que podem ajudar a identificar e intervir antes que o abandono se 

concretize.

T4A: os professores tentam, medalha, collant
T6: Sempre elogiar, esta conseguindo.
T25: mesmo eu injetando, é assim mesmo, olha fulana não esta conseguindo.
T2: Eu já tentei motivar, já tentei dar bronca, já tentei... não funciona.
T6: E também tem esculacho pra ver se acorda. _________
T7: a motivação é a competição, a motivação é ela virar ginasta de verdade. 
T10A: Duas competições anuais é muito pouco. Fica difícil motivar as crianças.
T18: bastante festival, bastante apresentação para elas participarem.
T26: nós fazíamos em datas comemorativas as festinhas, Páscoa, Dia do 
índio. Competição interna.____________________________ _____________
T6: estratégia de oferecer bolsa de estudo.
T6: tem ate dinheiro se fizer exercício novo.
T29B: tem umas que claro querem competir, querem ganhar, mas o esforço 
ainda...o dinheiro...segura, sabe?
T29C: se elas forem trabalhar elas vão ganhar menos do que ganham aqui.
T29A: a gente coloca objetivos por aula ... chega no final da aula vc fala “agora 
nós vamos fazer teste disso, disso e disso”, pra ver onde foi alcançado.
T29B: só os talentos, aqueles muito, né, apropriados pra fazer ginástica, pra, 
sabe, conseguem essa posição, pq aí tem facilidade, consegue, tem mais 
talento que outros, né, mas tem mais força de vontade. __________ —
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Estratégias 
didáticas

T26: Avaliação mensal física, pedagógica e como é feito em escola.
T29A: a gente coloca objetivos por aula, na verdade, vc dá a aula inteira e 
chega no final da aula e fala “agora nós vamos fazer teste disso, disso e disso", 
pra ver onde foi alcançado.
T29A: pq vc tá motivando seu aluno para que ele goste da atividade, que ele 
faça o que é melhor, por ele... “ah eu não consigo fazer estrela” então a gente 
não vai sair daqui até fazer estrela. Vai demorar um mês, dois, mas vc vai fazer 
estrela. Então, coloca um objetivo que ela consegue, isso é muito importante.

As estratégias mais citadas foram estimular a comunicação, mudanças 

didáticas no treinamento, conscientização do próprio progresso, elevação do 
número de eventos e oferta de apoio financeiro, recompensas e reforço.

De um certo modo, estas estratégias têm relação com os motivos de 

desistência, o que revela a percepção dos técnicos sobre quais pontos ele deve 

intervir para tentar amenizar o problema.

Assim, melhorar a comunicação e o relacionamento pode ser efetivo, pois 

há a criação de um ambiente de treinamento mais agradável e as crianças 

sentem-se mais à vontade para expressar suas emoções ou problemas. 

Atividades que possam melhorar a interação entre as pessoas do ambiente de 

treinamento também têm o mesmo propósito. É interessante verificar que os 

técnicos percebem a dificuldade das crianças em compartilhar suas emoções, 

anseios e medos e esta aproximação pode encorajar a sua expressão.

Além disso, as estratégias didáticas têm relação com o feedback da 

performance no treino e na competição, as recompensas e o reforço positivo e 

mais participação em eventos e têm apoio na literatura (LOPES; NUNOMURA, 

2007; TEIXEIRA, 2005; WEINBERG; GOULD, 2001; GRAHAM, 1992).

De Rose Jr (2002) afirma que outras estratégias como conscientizar os 

ginastas sobre seus objetivos e realizações, de sua capacidade de progredir, de 

estabelecer metas e oferecer elogios melhora a auto-estima e eleva a motivação. 

As competições também são momentos de auto-avaliação e se o significado da 

participação for bem explicado às crianças, reforçará a motivação.
Entretanto, é preciso ter cuidado com as recompensas materiais e 

financeiras, como as citadas pelos técnicos T4A, T6 e T29C, de modo que estas 
não passem a ser o objetivo das crianças. O técnico T6 citou que oferece 

recompensa financeira quando a ginasta consegue executar um elemento novo e 

o técnico T29C citou que a recompensa oferecida pela instituição é melhor que o 

salário que ela receberia se estivesse trabalhando. Assim, passa a haver uma
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Extrínseco

199

Percepção da 
falta de 
talento

Desconhecer 
a a realidade 
da 
modalidade

Falta de 
convívio 
social 
Outras 
atividades
Demanda do 
treinamento 
e/ou 
competição

Quadro 50 - Tema: Motivos de desistência no setor masculino
Categoria

Demanda do 
treinamento 
Sem objetivo

Unidade de 
registro 

Perda de 
interesse

T14: Às vezes um ótimo talento, mas a cça na tem interesse 
nenhum pela GA.
T21: chega na faixa de tipo 13, 14 anos, já não quer fazer mais 
nada, fica preguiçoso._________________________________ _
T3: chega uma hora que ele ve que não tem futuro e ele desiste. 
T8: tem a ver com as possibilidades que vc tem de conseguir 
sucesso. Quando vc vê o sucesso passar muito longe das 
possibilidades, vc desiste.
T9: ele que está saindo ou pq não conseguiu algum resultado que 
esperava. _____________________________ ____
T25: acham que vão fazer mortal vão fazer aquilo e não, a 
realidade não é essa todo processo pra chegar nisso.
T3: tem meninos que acha q vai chegar aqui aprendendo 
acrobacias e desiste.
T21: Tem que vir todo dia, de sábado, às vezes tem que vir feriado 
se tem competição, e tem uns que não entendem isso.__________
T9: ou por excesso de treinamento

T21: Tem o atleta que quer, que ele sabe mesmo que ele tem que 
vir treinar, tem outro que quer pra passar o tempo.________ ______
T9: ou está sentido falta de outra coisa, dos amigos, da família, 
das festas, porque o esporte sempre prende.
T10: querem sair ver as meninas, jogar bola.__________________
T14: pois ele não se habituou na escola, às vezes a prefeitura 
arruma escola muito distante, então as cças não se adaptam._____
T10: 13 e 14 anos, onde tem mais sobrecarga de trabalho.
T12: tem q ter um esforço e dedicação descomunal, falam q é 
desumano então é mais a desistência por esse fator de ser o 
esporte mais difícil q existe.
T21: pq não aguentaram o tipo de treinamento________________

relação de trabalho e obrigação com o esporte, resultando num excesso de 

cobranças e pressões e perda do prazer pelo esporte.

Ao mesmo tempo em que dois técnicos utilizam a punição e crítica como 

estratégia para aumentar a motivação, o outro técnico tenta diminuí-las por 

acreditar que não reforçam a motivação. A divergência ocorre em virtude da 

interpretação individual da situação e da percepção de cada técnico sobre o que é 

mais efetivo para o momento e com base nas características da criança. A criança 

tem reações distintas aos diversos estímulos e seria importante o técnico 

identificar a estratégia que poderia ter maior potencial de intervenção. Relvas 

(2005) e Martens (1987) citam a importância dos técnicos reconhecerem as 

necessidades de seus atletas para elevar o nível de motivação.

O técnico T2 citou que recorre ao apoio de psicólogo nos casos mais 

difíceis, mas como pudemos observar, uma minoria dispõe ou tem acesso ao 

profissional especializado, o que não é desejável no esporte.

Rectangle
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Falta de 
apoio_______
Falta de 
incentivo 
Recompensa 
financeira

T1. os pais sempre viajam no feriado, é shopping, é num sei o que 
e tal, e a gente é perde assim, as cças acabam desistindo.___

T2: o clube não tem dinheiro para mandar ele para uma 
competição internacional_______  ____________________
T2: Se não for da seleção, não existe estimulo, quem não estava 
lá o que faz? E não dão parâmetro para ele continuar treinando. 
T8: solucionar praticamente os problemas básicos do indivíduo, já 
motiva ele. Satisfazer suas necessidades básicas.______________
T15: Eu nunca perdi nenhum atleta pra outro clube, nunca perdi, 
eu já perdi atleta que parou a ginástica.

No setor masculino, há equilíbrio entre motivação intrínseca e extrínseca. 

Estes motivos não se diferenciam muito daqueles identificados no setor feminino 

e parecem comuns ao esporte em geral, coincidindo com a literatura.

Alguns técnicos citam que aalgumas crianças ingressam na GA com a idéia 

de que logo estarão executando as acrobacias de seus ídolos. Mas, quando 

percebem que há um longo caminho até aprendê-las, desanimam. Outros não 

entendem que para evoluir é preciso treinar e se esforçar muito. Ou, quando os 

ginastas não percebem uma evolução, estagnam, não atingem suas expectativas 

e objetivos, e acabam desistindo. E, mesmo que sejam talentosos e obtenham 

resultados satisfatórios, não demonstram interesse em continuar.

A sobrecarga de treino pode levar muitas crianças a um esgotamento geral 

(LOPES; NUNOMURA, 2007; SAMULSKI, 2002; MIRANDA; RIBEIRO, 1997) e os 

técnicos devem estar atentos aos primeiros sinais e diminuir o volume, a 

intensidade, as pressões e as cobranças até a recuperação dos atletas.

A falta de oportunidades de contato social que o esporte competitivo 

proporciona devido às demandas do treinamento e da competição encontra apoio 

na literatura (LOPES; NUNOMURA, 2007; BERLEZE, et al, 2002). Por outro lado, 

conforme discutimos no tema “Competições”, a competição em si é um momento 

de contato social. Talvez, este aspecto esteja relacionado com a entrada na 

puberdade, pois é o período de descobertas pessoais, de afirmação do papel 

social e de relações com pares do sexo oposto (BEE, 1987). Não devemos proibir 

os contatos sociais, mas estimular a responsabilidade e a capacidade de 

gerenciar as próprias atividades e os objetivos no esporte.

A influência da família e a falta de incentivo apareceram com menor 
expressão. O primeiro tem relação com a prioridade das atividades familiares 

como viagens e passeios, conforme discutimos em Apoio dos pais . Por outro 

lado, a falta de incentivo refere-se à dificuldade de obter recursos para as
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competições, pois como identificamos no tema “Competições”, estas têm papel 

essencial no processo de formação esportiva, ainda que não seja o objetivo 
principal do esporte (MARQUES, 2003; BOMPA, 2002).

Estratégias 
didáticas

Seleção 
nacional

Quadro 51 — Tema: Estratégias motivacionais no setor masculino 
_________ Unidade de análise  
T1: sempre converso com eles. —————————

Categoria 
Incentivar 
comunicação

Recompensas 
e reforço

Apoio 
financeiro

Selecionar o 
perfil ideal 
Qualidade do 
ensino

T24: Procuro empolgar, mesmo quando erra ou acerta, e não deixo desanimar, 
e passar uma força quando não ta conseguindo fazer um exercício.
T25: mesmo injetando, é assim mesmo, olha fulana não esta conseguindo._____
T21: aqui a gente não paga o atleta, paga em estudo. As vezes, dependendo do 
nível que o atleta se encontra, económico, a gente paga uma bolsa alimentação, 
alguma coisa, então eu acho que isso que é recompensa pra ele.
T08: motivação é muito pessoal, mas logicamente que se vc solucionar 
praticamente os problemas básicos do indivíduo, vc já motiva ele, o que significa 
problemas básicos: transporte, alimentação, estudo, vestimenta, lazer. 
Solucionou 5 problemas básicos dele, vc motiva para fazer qualquer coisa______
T3: Eu vejo aquele menino que é esforçado e gosta de superar desafio. Passo 
desafio pra ele, ele vai e faz, ou se não consegue, não desiste, corre atrás._____
T2: Ele treina o ano inteiro para ganhar um brasileiro e ganha o brasileiro e daí? 
Hoje ele ganha o juvenil e daí? Se ele não for da seleção não existe estímulo. A 
própria CBG não dá estímulo para o atleta em formação se motivar. Se for um 
garoto de nível, um garoto de talento, vc ver que o cara vai virar um atleta, mas 
s e o Clube não investir, ele não vai. Nós já fomos para dois Pan-Americanos 
mas é dinheiro do clube. O clube investe no atleta, forma o atleta, mantém o 
atleta e a seleção? E o que a seleção dá para o clube?______________________
T14: procuramos selecionar o perfil da cça que gosta da GA, que se motivam 
bastante, já na seleção deve ser observado isso.___________________________
T15: por isso que eu tento fazer meu trabalho bem feito.

As estratégias para aumentar o nível de motivação coincidem com as do 

setor feminino como: oferecer recompensas e reforço positivo, apoio financeiro e, 

em menor expressão, aspectos didáticos, cuidado na seleção dos integrantes do 

grupo de treinamento e estímulo à comunicação. Estas estratégias foram 

discutidas no setor feminino, mas é interessante a estratégia didática do técnico 

T3 que é a oferta regular de desafios. A superação e a auto-realização são fatores 

positivos na motivação e coincide com Singer (1991) que menciona o fator 

motivacional de condições de prática favoráveis. O técnico T15 está atento à 

qualidade de seu trabalho a fim de evitar a perda de ginastas para outros clubes.
Outra estratégia interessante é selecionar ginastas que apresentam o perfil 

desejável para a GA que o técnico T14 acredita que seja o gosto pela modalidade 

e a motivação intrínseca (BERLEZE, et al, 2002). Embora o técnico não tenha 

mencionado como estes são identificados, o depoimento merece certas

Rectangle
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considerações, pois a motivação extrínseca também é fator importante na 

permanência das crianças. Muitas crianças podem iniciar na GA com a motivação 

intrínseca bem elevada e diminuir, gradativamente, devido às experiências 

negativas, conforme identificaram Lopes e Nunomura (2007).

À medida que os atletas crescem, o apoio financeiro parece ser cada vez 

mais decisivo, conforme citou o técnico T21, pois outras prioridades surgem, 

como ingressar no mercado de trabalho, relatado pelo técnico (T13) do setor 

feminino. Assim, os técnicos buscam formas de incentivo financeiro, geralmente 

bolsas de estudo, para tentar manter seus ginastas.

Comentários Finais

Os motivos citados nos dois setores coincidem com a literatura e não se 

reportam somente à GA. A diferença é que os ginastas, em geral, iniciam em 

média de idade inferior a muitas modalidades e a efetividade das estratégias pode 

variar. Por exemplo, a criança não valoriza a recompensa financeira da mesma 

forma que os adolescentes e adultos; os maiores têm mais consciência de seu 

potencial para a carreira esportiva e são orientados para a tarefa (DUDA, 1993). 

As crianças necessitam de estratégias didáticas em maior intensidade, como 

ênfase no aspecto lúdico, aprovação e reconhecimento de suas condutas e 

conquistas (BEE, 1996), variabilidade da prática (TEIXEIRA, 2005), entre outras.

O conhecimento das características da modalidade, das necessidades e 

interesses de seus praticantes e dos motivos que os levaram à participação 

esportiva é essencial para selecionar estratégias mais adequadas e efetivas 

(RELVAS, 2005; MORAES, et al, 1997; MARTENS, 1987). Relvas (2005) acredita 

que quando as expectativas não são atendidas, existe a probabilidade que os 

atletas sintam pouca satisfação e prazer, tendendo à desistência.

Singer (1991) ressalta que quando o atleta estabelece expectativas a cada 

treino e valoriza o esforço empregado para o aprendizado, suas ações têm 

significado, a situação favorece o aprendizado e reforça a motivação. Tresca e De 

Rose Jr. (2000) também identificaram a relação entre aprendizado e motivação: “o 

processo motivacional é uma função dinamizadora do ensino” (p.9).

Assim, antes de criar e aplicar as estratégias motivacionais, os técnicos 

deveriam conhecer as razões que trouxeram os ginastas para a GA e o que 

esperam dessa participação, ou seja, seus objetivos.
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Testes 
físicos e/ou 
motores

Quadro 52 — Tema: Critérios de seleção no setor feminino
Categoria 

Idade 
cronológica

Identificamos certas contradições entre as razões dos ginastas para 

participar no esporte, as circunstâncias que eles vivem nos treinos e competições 

e as crenças dos técnicos sobre as melhores estratégias motivacionais.

São diversas as motivações que levam os ginastas à prática esportiva e 

alguns estão preocupados com a aprendizagem e o domínio da tarefa e têm 

percepção de sua habilidade e capacidade; outros são motivados pelo 

reconhecimento social e se preocupam com a comparação de sua habilidade 

(WINTERSTEIN, 2002). Perante a diversidade de interesses entre os ginastas, o 

técnico deverá se esforçar para lidar com a individualidade dos ginastas.

Ainda que as crianças sejam naturalmente motivadas à prática esportiva 

(LOPES; NUNOMURA, 2007; GALLAHUE; OZMUN, 2001; NEWCOMBE, 1999; 

BEE, 1996), seus sonhos podem findar se não houver equilíbrio entre seus 

interesses, de técnicos e pais, pois eles têm impacto sobre sua vida esportiva. E, 

na GA masculina, estas considerações se tomam mais importantes, pois há falta 

de crianças e jovens no setor competitivo.

________________________ Unidade de análise______________________
T2: meu grupo é selecionado, Só dos 5 aos 12,10.
T3: pega todas as cças de 4 a 6 anos que nos procuram. Depois vâo passando de 
turma conforme vão se destacando.
T6: avaliaçãozinha, e dessa aula, a gente pega aquelas que acha que pode ter 
condição, de 6 a 9 anos somente, e durante um mês ela frequenta as aulas e vê 
como ela evolui nesse um mês.
T7: crianças que tenham 6 anos completos.
T8: a seleção é pela faixa etária e certo nível, mas realmente esses são pequenos, 
se são sócios pequenos, entram pela idade e os grandes tb.
T11: e vê o biótipo, às vezes com 5 anos, muito novinha o biótipo não é ideal, mas 
a gente coloca.
T17: Pra alto nível tem, não é regra, a gente tem muitas ginastas que começaram 
tarde, mas são exceções, mas sempre que começa um pouco mais cedo tem 
algumas vantagens, mas acho que 6 anos é boa idade pra começar.
T18: tem que ter a idade né que pra começar nessa turminha tem que ter os 6 
anos, de 5 a 6 anos.
T29C: fazem seletiva, é aberto para todos os clubes do Brasil. A menina tem que 
ter idade mínima pra entrar na seleção, que acho que é estipulado pra 13 anos...__
T2: teste no começo de ano. O que é avaliado as habilidades gerais, a 
coordenação não de um modo muito específico, mas agilidade, desenvoltura no 
realizar das atividades, biótipo. Avaliação mais dinâmica do que muita especifica.
T4B- aplica testes de força, flexibilidade, biótipo. Trouxeram os parâmetros de 
ucranianos, são diferentes, mas algumas características são semelhantes. A gente 
usava teste físico, mas não dava muito parâmetro pra genta
T7- teste de forca né corrida de 20 metros que é a pista de salto, corda de 3 metros,força estSca, imjjulsãov^^ _____________
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Observação 
contínua

Avaliação 
empírica

Competições 
e eventos 
Teste de 
aptidão

T8. os não-sócios eles passam por teste só que no momento, a gente não tem 
vagas, o clube limitou muito nosso número de vagas pra não-sócios, faz os testes 
de flexibilidade, força, coordenação, coragem, esperteza, a gente anota tudo e 
conforme as vagas que tiver a gente chama ou deixa de chamar.
T10A: Teste com dados: quanto tem que subir na corda, quantas puxadas, quanto 
disso e aquilo, pra ser um possível talento. Sei que é feito com base estatística da 
antiga USSR. Analiso a parte de força, mas de coordenação tb, corrida e saltos. 
Flexibilidade só pra ter noção. Adequamos tb o teste pra outros professores.
T10A: bateria de testes da CBG, testes de braço, potência, abdómen.
T11: Faz ‘teste’ força, flex. Mas força é analisada.
T16B: pré selecionou pela coordenação legal.
T19: a gente enfatizou trabalho de força e flexibilidade. Subida na corda, uns 
alongamentos, subir na corda, é...puxadinha de queixo à força, mais um trabalho 
de força, flexibilidade e um pouco de velocidade. Mais parte de agilidade.
T24: Teste de avaliação com exercícios de força, flexibilidade, elementos 
específicos, analisava a performance e mudava ela de categoria.
T29B: prima pelas capacidades físicas mesmo, força, faz teste de força, de 
velocidade, faz saltos com elas....
T29C: fazem treino de uma semana e vai vendo as qualidades físicas, nem dá 
tanta importância ao nível de ginástica que tem, o importante é que tenham 
qualidades físicas pra desenvolver uma série no futuro, pra atingir nota máxima. 
T4A: ficamos de olho nas cças baby. Conforme for a menina, fazemos teste com 
todas EMEIS da cidade e várias vieram desse teste. E a partir de lá algumas vêm 
pra essa turma. Poucas meninas têm condições. Vieram 200 achamos que 4 
tinham mais ou menos com condições. Tb limita senão não tem como atender.
T5: testezinho junto. A gente vê que se destaca, essa menininha, tal, tal, eu tento 
puxar pro treinamento. Tenho intenção de fazer uma seleção, ano que vem pode 
ser que faça mais uma seleçãozinha pq elas tão subindo de categoria. I
T6: vai acontecendo naturalmente nas escolinhas a gente vai observando.
T8: só se destacar muito rapidamente, eles vão pra uma turminha mais adiantada. 
T20: Peneira bem aberta, pq não tem muita, só posso ter 5 militantes, e não tem 
muita cça, então aquela que tem um pouco mais de jeito já puxo, não 
necessariamente ela é talento ou vai ser grande ginasta mais, pra praticar a 
ginástica e competir, se vejo que tem alguma condição de competir pelo clube 
mais ou menos, eu pego.
T29B: pq lá elas ficam experimentando....um dia chegou uma menina lá, olhou 
assim, talentosa, elas dizem, vem cá, faz uma aula aqui comigo hoje, pra ver.  
T4B: Começamos a fazer competições internas antes da competição principal, I 
sempre há um ganho de pontuação.  
T7: têm um teste de aptidão pra fazer... são só crianças com aptidão mesmo que I 
ficam. É um teste de aptidão.
T22A: maioria veio da escolinha da prefeitura, pq lá eles têm detecção de talentos 
muito melhor. Quando vêem q esta se destacando muito, como eles não têm como 
segurar, ai eles mandam, senão desperdiça o talento.
T22B: mas pra vir pra equipe, ai tem que ter talento, disciplina.  
T6: avaliação e durante um mês ela frequenta as aulas e vê a evolução no mês.
T9: tem que fazer agora, pq a gente ta com pouco treinador. Eu não acho justo 
levar a menina até o juvenil até o adulto acabar com a juventude dela, pra nada se 
ela não vai chegar a lugar nenhum, tecnicamente ela não vai acompanhar, então 
quando isso está muito aquém, pq de qualquer forma vou levando até o limite dela, 
quem sabe, com a maturação e a adaptação ao treinamento ela consiga evoluir.
T13: Entra,’todo mundo tem a oportunidade, aquelas que vão se sobressaindo eu 
vou puxando, devagarinho, sem nem falar muito, quando o resto ver ela ta no 
outro lugar...Mais natural. Pq não deu certo.
T14: observação diária, quando aparece um destaque ... fazemos o convite.
T18: ela faz uma semana e avaliação, ai vê se... é durante 1 semana.
T25: observando e vendo o que eles melhoraram.
T27: então eles entram na escolinha, a partir do momento que eles vão 
começando a tomar gosto pelo esporte, querem treinar, a gente espera eles 
estarem num certo nível pra colocar no treinamento e começar a fazer o trabalha
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Avaliação 
morfológica

Teste 
específico

Habilidades 
específicas 
da GA

Sócio______
Não 
identificado
Não há 
seleção

Os critérios mais utilizados pelos técnicos para a seleção de ginastas 

competitivos são idade cronológica, testes físico-motores, avaliação morfológica e 

observação contínua ou por determinado período de tempo. Esses procedimentos 

encontram apoio na literatura (CORTE-REAL, 1997; RUSSELL, 1987).

Nossa intenção, no entanto, não foi direcionada, exclusivamente, nos 

talentos, mas também para os ginastas que os técnicos classificam como aptos a 

ingressar no setor competitivo e que pode ter relação com o talento esportivo.

Não tem, é por observação.—————————— >
T28B. já tem um trabalho de dois anos pra já começar a experimentar a menina, 
colocar em competição, olhar ela em brasileiro pra ver como é que ela vai ficar.
T28B. precisa ser forte quando é pequena, naturalmente....naturalmente forte, 
pernas fortes, braços, tudo....membro....tronco, aquele tronco..._________________
T7. morfológico né a criança tem que ser baixa, magra, forte, flexível...
T11. e vê o biótipo, às vezes com 5 anos, muito novinha o biótipo não é ideal, mas 
a gente coloca. j
T16B: pré selecionou pelo biótipo e coordenação legal. |
T22A: Acompanha a menina que tem corpo bom. |
T29A: Nós somos as fadinhas, escolhemos aqueles que estão em cima das 
características que eles precisam, porque vão conseguir daqui pra lá...lá e com 
eles. Nós escolhemos, e vemos se serve ou não, temos uma linha de biótipo.
T29B: É magrinha, aquela cça que vc vê que não vai ter dificuldades de peso, ...vc 
olha aquela menina magrinha, ali, fortinha, vc já....aquela ali já interessa....pq essa 
parte de postura, de tudo, de esticado, nossa, essa parte vc não pode nem olhar. ! 
T10A: tb com uma tabela de elementos já temos noção pra onde a cça vai, 
escolinha ou pré-equipe. I
T23: Alguns critérios básicos, faz a seleção, por aparelho, ela deve ter alguns 
elementos básicos como do troféu SP pra ingressar nessa equipe competitiva. í 
T24: elementos específicos, analisava a performance e mudava ela de categoria. 
T29A: exercícios propostos, realização de exercícios, atingir o objetivo proposto.
T29C: 30 esquadro à parada, 20 lançamentos._______________________________
T10B: tem que ter pq tu evitar frustrar as cças e ela achar que vai ser uma súper 
ginasta e vc sabe que não vai ser... das características dos filhos pois chegam 
com uma expectativa ... São características físicas que Deus deu pra cada uma. 
T17: teste específico, a menina tem capacidade de ir pra turma de treinamento.
T22B: Faço testes, mas como é clube pago é complicado. As melhores vêm aqui, 
a reciclagem de material humano é mais fácil, como é pago, fica quanto quiser.
T20: mas, a prioridade é o sócio._____________________________________
T12: na verdade eu não sei dizer.

T8: se for sócio, não tem seleção
T13: Antigamente fazia seleção...gerava frustração, nas que não conseguiam, 
medo nas outras pra entrar.
T15: Têm meninas que são “trabalháveis" e ás vezes acaba tendo resultado. Se 
trabalha, eu acho que a gente tem que largar a mão de ser preguiçoso. Vc pega 
uma menina com algum probleminha, vc já dispensa ela. Mas se vc trabalhar com 
ela, ela vai dar resultado.
T16A: Hoje eu vejo que não tem muito que selecionar
T26: não chegou a fazer pré-seleção assim pq a gente nunca chegou a ter.
T27: na verdade aqui não tem pq a gente depende dos alunos, os alunos entram e 
tem que pagar pra treinar.
T28: temos outro local de treino, onde todas as cças que quiserem fazer ginástica 
terão oportunidade, independente de condições físicas, motoras, biótipo, então é o 
nosso sistema, não é termo mais adequado, nossa peneira não é excludente.
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A natureza técnica da modalidade tem incentivado os técnicos a acreditar 

que é preciso direcionar, o quanto antes, as crianças com potencial para a 

modalidade. Assim, a seleção torna-se parte do processo de formação esportiva 

na GA, ainda que existam inúmeras controvérsias a respeito destas práticas 
(MALINA, 1999; CORTE-REAL, 1997; COELHO, 1988;).

Entretanto, é delicado rotular uma criança de talentosa ou não para 

determinado esporte, pois há inúmeros fatores que interferem no progresso e 

sucesso na carreira esportiva. E, por ora, não há dados conclusivos que provem 

que os selecionados serão os campeões, mas apenas prognósticos (BÕHME; RÉ, 

2009; MESQUITA, 2003; MALINA, 1999, COELHO, 1988; RUSSSELL, 1987).

Outro risco em se referenciar na idade cronológica como critério de seleção 

é a individualidade maturacional e biológica, pois o ritmo e a velocidade de 

crescimento são individuais (maturação adiantada ou tardia) e pode ter pouca 

relação com a idade real da criança. Além da maturação biológica, a prontidão 

psicológica e emocional também influencia no desempenho esportivo. Outra 

consideração é que os técnicos que citaram a idade como critério de seleção 

pensam na criança muito jovem e, assim, é cedo para predizer o seu potencial 

esportivo. Talvez, haja influência da literatura que, por vezes, cita o início precoce 

na GA em comparação às demais modalidades, levando os técnicos a interpretar 
que realmente seja necessário iniciar cedo (BOMPA, 2000; LÈGLISE, 1997).

Com relação aos testes físico-motores, há uma preocupação em avaliar 

força, flexibilidade e coordenação geral, que são qualidades essenciais no alto 

nível da GA. Mas, por outro lado, são qualidades treináveis, conforme citam Tricoli 

e Serrão (2005) e Russell (1987). Dessa forma, mesmo que a criança não 

apresente níveis considerados desejáveis, estes podem ser desenvolvidos ao 

longo da carreira esportiva.
Por outro lado, avaliação contínua e avaliação empírica se confundem no 

relato de técnicos, o que levantou uma discussão até definirmos a distinção entre 

elas. Assim, adotamos que seria observação contínua quando o técnico 

mencionasse um determinado período de observação; e observação empírica 

quando o técnico não mencionasse o período e o instrumento utilizado. De fato, a 

maioria dos técnicos foi superficial na explicação essas avaliações e alguns 

transmitiram incerteza de suas práticas.
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Quadro 53 - Tema: Critérios de seleção no setor masculino 
Categoria 

Idade 
cronológica 
Testes 
físicos e/ou 
motores

Avaliação 
empírica 
Através de 
competições 
Observação 
contínua

______________________Unidade de análise______________
T3: Quem quer vem, eu só coloco idade, então ta dando certo, 10 anos.

A avaliação morfológica também foi citada como um dos critérios mais 

utilizados, mas devemos considerar a fase de crescimento e a individualidade 

(TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2005). Associado a eles há, também, o fator 

genético que foi citado apenas por um técnico (T10A). Os dados antropométricos 

devem estar associados à predisposição genética para determinado perfil 

morfológico e não avaliados isoladamente como alguns técnicos acreditam. Deve- 

se considerar a maturação tardia ou adiantada, pois influencia significativamente 

os prognósticos e pode levantar dados irreais (MALINA, 1999; RUSSELL, 1987).

Outro equívoco é avaliar as habilidades específicas para selecionar as 

ginastas, pois o processo de aprendizagem também tem ritmo e velocidade 

variável para cada indivíduo. Este critério pode prestar-se, momentaneamente, na 

seleção de atletas para determinado evento, mas não como seleção para o 

treinamento especializado.

Mesmo que a literatura sugira parâmetros para a seleção de ginastas 

competitivos (CORTE-REAL, 1997; BALE; GOODWAY, 1990; RUSSELL, 1987), é 

preciso avaliar outros fatores como apoio da família, objetivos e expectativas dos 

atletas, entre outros que, geralmente, não são relevados.

Acreditamos que, se a seleção for necessária e inevitável, que ela seja 

pautada em critérios científicos rigorosos e num processo mais prolongado de 

modo que não frustrem ou criem expectativas irreais nas crianças e nos pais.

T8: faz teste, pra ver se tem porte, coordenação, velocidade, flexibilidade e tudo 
isso, mas ele pode ser muito flexível e muito forte, e não ter vontade de treinar. 
T14. a parte de força, de biótipo, flexibilidade, coordenação, e não tem um tipo de 
teste que todas cças façam.
T15: principal, a gente vê a flexibilidade, se a cça é forte, agilidade da cça.
T21: fez algumas atividades, e a partir daí selecionamos as cças pra fazer uma 
turma mais forte.
T21: a gente pega uma parte de flexibilidade, a cça que é mais flexível, agilidade 
da cça, né, força, se a cça tem força ou não.
T24: Avaliação de flexibilidade e força._______________________ ________
T24: Alguns que têm talento, não precisa de teste, é possível observar quando 
tem talento.___________________________________________________
T14: Avaliação em competições, do grupo 2 que vai a troféu SP, faz um rankmg, 
no troféu pode todo mundo, em alguns torneios somente 10 ou 15 da equipe.-------
T25: observando e vendo o que eles melhoraram.
T8: o melhor teste é ver o garoto fazer Ginástica durante um tempo, vai saber se 
ele é corajoso, voluntarioso, se é coordenado.
T9: Observação, acompanho o rendimento durante meses ou anos, se o
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Teste de 
aptidão

Aspectos 
morfológicos

Demais 
qualidades

Não há 
seleção

aprendizado esta sendo bom, se tá conseguindo atingir os objetivos pra idade. 
T12. quem tem talento fica um ano ou na verdade seis meses na escola de 
esportes, que é o limite pra passar pro competitivo, o menino que tiver 
desempenho maior ou predisposição para participar do competitivo, convidam. 
T14: avaliação é diária e subjetiva pelos treinos que vão acontecendo. As cças 
que vem, diariamente observo, e já tenho noção de saber pela observação, a 
força, biótipo, flexibilidade, coordenação, e não tem um teste que todas façam. 
T15: dias de teste, selecionamos o n° de cças que vão passar 3 meses em 
avaliação, pq em um dia vc não detecta nada.______________________________
T10: tem que ter o mínimo de talento pra iniciar e continuar, tem trazido de outros, 
ou vai à escola escolher a dedo e traz pra fazer testes.
T21: que encaixa no perfil esportivo, essas coisas assim, fazemos alguns testes, 
T15: apareceram aqui, preciso de material humano. Então lógico não vou pegar 
aquele gordinho pra trabalhar não tem como, gordinho não tem como mas eu 
procuro selecionar assim.
T15: Estatura, mas se a cça é elétrica e consegue transferir isso pra ginástica ... 
T21: o biotipo da cça, a estatura dela, vê estatura de pai e mãe.________________
T8: Não serve, ou pode ser medroso.
T15: é personalidade da cça, se consegue prestar atenção em vc ou não, estrela, 
assim não de ginástica.________________________________________________
T1: não tem nenhum tipo.
T2: Não tem como escolher.

Ao contrário do setor feminino, apenas um técnico do masculino mencionou 

a idade como critério de seleção. Os procedimentos de seleção pautam-se em 

testes físico-motores e na observação contínua.
Na GA masculina não deveria haver preocupação em iniciar cedo, pois o 

pico de performance ocorre mais tarde, próximo da fase adulta, ao passo que as 

meninas atingem o pico por volta dos 14/15 anos. O fato tem apoio na literatura, 

pois como a força é o componente mais exigido no setor masculino, esta 

capacidade depende da maturação para atingir o seu auge (BALE; GOODWAY, 

1990; RUSSELL, 1987).
Um fato interessante é a ênfase na flexibilidade nos testes físico-motores, 

pois apesar de haver influência da genética (MALINA, 1999; RUSSELL, 1987), é 

uma capacidade treinável na infância (TRICOLI; SERRÃO, 2005).

O acompanhamento diário é um procedimento pedagogicamente coerente, 

pois é possível observar o grau de evolução e não apenas condições 

momentâneas, como é o caso dos testes físico-motores ou demais que, em geral, 

ocorrem numa única avaliação. No dia-a-dia do treino, é possível visualizar o 

potencial real e a vontade da criança. Isso é feito observando-se as atitudes e a 

capacidade de concentração, grau de treinabilidade, e a reação aos diversos 

estímulos reais no cotidiano da GA, entre outros aspectos.
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As competições também não são critérios determinantes para a seleção de 

atletas, pois indicam uma situação momentânea. Pode-se competir mal pela 

inexperiência, falta de orientação, falta de maturidade, entre outros e, muitas 

vezes, não há nenhuma relação com o potencial para a modalidade. No caso, 

talvez o técnico tenha se referido à seleção para compor as equipes em 
determinado evento.

Comentários Finais

Observamos que, assim como na literatura, há dúvidas e incertezas sobre 

os critérios e procedimentos mais efetivos para a seleção de ginastas 

competitivos entre os técnicos. Há prognósticos, mas não certezas, pois as 

variáveis intervenientes são diversas (MALINA, 1999; RUSSELL, 1987) e rotular 

as crianças e os jovens parece não fazer muito sentido.

No setor feminino, a ênfase dada sobre a idade revela a crença de que seja 

realmente importante e, por vezes, essencial, iniciar cedo na GA para quem visa 

ao alto nível. Assim, o relato encontra apoio na literatura que discute o período 

critico para o estímulo e aprendizado de certas habilidades e capacidades como, 

por exemplo, as coordenativas (LÈGLISE, 1996).

O esporte e a GA, podem impor restrições aos atletas como acesso ao 

local de treino; falta de infra-estrutura, de profissionais qualificados, de recursos 

financeiros; entre outros, que podem dificultar o ingresso ou a permanência na 

prática esportiva (RUSSELL, 1987). Se adicionarmos a seleção nesses 

obstáculos, poucas crianças e jovens terão oportunidade de revelar o seu 

potencial no esporte ou de usufruir o potencial de benefícios. Mas, será que 

dispomos de tantos praticantes interessados no alto nível a ponto de exigir 

seleção ou exclusão? E LÈGLISE (1996) definiu bem a GA competitiva atual: “an 

inaccessible dream” (p.5).
Alguns técnicos mencionaram que o fato de ser sócio do clube seria o 

critério de seleção, o que parece coerente para uma instituição privada que é 

mantida pelo associado. Entretanto, presenciamos em instituições públicas que, 

muitas vezes, os técnicos fazem exclusão por falta de recursos humanos e para 

garantir a qualidade do ensino. Seria ideal que houvesse esforços dessas 

instituições para oferecer diversos níveis de prática e que fosse opção do
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Ainda que a prática de seleção fosse necessária e apresentasse margem 

de acerto, deveríamos oferecer oportunidade àqueles que não se enquadrassem 

no parâmetro de talentosos. Conforme relatos, alguns técnicos perderam os 

talentosos em virtude de outras circunstâncias. Isso foi definido como “perda de 

tempo e esforço”. Assim, da mesma froma que criticamos a especialização 

precoce, deveríamos refletir sobre a seleção, pois corremos o risco de fechar as 

portas para muitos potenciais.

T2: todos os dias, segunda a sexta.
T3: 8 anos treinam 3x por semana. As mais novas 2x por semana; E as do competitivo de 10 
anos, 2a a 6a.
T4A: 2a a sexta, e sábados intercalados.
T4B: Todos os dias
T5: 4 x por semana (2x2h, 2x3h)
T6- são 3x,
T7- de Segunda à Sábado.
T8- equipe infantil, elas treinam todos os dias; pré-equipe, elas treinam 3 vezes por semana.
T9- o infantil treina de 2a. a sábado, de quarta feira um treino só, de 4 horas e sábado também
T10A- As cças de 5 e 6 anos, 3x por semana; e 5x por semana e pré 6 vezes por semana
T11- A equipe principal treina de 2a a 6a; A mirim e pré algumas infantil, de 2a a sábado ; infantil 
4x por semana ; pequeninas 2a 4a e 6a
T12- as que são realmente minhas. 2 vezes por semana.
T13- seleção infantil e a seleção adulta, né, essas 2 seleções treinam de 2a a 6a. E tem a 
iniciação, que treina de, terça e quinta ou segunda e quarta.
T14- Algumas delas treinam, o pessoal que treina a tarde, inclusive aos sábados a parte 
coreográfica.
T15- elas treinam de 2a a 6a das 15-19 e sábado das 8-12.
T17- nível 1, 2 e 3, turmas de treinamento, duas vezes por semana, as turmas de treinamento das 
meninas mais velhas, podem de duas a quatro, mas não é uma coisa que é obrigatória 4 nem 3, 2 
são obrigatório, agora quem pode treinar 4 treina 4, quem não pode treina 3 e por ai vai.
T18-segunda a sexta.
T19- via de regra elas sempre treinaram de 2a a 6a. E aos sábados a gente faz um sim, um não, 
alternando, né e em época de competição a gente acentua os sábados.
T20- menorzinhas que treinam só 3 vezes por semana
T22B-2a a 6a e sábado de manha
T23- todos os dias da semana.

praticante avançar para o setor competitivo e não restrição da instituição ou do 

sistema esportivo em si.

O técnico do masculino T8 citou que, na sua opinião, a GA é o esporte 

mais democrático. Mas, segundo depoimentos de outros, há evidências que 

revelam a exclusão ainda nas fases iniciais da prática esportiva, o que o 

contradiz.

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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T2- não é suficiente
T3- está bom
T4A- é suficiente.
T4B- Por enquanto sim

Volume de treino (horas/ semanais)

T2: 4 horas diárias, mas quem tem escola cedo, sai meia hora antes.
T3- As de 8 anos 3 horas por dia (9horas/semana); as mais novas 1 e 1/a hora (3 horas/semana); e 
as do competitivo 4 horas por dia (20 horas/semana)
T4A- das 7 as 11(20horas/semana)
T4B-4 h (24 horas/semana)
T5- da 10 horas por semana.
T6- tb fazemos 3 horas (9 horas/semana)
T7-5 horas (30 horas/semana)
T8- equipe infantil das 15-19 (24 horas/semana); e a pré equipe 3 horas por dia (9 horas/semana).
T9- pré-infantil treina 3 horas por dia e infantil 7 horas por dia (50 horas/semana)
T10A- Crianças de 5 e 6 anos 1 a 1h30 (4 e % horas/semana); 2h30 à 3h (15 horas/semana) e 
pré 3 horas (18 horas/semana)
T11- equipe principal das 14h30 as 19 (22 e Vi horas/semana) ; mirim e pré das das 7h30 as 
11h45 (24 horas/semana); infantil das 7h30 as 11h30 (16 horas/semana); e as pequenininhas das 
7h30 as 10h30 (9 horas/semana)
T12- De 2 a 2 horas e meia (5 horas/semana)
T13- seleção infantil e a seleção adulta, né, essas 2 seleções treinam 4h/dia. (20 horas/semana) E 
tem a iniciação, que treina uma hora por dia (2 horas/semana)
T15- elas treinam 4 horas é, o balé, em função da ginástica são 4 horas (26 horas/semana)
T16A- Super baixa, 20 horas semanais, pois elas seriam infantis/juvenis, so uma pré-infantil.
T16B-4 horas por dia.
T17- nível 1 são 45 minutos (3 e % horas/semana), nível 2 e 3 é 1 hora e meia (3 horas/semana), 
turmas de treinamento agente tem turmas de treinamento de 1 hora e meia até 3 horas e meia, 
T18- 3 horas das 6 as 9 (15 horas/semana)
T19- da 1h30 da tarde até próximo de 5horas (17e % horas/semana)
T22B- elas têm que se dedicar a 4 ou 5 horas por dia a modalidade, (aprox. 30 horas/semana)
T23- A partir do pré-infantil, 5 a 8 horas semanais. Do infantil pro juvenil, 20 h semanais;
T24-16 horas por semana,
T25- É uma hora só, no intermediário são duas horas, na semana dão 4 horas
T26- equipes principais 3 a 4 horas diárias (24 horas/semana); pré-equipe . das 13h30 às 17h00 
(14 horas/semana); e a escolinha e o aperfeiçoamento uma hora cada aula (2 horas/ semana).
T27- 4 horas por dia, algumas 5. (aprox. 28 horas/semana)
T28- Nível iniciante , das 14 às 16 horas (6 horas/semana) ; pré infantil , das 14 às 17 
(15horas/semana); e as meninas do infantil das 14 às 18 e periodicamente nós utilizamos os 
sábados pra algumas avaliações, (aprox. 20 horas/ semana)
T29A: 2 a 3 horas
T29B: 5 horas
T29C- Elas treinam das 8-12, e das 16-19, carga de 6h30, 7 horas/dia. (aprox. 39horas/semana)

T24- de 2a a 5a 3 horas, e 6a 4 horas.
T25- 2 vezes por semana aula, independente do intermediário e da iniciação, 2 vezes por semana, 
alguns fazem, aqui mesmo praticam dança,...
T26- As equipes principais era de 2a. a sábado. As pré-equipes eram de 2a. à 5a. E as escolinhas e 
o aperfeiçoamento, 2 vezes por semana.
T27- De segunda a sábado.
T28- O nível mais iniciante das meninas, estão treinando segundas, quartas e sextas. As meninas 
que tb são pré-infantil, mas que estão começando a participar de competições, essas treinam de 
segunda a sexta-feira. E as do infantil, elas treinam de segunda a sexta-feira.
T29A- duas vezes por semana
T29B- todo os dias
T29C- Segunda à sábado
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Tabela 1 - Volume total e frequência semanal de treino no setor feminino.
Categoria 

competitiva
Feminino
Mirim e

pré-infantil
Infantil
Juvenil

Volume da sessão 
_____ (horas)_____ 
variação

Frequência semanal 
(dias/semana) 

variação

2à6
2à6

4à6

3.41
4.93
5.55

Volume semanal 
______ (horas) 
variação

2 à 24
6 à 32 

12à32

2.75
3.89
4.71

12
18.93
24.08

1 à4
3 à 6.5

3 à 6.5

T5- Não
T6- Meia hora a mais
T7- suficiente
T8- é suficiente
T9 - tá bom.
T10A- pensei em trocar pra 4x 2 turnos, mas não da por causa da escola e os pais reclamam. E 
com 2 turnos vc pode treinar mal em um e bem no outro, ao passo que 1 turno só, se estiver mal 
já acaba seu dia
T11- O ideal seria treinar de manha e a noite, 4x por semana, só um dia não treinar dois períodos, 
como em Curitiba
T13- se vc fizer um trabalho bem feito em 4h, basta
T14- Temos que observar muito o contexto em termos do campeonato que vc pode chegar e ate 
aonde vc pode ir
T15- Olha suficiente não é, não é
T16A- No mínimo 30 ou 32 horas semanais.
T16B- Não
T18- Não é suficiente
T19- Não, é suficiente, pq são ginastas bem prontas, né, então assim chegaram num ponto que 
desenvolver um elemento novo ou um aparelho levaria muito tempo e pra realidade de competição 
delas, não é uma evolução muito significativa.
T20- eu gostaria de treinar pelo menos + 1 hora
T22A- Não.
T22B- Deveria ser 2 períodos
T23- Teria que ter um tempo maior pra poder dividir o treino melhor em questão de preparo físico 
e coreografia
T24- O ideal seria um pouco mais
T25- Muito mais
T26- Não.
T27- Eu acho suficiente.
T28- depende muito do objetivo que a gente tenha
T29C- é o suficiente para que elas consigam se desenvolver bem

É relevante considerar que as categorias femininas pré-infantil e infantil 

apresentam faixas etárias baixas, ou seja, desde muito cedo as crianças estão 

envolvidas no treinamento visando às competições. O fato contraria a 

recomendação da literatura sobre as idades ideais para o início do treinamento 
especializado, podendo caracterizar a especialização precoce (ARAÚJO, 1998, 

BOMPA, 2000; MALINA, 1999, BALYI, 2003).
Alguns técnicos argumentam a subordinação às regras da FPG e da CBG. 

Assim, a primeira categoria competitiva, a pré-infantil, inicia-se aos 9 anos de 

idade. Ainda que sejam séries obrigatórias, o treinamento está direcionado com

Rectangle
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ênfase para este fim e o técnico T3 citou que eles têm discutido a questão com a 

CBG e FPG, mas houve pouco avanço.

A situação é crítica, pois as crianças começam a treinar intensivamente 

antes dos 9 anos de idade e podem competir na categoria superior quando estão 

no último ano de sua categoria. Assim, o treinamento pode visar aos eventos 

cujas demandas são, provavelmente, acima de suas condições atuais. Esta 

conduta pode gerar frustrações e causar desistência, conforme relataram Lopes e 

Nunomura (2007) e De Rose Jr (2002). além disso, conforme citamos, o 

envolvimento intenso nos treinos compromete as demais atividades e, também, 

pode causar o abandono do esporte devido ao esgotamento físico ou psicológico.

Alguns técnicos enfatizaram a importância do descanso para evitar 

esgotamento ou lesões, ou reservando um tempo para estudos e lazer. Por outro 

lado, há técnicos que acreditam que, se o objetivo é o alto rendimento, há 

necessidade de dedicação total e alto volume de treino. Em três instituições, a 

categoria infantil realiza dois turnos de treinamento e há técnicos que realizam 32 

horas de treino semanal, o que contraria a literatura.

O treino aos sábados, dependerá da carga de treinamento nos outros dias 

da semana. Muitas vezes, o treinamento pode ser mais proveitoso nesse dia, pois 

não há compromissos escolares. Mas, se na semana houve alto volume de treino, 

a ginasta necessita de descanso para recuperação. Alguns técnicos alegam que o 

treino aos sábados é uma preparação para as competições, pois, em geral, elas 

acontecem nos finais de semana.

Alguns técnicos acreditam que o volume de treino ainda não seja 

suficiente, desejando treinos em dois turnos, o que pode comprometer as demais 

atividades e esgotar as crianças.

Formas de avaliação
T2- Testes mensais que é o de força; avaliação de desempenho; competição a cada 2 meses.
T4A- Avaliação pro campeonato; testes bimestrais de força
T5- teste inicial; teste de preparo físico; avaliação das séries de competição.
T6- medimos distancia velocidade; avaliação de competição
T7- a avaliação é a competição
T8- constantemente; ensaios de competições
T9- de força de 2 em 2 meses; início do ano eu faço avaliação física;
T10B- Avaliação técnica; De forca, de flexibilidade.
T15- Não, a mudança de categoria é por idade.
T16A- teste de força
T19- avaliação física; da parte física delas como eu faço os testes de controle
T20- Normalmente eu faço sempre antes das competições;
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As formas de avaliação mais utilizadas são: avaliação física em que se 

mensuram as capacidades físicas força e flexibilidade; avaliação médica em que 

se diagnostica o estado de saúde geral e avaliação técnica em que o técnico 

detecta a qualidade dos movimentos específicos da modalidade.

A avaliação física foi a mais mencionada pelos técnicos. A avaliação 

técnica também foi citada mas com menor expressão. Ambas, entretanto, são 

igualmente importantes na GA, pois o sucesso na modalidade depende da 

qualidade técnica. Alguns técnicos fazem uma avaliação específica para algumas 

habilidades, outros simulam uma competição (ou realizam um festival interno) e, 

ainda, há uns poucos que avaliam através da pontuação obtida em competições. 

Esta última situação desprivilegia a ginasta, pois há vários fatores que interferem 

na performance nas competições como os psicológicos, por exemplo.

A frequência de aplicação dos testes e formas de avaliação apresenta 

grande discrepância entre os técnicos. Esta varia entre dois meses e dois anos. 

Alguns técnicos não utilizam nenhuma forma de avaliação, o que também é 

preocupante.

T22B- Faço testes
T23- Avaliação e constante, fora essa avaliação de competição em si, elas recebem uma 
avaliação final do ano e premiação dentro da equipe.
T24- É uma coisa meio informal
T26- Não é a mudança de nível; São as competições internas. Então, conseguiu tantos pontos 
tem mudança de nível.
T28- logo de início essa cça, já faz vários tipos de avaliação, algumas avaliações físicas, 
avaliações motoras e antropométricas; a gente tem periodicamente avaliações físicas e motoras, e 
tb periodicamente eu passo questionários pras cças, eu faço perguntas às cças, em que eu 
procuro sentir delas o que elas esperam da ginástica.
T29A- Habilidades específicas em cima dos aparelhos ... Aí dentro do que ela faz, apresenta na 
avaliação, a gente coloca ela no nível seguinte.
T29B- a gente tem pelas avaliações passadas; avaliação de preparação física; de elementos. É, 
sim, tudo nessa avaliação, juntamente com essa avaliação, peso, estatura, tudo.
T29C- Ah, nos próprios treinos, as avaliações que a gente faz aqui, nas competições

Objetivos do treino
T5- primeiros 6 meses, é JR; 2o. semestre, se classificar pros JA, né, continua, treinando pros JA
T6-jogos
T7- Campeonatos Estaduais e Campeonatos Brasileiros, e pôr 4 meninas na seleção paulista
T9- é sempre no 2o semestre não tem nada no primeiro, a não ser que você vá a algum amistoso, 
eu to buscando ele.
T11- Na juvenil pegamos no básico; No infantil, fazer o obrigatório bem feito.
T12- o objetivo principal é o troféu SP; os objetivos técnicos mudam
T13- o objetivo mesmo é ir bem, sempre aprendendo, com a experiência, trocando experiência 
com outros técnicos, vendo outras crianças, vendo grandes seleções
T15-eu trabalho em cima de regulamento
T16A- Objetivamos a curto prazo os jogos no final de julho. Mas o trabalho esta direcionado pra 
levarmos as meninas pra um brasileiro, conseguir estar ingressando novamente na federação
T16B- Trabalho elas pra competir
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T17- SAT é aperfeiçoar um pouquinho mais, já começar é a competir, por ai; e quando é 
relacionado ao SEFE, é mais assim, é experimentar todos os aparelhos, conhecer a GO e praticar 
né as habilidades motoras mais simples, vivenciar.
T18- nos traçamos nosso objetivo num campeonato e estamos treinando em cima dele.
T19- até pela característica da cidade, cidade do interior é enfatizar JR e JA.
T20- Por enquanto é muito vago né... pra mim o principal é que elas comecem a participar das 
competições da federação.
T22A- Pelo menos o mínimo exigido pelo paulista.
T22B- 20 competições ate o final do ano, 4 no adulto, 8 no juvenil, e 4 no infantil.
T23- Depende da competição que elas vão participar dentro do ano.
T24- Eu elaboro os objetivos no inicio do ano... tento semanalmente estar mudando a quantidade, 
trabalhos diferenciados pra não ficar maçante.
T27- Ah meus objetivos é alcançar o melhor que elas possam chegar.
T28- Então, algumas vão se encaixar, querem mais competição, então vão de certa forma pagar 
um preço por essa competição. Outras se encaixam, não se encaixam, elas não querem pagar 
esse preço alto, que é controle alimentar rigoroso ou disciplina muito rígida. Então, acredito que a 
gente pode criar vários mundos dentro da ginástica.
T29A- nosso objetivo maior mesmo é que elas fiquem no 1, 2 e 3

A competição é o objetivo da grande maioria dos técnicos e incluem os 

Jogos Regionais e Abertos, campeonatos promovidos pelas federações e CBG e, 

alguns, internacionais. A importância de cada evento varia para cada instituição e 

categoria, mas o critério dos técnicos para selecioná-las deveria considerar a 

relevância da competição para a formação dos ginastas.

Marques (2003), De Rose Jr (2002) e Bompa (2000) entre outros, sugerem 

a participação nas competições e nos festivais como parte do processo de 

formação como fator motivacional. Bossle (2002) também corrobora que os 

objetivos são os resultados observáveis, as etapas ou estágios intermediários, 

indispensáveis à consecução dos fins ou finalidades propostos e, a competição, 

seria um dos meios para atingir estes fins, mas não o fim em si mesmo.

Apenas dois técnicos (T24 e T27) citaram outros objetivos que não fossem 

as competições. Um técnico enfatizou a evolução dos ginastas como seu principal 

objetivo e um deles demonstrou preocupação em não esgotar o atleta: “Eu elaboro 

os objetivos no início do ano ... tento semanalmente estar mudando a quantidade, 

trabalhos diferenciados pra não ficar maçante” (T27).

Modelo ou método de treinamento
T2- o que a gente vê de melhor; É nítido que a Irina e o Oleg fizeram um trabalho espetacular
T3- Eu gosto muito de como pensa o Roger
T4A- Roger, e tomei base do curso dele
T4B- treinamento em Curitiba
T5- tento mesclar.
T6- um pouquinho de tudo
T7- Sigo o modelo da CBG, o método é ucraniano

T10A- Quanto ao método é muito misturado, seguimos o ucraniano, ainda S1go a linha de XX, so 
não sigo mais pq o grupo não responde
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T10B- Então catando e juntando varias coisas, criei meu sistema de treinamento
T11- Não, procuramos pegar um pouco de todos
T12- Não.
T13- quando vc começa, segue os livros que aprendeu. Depois vai pra faculdade e outras escolas, 
você vai misturando.
T14- É uma mistura de tudo que aprendeu
T16A- Fizemos diversos cursos com diferentes linhas e nacionalidades... Mas lógico que não 
temos nem o conhecimento nem a estrutura pra trabalhar como eles trabalham
T17- eu aplico aqui mais ou menos o que é uma misturada de coisas, do que eu aprendi na 
faculdade, o que eu aprendi na prática em outros lugares que eu trabalhei 
T18- um pouquinho ali um pouquinho aqui
T19- o que conheci assim de perto foi realmente o trabalho dos ucranianos que vieram pro Brasil.
T20- eu sigo o modelo da yashi
T22A- Eu vou pela linha russa
T22B- Pra definir talentos, seguimos a norma da CBG
T23- não aplico método especifico.
T25- A gente sempre está em busca do conhecimento, trocando idéias, mesmo em competições.
T27- a gente sempre tenta buscar conhecimentos, tem cursos de GA, vendo outros trabalhos.
T28- a gente vai procurando assimilar e encaixar em todo o treinamento novos métodos de 
preparação física, novos métodos de exercícios preparatórios para os elementos da GA.
T29A- Hoje nós seguimos uma linha mais ucraniana, por causa da própria influência dos 
ucranianos, já vai fazer 7 ou 8 anos.

Poucos técnicos reportaram um método ou modelo de treinamento que 

orientasse seu trabalho. Contrariamente, a literatura revelou que há programas de 

formação esportiva na GA e diretrizes que poderiam dar suporte aos técnicos. 

Muitos destes foram se aperfeiçoar ou especializar fora do país, o que evidencia 

que eles tiveram contato e informações sobre alguns modelos. Poucos destes 

técnicos, porém, mencionaram que aplicam um método e ficou evidente que há 

uma mescla de tudo o que eles experimentaram e aprenderam até o momento.

Houve muita incerteza e imprecisão nas informações sobre este tópico, o 

que pode evidenciar pela falta de atualização, dificuldade de acesso às 

informações porque o técnico não sente necessidade de mudar o seu programa 

de treinamento, ou pela falta de oportunidade e incentivo, entre outros motivos.

A maioria dos técnicos citou que seria desejável ter um programa que os 

orientasse e alguns mencionaram a padronização que ocorre em alguns países. 

Ainda que todos tenham obtido o grau universitário, o conteúdo desses cursos 

parece não ter sido muito relevante para atuar no setor competitivo (NUNOMURA, 

2001), pois tratam de Educação Física ou generalidades do Esporte. E, segundo 

os técnicos, na graduação não foi apresentado nenhum programa de GA.

Conteúdo do treinamento
T3- aquecimento, força, aparelho, treino de força, balé de 2/3 vezes por semana 1hora/dia 
T4A- aquecimento, preparo físico de força, flexibilidade forçada, bale, e aparelho. 
T4B-aquecimento, preparação física especifica, aparelhos
T5- aquecimento, alongamento, preparo físico
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T6- aquecimento, preparação física, especifica aparelhos alongamento.
T7- aquecimento, alongamentos, preparação física básica, preparação específica, flexibilidade.
T8- aquecimento força específica, e aparelhos.
T9- aquecimento específico, eu faço preparação física ai a parte de força e postura, a flexibilidade, 
a preparação acrobática básica ou de balé, depende da fase de treinamento do dia da semana, 
daí eu vou pros aparelhos, faço 4 de manhã e a noite eu procuro fazer três, paralela e trave que é 
o mais importante e o que foi pior de manhã o salto ou o solo.
T12- Aquecimento, flexibilidade, trabalho forca (preparação física) e os aparelhos especificamente, 
e alongamento no final, ainda faço milagre em 2 horas pra fazer isso.
T13- alongamento, depois elas fazem umas posturas básicas São giros, piruetinhas, posturas de 
braço, chutes, aí elas correm, aí elas têm abdominais, depois perna, e parada-de-mãos, todo 
educativo, assim, a primeira parte da aula. Depois vai pra um aparelho, geralmente 2 
aparelhos/dia, o alongamento é passivo, tem dia que o alongamento é ativo
T14- aquecimento geral, Força pura, Depois os aparelhos, À parte de força no aparelho já esta 
sendo desenvolvida alguma coisa técnica
T16A- Aquecimento corporal, flexibilidade, agora saltos, controle de parada, parada a força, 1 hora 
isso. 3 aparelho, 45-50 min cada e depois meia hora de preparação física.
T18- A primeira a prevenção, depois aquecimento articular depois trabalhinho de base, 
preparação físicas, flexibilidade e aparelho.
T19- aquecimento, fazem um alongamento leve, faz o preparo físico e depois a gente faz pelo 
menos 3 aparelhos/dia
T20- aquecimento com corrida e articular, ai começa a preparação física, dentro da preparação 
física a gente via chamando uma e outra pra forçar a flexibilidade, ai depois do preparo eu vou 
dividindo entre os aparelhos,
T22A- Perco muito tempo na preparação física, formação, dou um aparelho bem.
T23- alongamento, depois preparação física, especifica e básica, depois flexibilidade, 1 hora tudo 
isso é pouco, depois os aparelhos.
T24- aquecimento, depois a gente vai para o alongamento, aquecimento que eu falo são das 
articulações, depois o alongamento e ai flexibilidade, ai tem o preparo físico tem que ser pequeno 
tb, pq a hora, o horário é pequeno, ai eu divido tem dia que é solo e trave para as meninas, e na 
outra quinta feira eu divido paralela e salto.
T27- Tem um preparatório, que é um aquecimento de articulações, flexibilidade, tem um trabalho 
de força, como não temos uma professora de balé, como pouquinho que elas aprenderam, 
fazemos 2, 3 vezes por semana..., a parte preparatória do balé, que é a parte da postura. E aí tem 
os aparelhos, de acordo com o dia.
T28- começa com aquecimento geral intermembros, depois preparação da musculatura, 
principalmente abdominal, dorsal e de membros inferiores, uma sessão de preparação física: 2a e 
5a fazem um tipo de preparação física visando contrações musculares rápidas, 3a e 6a fazem um 
outro tipo de preparação física, 3a e 6a fazem preparação pra membros superiores e muitos 
exercícios pra membros inferiores, e trabalho de resistência, na 4a fazem treinamento de força, 
principalmente contrações isométricas. No final de todas as sessões de preparação física têm 
treino de flexibilidade, todos os dias, e depois fazem 4 aparelhos todos os dias. E aí alterna todos 
os dias em relação às atividades que elas vão fazer em cada aparelho.
T29A- elas aquecem todas as articulações, alongam, fazem bastante flexibilidade, força, postura, 
T29B- Aquecimento, exercícios de aquecimento até sequência do treinamento. Muda, as 
dificuldades, o que cd uma faz, se a seleção faz série com duplo lá e elas fazem com esticado, 
sabe? Diminui um pouco a carga, a quantidade diminui bastante. É, a preparação física é sempre, 
é o principal, e só perto de competição começa mais série, ficamos mais tempo no aparelho. O 
começo de preparação é mais balé, mais preparação física, sabe?
T29C- As coisas são bem iguais até a divisão por aparelhos. A partir do momento que vc tá no 
aparelho com o treinador que trabalha, aí já é bem individualizado, aí já é direcionada àquilo que 
vc quer que elas façam no futuro

Observamos que não há muita variação no conteúdo desenvolvido pelos 

técnicos e boa parte da prática relacionada às capacidades trabalhadas no 
treinamento tem apoio da literatura. Há aqueles, porém, que mostram incoerência 

em certos aspectos, como ênfase acentuada na força, ao invés de capacidades
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Frequência diária aos treinos
T1-6dias
T2- juvenil de 2a a 6a e sábados, e as escolinhas treinam de 2a, 3a, 5a e 6a, o pré-infantil de 2a a 6a
T3- 6 dias
T8-5 vezes, é 6 vezes por semana
T9- pré-equipe nós treinamos todos os dias tanto o masculino quanto o feminino
T10-5dias
T12-4dias
T14-5dias
T15- 6 dias
T21-pré infantill 4x por semana, infantil e juvenil 6x por semana
T24- treinamento 5x por semana e iniciação 3x por semana.
T25- 2 dias

coordenativas, sobretudo nas faixas etárias em que os estímulos e o 

desenvolvimento são críticos. A preparação artística, em particular, não tem 

recebido a devida atenção e apenas dois técnicos citaram que há aulas de balé. 

Sobre este segundo, parece-nos que os técnicos desconhecem a importância 

deste componente na preparação de ginastas de competição.

Atualmente, o setor feminino também valoriza a força, mas ainda é possível 

observar certo equilíbrio com a flexibilidade. A única consideração é a ênfase 

demasiada dessas capacidades nas fases iniciais do treinamento. Acrescido ao 

risco de lesões devido à imaturidade fisiológica, há desgaste psicológico, pois os 

métodos de treinamento de força e de flexibilidade podem ser repetivivos, 

monótonos e causar desconforto às crianças.

Nas categorias superiores, há uma tendência a desenvolver atividades 

mais individualizadas a fim de atender às particularidades de cada ginasta pois os 

ginastas desenvolvem habilidades específicas de acordo com seu perfil físico- 

motor e técnico.

Volume de treino (horas/ semanais)
T1- 30 horas
T2-juvenil 28 horas e pré-infantil trabalha das 8 às 11 de segunda à sexta (15 horas semanais)
T3- 24 horas
T8- 30 horas
T9- 36 os maiores e a pré-equipe 15.
T10- os menores em 3x 2 turnos; Meninos de 10 anos em 2 turnos, 2h40 no 1° e 3 no 2 (15 horas 
e 20 min/ semana), 3a e 5a das 18 às 21 h, e sábado das 9h às 12h. Os menores 5x por semana 3 
horas (15 horas/semana)
T12-3h30
T14-15 horas
T15-29 horas ,n/
T21- pré-infantil treina 4x/semana, de 1h a 1h %. (6 horas/semana); infantil (18 horas e 3U/ 
semana) junto com o juvenil (19 horas/semana) treina de 2 a 6,3horas, e sábado o infantil trema



média variação médiavariação média

28.636 18à364.89 63à6

Obs: Segundo os técnicos, há variação no número de horas/dia, nos 6 dias da semana.
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Volume da sessão 
(horas)

Volume semanal 
(horas)

Masculino
Mirim e 

pré-infantil 
Infantil A e B

Infanto e
Juvenil

1 à3
2 à 5.5

2,19
3.25

Frequência 
semanal 

(dias/semana) 
variação

2à5

2à6

3.78
4.88

2à 15

4 à 32

11.17
20.13

Tabela 2 - Volume total e frequência semanal de treino no setor masculino.
Categoria 

competitiva

3horas e meia e o juvenil 4horas, pq o juvenil são dois que treinam.
T24- Iniciação 1 hora 2x por semana. Antes do principal 3x 2 horas, e o principal 5x ate 6x de 3 a 
4 horas por dia.
T25- 4 horas

Adequação do volume de treino

T1- é no nível deles é suficiente, mas... com o desenvolvimento da assim técnico deles acaba 
sendo insuficiente. Hoje a tendência é... não mais tempo no sentido de horário contínuo.
T2- Nunca tá bom ... Lógico que o ideal seria treinar em dois períodos.
T3: Não, as condições meio precárias pra trabalhar.
T8: É suficiente.
T9- Não é o mesmo que a seleção treina e o mesmo que os atletas treinam nos melhores países.
T12- Ah não, tem que adequar à realidade, lógico que se treinassem mais estariam muito 
melhores.
T13- Não tem.
T14- Na parte da manhã fica um pouco corrido pq eles poderiam ficar ate 11h30 da manhã. E às 
vezes me falta tempo pra fazer um aparelho. Pela tarde fica mais livre
T15- É suficiente, eu preferia treinar 4 em 2 entendeu? Eu acho que 5 horas geram uma fadiga 
muito grande, muito grande
T21- Eu acho que o juvenil teria que ser um pouco mais de treino, até o infantil podia aumentar 
um pouquinho mais, tem uma carga horária pra cumprir, não pode ultrapassar isso.
T24 - Ta suficiente. Pro avançado devia ser 5 a 6 horas divididos 2 vezes ao dia.
T25- não é suficiente.

As idades das categorias do setor masculino são um pouco mais elevadas 

que as do feminino, mas ainda assim acreditamos que o volume de treino seja 

alto em algumas instituições, particularmente, quando observarmos que na 

categoria juvenil há crianças treinando até 36 horas semanais.

Os técnicos estão divididos sobre a adequação do volume de treino. Uns 

acreditam que seja suficiente, enquanto outros gostariam de treinar muito mais 

tempo. Por exemplo, um dos técnicos cita "Não é o mesmo que a seleção treina e o 

que os atletas treinam nos melhores países". Os ginastas ainda estão em formação e 

não seria adequado equiparar o volume de treino ao dos adultos.
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As formas de avaliação mais utilizadas coincidem com aquelas do setor 

feminino e parecem ser um padrão geral na GA: avaliação física em que se 

mensuram as capacidades físicas de força e flexibilidade; avaliação médica em 

que se diagnostica o estado de saúde geral e avaliação técnica em que o técnico 

detecta a qualidade dos movimentos específicos da modalidade.

A avaliação física também foi aquela mais mencionada pelos técnicos e 

alguns deles utilizaram o modelo proposto pela CBG, o PNB (programa normativo 

brasileiro) adaptado. A avaliação técnica também foi mencionada e fizemos a 

mesma consideração no setor feminino de que esta forma de avaliação se 

justifica pela natureza da GA.

Há técnicos que também se baseiam na pontuação das competições para 

avaliar os seus ginastas, o que não nos parece muito conveniente a não ser que 

seja uma auto-avaliação.

Um técnico que utiliza a filmagem como forma de feedback para seus 

ginastas, encontra apoio na literatura, pois é um potencializador da aprendizagem 

e da motivação (SCHMIDT; WRISBERG, 2001; MAGGILL, 2002).

Formas de Avaliação

T1- Avaliação física, avaliação médica.
T2- Bateria de testes. Teste força. Eu filmo todas as avaliações, filmo treino. Até mostro para ele.
T3- Avaliação física, e também da CBG, adaptei alguns.
T8- Pontuação nas competições.
T9- Modelos de avaliação técnica
T10- Avaliação técnica, Programa nacional brasileiro
T12 - Avaliação periódica, avaliação especifica da competição, das séries, avaliação das 
capacidades físicas.
T15 - Fazem teste de força fazem testes específicos.
T21- Uma avaliação, só de elementos, fazemos avaliações para as competições.

Objetivos do treino

T1- seleção estadual, é ganha o campeonato brasileiro.
T2- Traçar objetivo, você traça. Você não sabe se vai conseguir cumprir. Eu não viso mais o 
Estadual, porque cho que mesmo os ginastas, entendeu? Já estão em outro patamar.
T3- objetivo de competição
T8- Máximo nível é Olimpíada, Mundial, Jogos Pan-Americanos.
T9- sempre é chegar a seleção brasileira
T10- formar ginastas e dentro das possibilidades do clube, colocar na seleção.
T12- meus objetivos principais são participar de campeonato estadual, mais pra frente brasileiro e 
depois por algum município, alguma cidade dos jogos regionais e abertos
T13- É em cima da liga mesmo, o infantil, e a seleção adulta, compete na liga para se preparar 
para os jogos regionais
T14- Nossa meta esse ano é uma boa participação nos JR e tentarmos classificar para os JA.
T15- pq meu objetivo hoje é mais ...crescer
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Observamos, também, que no setor masculino as competições são os 
objetivos de muitos técnicos.

É interessante observar que há a perspectiva de chegar à seleção 

nacional, mesmo entre os ginastas muito jovens. Assim, os técnicos devem se 

policiar para que não criem metas irrealistas ou que pressionem demais os 
ginastas visando este fim.

É interessante observar que apenas dois técnicos, T15 e T24, citaram 

outros objetivos que não fossem as competições. Além disso, um deles enfatiza a 

evolução dos ginastas como seu principal objetivo.

Assim como no setor feminino, os técnicos precisam avaliar os riscos às 

crianças e jovens ao traçar a competição como único objetivo, pois isso poderia 

estar associado a um volume de treino elevado ainda nas categorias menores. 

Caso o objetivo seja participar sem valorizar os resultados, seria uma experiência 

favorável ao processo de formação das crianças.

Modelo ou método de treinamento
T1-programa normativo de treinamento, tem subprogramas, então, programa de preparação física, 
mais ou menos é o modelo, o modelo cubano né que tá adaptado à nossa realidade
T2- Não dá pra você seguir uma linha. Nós fizemos um curso com um cubano, o Emílio XXX, em 
2002. A gente segue mais ou menos o que foi passado por ele
T3- método russo de preparação física e adaptei tudo. A CBG mandou o Emilio que adaptou pro 
Brasil um normativo brasileiro
T8- um pouco de todos
T9- através de experiências eu observei que se treinava desse jeito, a gente começou a uns anos 
atrás a copiar esse modelo. Mas que mudou alguma coisa também porque eles trabalham muito 
mais força lá e adaptando, juntando o que a gente achava que tinha de melhor em cada escola 
T10- Intercâmbio com a Rússia. A CBG implantou tentando intervir no treinamento e algumas 
coisas puderam ser aproveitadas, mas outras não. Então catando e juntando varias coisas, criei 
meu sistema de treinamento
T12- vou seguir o modelo do cubano, russo, arménio. Eu tenho que mesclar
T14- vai sempre mudando , e a gente vai sempre atualizando esse trabalho, o curso feminino com 
o Roger, e utilizo na parte básica de formação. Tivemos o normativo da CBG, feito pelo cubano... 
T15- fiz cursos com russos, americanos e cubanos. A GA do meu grupo é bem ginástica cubana.
T21- o programa normativo brasileiro
T25- estamos sempre buscando conhecimento, trocando idéias, livro, participando de cursos.

T21- Não tem uma obrigação de ganhar a competição, mas tem que fazer bem feito. Isso que eu 
falo, você não vai pensando na medalha ou em ganhar. Pensa em fazer a série que você treinou, 
bem feita. Se você conseguir ganhar uma medalha é consequência.
T24- Objetivo é ter uma equipe bem concentrada

Os técnicos mencionaram o Programa Normativo da CBG para orientar a 

preparação física, mas que não é um modelo de treinamento propriamente dito.
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Eles também citaram, com frequência, o método russo e cubano, pois alguns 

técnicos destes países vieram ao Brasil para oferecer alguns cursos breves.

No entanto, a literatura revelou que há programas de formação esportiva 

na GA que possam orientar os técnicos. Estes, por sua vez, também saíram 

muitas vezes do país para se aperfeiçoar ou especializar, mas eles não 

mencionaram que conheceram algum programa de formação de ginastas.

Os técnicos não detalharam sobre os métodos ou programas mencionados 

e nos parece que a prática mais comum é fazer uma mescla destes, sem que haja 

uma caracterização deles em particular.

Assim como os técnicos do setor feminino, a maioria dos técnicos do 

masculino gostaria que houvesse uma padronização da GA no Brasil, assim como 

ocorre em alguns países. Ainda que todos tenham obtido a graduação em 

Educação Física, parece que não houve enfoque para nenhum programa de GA 

durante o curso.

Há um padrão do conteúdo de treinamento entre os técnicos e esse fato 

também coincide com o setor feminino.
A capacidade mais citada foi a força, o que revela a adaptação ao atual 

regulamento da FIG e da CBG em que ela é necessária para executar muitos 

elementos que são valorizados no Código de Pontuação. Entretanto, o 

desenvolvimento da força não deveria visar apenas à execução das habilidades, 

mas também à prevenção de lesões (NUNOMURA, 2005; ARAÚJO, 1998, 

SMOLEVSKIY; GAVERDOVSKIY, 1996).

Conteúdo do treinamento
T1- aquecimento que a gente chama prevenção (30 min.); flexibilidade; % hora de uma 
preparação física geral; 3 horas de aparelho; e depois na parte final tem uma preparação física é... 
com pesos.
T3- Meia hora de aquecimento e alongamento junto; Preparo físico geral 40 min. Depois faz 
preparo físico especifico; 6 aparelhos/dia, só que 1 aparelho é especifico e 1 só treino curtinho.
T8- aquecimento, preparação física específica, trabalho nos aparelhos, aí a preparação física 
depois do encerramento
T9- todos os aparelhos todos os dias
T21- aquecimento, alongamento e aquecimento, preparação física inicial; todo treino específico 
pro que a gente vai trabalhar, a força, a parte de flexibilidade, os aparelhos; depois uma parte 
final, de preparação, novamente, e depois uma conversa no final, pra ver o que aconteceu no 
treino
T24- Aquecimento corporal, articulações e muscular, seguido de força e postura, flexibilidade 
forçada, 2 aparelhos por dia, e na turma de 3 horas todos aparelhos.
T25- aquecimento, depois a gente vai para o alongamento, aquecimento; depois o alongamento e 
ai flexibilidade, ai tem o preparo físico.
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Não há apresentação coreográfica no setor masculino, mas Haines (1989b) 

sugere um trabalho básico de balé que vise melhorar a postura e o alinhamento 

corporal. Não houve questionamentos aos técnicos do masculino, mas nenhum 

deles citou que trabalha este componente e isso poderia ser um fator cultural ou 

preconceito. Mas, ainda assim, os técnicos deveriam incluir atividades dessa 

natureza em todos os grupos, visando à melhoria da postura e da estética geral 

do movimento (SMOLEVSKIY; GAVERDOVSKIY, 1996).

Ressaltamos o relato do técnico do masculino T21 que reserva a parte final 

do treino para conversar com os ginastas. Ainda que os demais técnicos não o 

tivessem mencionado, acreditamos que eles também o façam. É saudável e 

produtivo adotar essa atitude, pois aproxima técnicos e ginastas e ambos podem 

aprender através do diálogo e da reflexão. E isso poderia revelar novas idéias e 

necessidades que aprimorariam o convívio e o rendimento esportivo.

Comentários Finais

É preocupante o grau de importância atribuída à competição nas categorias 

iniciais. Nessa fase, deveria se priorizar a formação em si e a busca do 

desempenho ideal, conforme a idade e as características dos ginastas em ambos 

setores (BALE; GOODWAY, 1990; MALINA, 1999). Além disso, se o treinamento 

das categorias formativas for periodizado de acordo com o número de 

competições anuais, esta poderá ser dupla, o que contrariaria as recomendações 

da literatura (WEINECK, 1999; BALYI; HAMILTON, 2000). E, em certos casos, o 

volume de treino é muito alto para atingir as metas e os ginastas abdicam de 

outras atividades típicas de sua idade.

Verificamos que há técnicos que se mostram imediatistas e desenvolvem o 

conteúdo em função da competição. Isso talvez ocorra pela falta de perspectiva 

de longo prazo ou falta de conhecimento técnico. Além disso, poucos demonstram 

ter visão holística de desenvolvimento e formação motora geral, do potencial de 

benefícios da GA e da perspectiva de longo prazo (ARKAEV; SUCHILIN, 2004).

Quanto à avaliação, segundo a literatura (WEINECK, 1999; CANADIAN 

GYMNASTICS FEDERATION, 1991; RUSSELL, 1987), os parâmetros apontados 

pelos técnicos auxiliam na planificação do treinamento, na elaboração e 

reestruturação dos objetivos e estratégias de ensino e direcionam o programa de 

treinamento, pois é possível acompanhar o grau de evolução dos atletas. As
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formas de avaliação podem variar de acordo com os objetivos e, em determinado 
momento, seria mais importante detectar o grau de melhora de um componente 

físico e, em outro, a avaliação motora seria mais apropriada. Mas, os técnicos não 
se mostraram tão atentos a essa questão da especificidade da avaliação.

O retorno da avaliação ao praticante é uma forma de estimulo para 

melhorar seus pontos fracos e perceber suas necessidades, mas poucos técnicos 
oferecem este tipo de feedback aos ginastas.

Chamou-nos a atenção o fato de pouquíssimos técnicos incluírem a 

preparação artística no programa de treinamento, pois este é componente 

expressivo na GA, conforme observamos na literatura (BALYI; HAMILTON, 2000; 

MARTINS, 1997). As atividades rítmicas e artísticas poderiam fazer parte da 

sessão de todos os grupos de treinamento e, alternadamente, ao treino específico 

para não sobrecarregar os ginastas.

Observamos que as capacidades trabalhadas no treinamento têm apoio na 

literatura, mas há algumas considerações sobre a ênfase acentuada na força em 

detrimento de outros componentes igualmente importantes na GA.

Ainda há muita discussão em trono da necessidade ou não de uma 

planificação do treinamento de crianças e a forma como ela deveria ser 

direcionada (BERMUDEZ; CHAURRA, 2003). Outro fato é que muitos modelos e 

recomendações para o treinamento são direcionados para adultos ou atletas de 

elite e, geralmente, não se adequam ao contexto do esporte infantil e juvenil.

O volume de treino na GA pode ser mensurado pela contagem de elementos 

ou duração em horas, mas pode ou não precisar o volume real de trabalho, pois o 

conteúdo de treino pode variar significativamente, conforme revelou a literatura 

(SANDS, 2000; ARAÚJO, 1998; HAINES, 1989b). O número de horas de treino é 

um potencial indicador de lesões e a sua incidência está relacionada à duração e 

frequência de treino. Estudo que identificou que a incidência era maior entre 

ginastas que treinavam mais de 20 horas semanais do que aqueles que treinavam 

menos (PETTRONE; RICCIARDELLI, 1987).
Entretanto, somente o acompanhamento longitudinal poderia revelar a 

pertinência ou não do volume de treino identificado. Os indícios indicaram que o 
tempo total é elevado, mas há necessidade de qualificar o que é desenvolvido 

neste período.
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Quadro 54 - Tema: Visão positiva do Centro de Treinamento no setor feminino
Categoria
Estrutura

___________________ Unidade de análise______________
T2: é um trabalho muito bom, estrutura muito boa. Estrutura toda que acho que 
se faz um bom atleta. Acho que esse conjunto pode formar um bom atleta.
T3: Positivo se pensar que eles estão com a melhor estrutura e técnicos.
17. Uma nova fase da Ginástica, uma fase muito boa, a vinda dos ucranianos.
T8: desempenho deles é muito bom, o técnico que veio, ucraniano ajudou, 
ajudou a melhorar...
T10A: estrutura é fenomenal, Aparelhagem perfeita, equipe multidisciplinar 
formada quase que pelos melhores do mundo na parte técnica, medico 
especializado em GA. Elas trabalharam muito pra ter a estrutura que tem hoje. 
Trabalhar junto é bom, mantém a competitividade diária, de superar o adversário 
dentro da própria equipe, tem parâmetro de um nfvel muito bom.
T12: iniciativa bárbara, todas treinassem juntas, ótimo técnico, infra-estrutura.
T13: cresceu devido aos técnicos estrangeiros que cá vieram.
T17: técnicos estarem trazendo conhecimento.
T19: Oleg realmente é um treinador excepcional.
T22B: Tem toda infra-estrutura, medica, odontológica, fisioterapeuta, educação, 
tudo centralizado naquele local. Então a ginasta não tem que se deslocar.
T27: tem o técnico estrangeiro, ah... isso é o que tem de bom.______________

Há mérito na experiência e no conhecimento dos técnicos, pois eles têm 

desenvolvido atletas de expressão. Mas, alguns depoimentos preocupam, como o 

técnico que citou que aplica métodos de outros sem analisar a consistência e o 

sentido deste no contexto do treino e da adequação para os seus ginastas. O 

ensino é dinâmico e as mudanças são justas (SHIGUNOV, 2000), mas devem ser 

refletidas e estudadas cuidadosamente antes de serem aplicadas.

Existe inconsistência na descrição dos técnicos sobre o treinamento que 

aplicam e apesar destes afirmarem que criaram o seu próprio método, nem 

sempre essas práticas encontram apoio na literatura. Particularmente, nas 

categorias iniciais, os objetivos e o volume de treino coincidem com aqueles do 

alto nível.

Atualmente, há volume de referências e informações e acesso ao 

conhecimento científico, não se justificando as práticas empíricas. O processo 

educacional é dinâmico e os profissionais devem se manter atualizados. Não 

descartamos as práticas tradicionais, mas ressaltamos que algumas merecem 

considerações e/ou mudanças.

Entretanto, a partir dos dados é difícil concluir se o volume e a intensidade 

de treinamento, as formas de avaliação e os conteúdos dos treinos são 

adequados, pois seria necessário realizar observações e análises longitudinais.
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Apoio 
financeiro

Imagem do 
esporte e do 
país

Melhoria em 
geral

Aumento da 
prática

T28. extremamente positivo o fato de que esse CT é bem equipado, tem I 
recursos pra intercâmbios internacionais, equipe de treinadores internacionais de 
altíssimo nível, existe uma equipe de apoio grande.
T29A: aqui é suprasumo, não vou ter nada melhor, tenho todos os recursos 
materiais e financeiros, toda ajuda do próprio corpo técnico da CBG.
T29B: comecei, por isso que eu falo que eu tenho esse privilégio, pq eu passei 
por tudo. Tudo, escolinha, seleçâozinha, esse pré-treinamento.
T29C: a falta de treinador que tá, hoje em dia muitos treinadores não trabalham 
mais, não querem isso para eles, querem escolinha, querem coisa mais relax. 
T2: mudou muito esse negócio de Seleção, as ginastas ganham para estarem Iá7 
tem toda uma estrutura.
T26: melhorou para o alto nível pq a mídia está investindo, os empresários estão 
investindo.
T28: preocupação da professora XX em realizar eventos mundiais no Brasil, 
como as etapas da CM, a preocupação em motivar os órgãos públicos a comprar 
sets de equipamentos, que é um grande problema que tem, os equipamentos 
são caríssimos e criar núcleos, vários núcleos, como CT em vários lugares.  
T18: positivo é que ta aparecendo cd vez mais cça.
T23: teve muita procura, as cças conheceram o que é GA, cresceu muito em 
São Roque e o apoio mesmo da prefeitura está sendo maior.
T25. cada dia ta crescendo, ta tendo uma procura, mais vamos ver até onde.
T29B. gente pensa, claro, um dia formar uma seleção ou até outro centro desse, 
se tiver possibilidade se ser criado, outros, não só um, muitos desses.__________
T2: É uma experiência única. A gente sabe que é bom.
T5: o Brasil é muito grande, né, e é impossível que vc não ache talento. Vc 
descobrindo mais talentos, vc vai formar mais atletas de ponta.
T5: pode ser que ela se esforce cd vez mais, treine cd vez mais, se dedique cd 
vez mais com o objetivo de chegar na seleção.
T22A: Pro atleta está ótimo, pro treinador piorou. Clubes, acho q em relação a 
ginasta boa, sempre vai ter e esta muito bom pra ginasta treinar lá, estão 
melhorando muito.
T26: único local que está melhor adaptado.Todo atleta sonha em ir para lá. O 
sonho do atleta é estar lá pq tem os melhores aparelhos, mais fácil conseguir 
patrocínio, vc tem um ajuda de custo do COB.
T29A: formação técnica não tem comparação pela própria qualidade do material. 
T29C: os clubes não se interessam em investir nas meninas para que cheguem 
na seleção, pra que elas consigam ter uma vida depois, maior na ginástica._____
T2: O mundo lá fora vê a Ginástica no Brasil com um pouco mais de respeito.
T4A: a gente agora em mundiais é reconhecido em tudo.
T17:, de ser um esporte conhecido.
T20: foi bom pra ter esse “boom” pra ginástica ter o reconhecimento que teve de 
ser reconhecido lá fora.
T23: grandes chances do Brasil agora na mídia, vai se abrir grandes portas pra 
GA. As empresas privadas vão estar com grandes interesses dentro da GA.
T27: a seleção permanente, estamos participando de competições fora.
T4A: excelente o centro, melhorou a GA em tudo.
T6: Agora esta no caminho certo pq esta descentralizando, não vai ter só de 
Curitiba. Até um tempo atrás eu não gostava desse CT so em Curitiba.
T11: Esse trabalho na CBG ta bom, esse ano melhoraram.
T13: Excelente, vamos ter uma equipe inteira.
T14: a seleção cresceu muito.
T16B: Positivos: temos uma seleção com nível técnico que a gente nunca teve.
T18: positivo é que a ginástica ta crescendo.
T20: Brasil cresceu muito, achei que foi positivo ate agora.
T22A: Achei ótimo pq nunca chegamos onde esta.
T22C: foi a melhor coisa a ser feita.
T23: muito importante esse centro, mas é pouco pra GA do Brasil.
T25: maravilhoso, mas acho que deveria ter mais esses CTs, não só com GA. 
T29A: tínhamos uma visão diferenciada... a gente acreditava em milagre.
T29C: mudou muita coisa no Brasil ultimamente, em função desse sistema.
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Outro aspecto positivo é que as ginastas estão mais motivadas pelo sonho 

de poderem treinar neste CT e fazer parte da seleção.

Distúrbios e 
prejuízos às 
ginastas

Desistência e 
desmotívação 
dos atletas

Os pontos positivos citados pelos técnicos já eram esperados, por exemplo, 

aqueles relacionados à infra-estrutura, aos recursos financeiros e humanos 

privilegiados, à melhora da representatividade e resultados do país no contexto 

internacional, ao interesse da mídia pelos eventos e resultados da modalidade. 

Há um consenso entre a maioria dos técnicos de que houve uma melhora geral 

na imagem da GA e de seus resultados, e que os esforços da CBG têm surtido 

efeito.

Quadro 55 - Tema: Visão negativa do Centro de Treinamento no setor feminino
Categoria
Valorização do 
ser humano

F10B: há resultados imediatos, ótimo, muito bom.
T16A. Positivo e todo o resultado que estamos tendo e a divulgação da 
ginástica, pra patrocínio, nunca teve tanto na mídia, desenvolvimento do esporte 
do alto nível. Não haveria outro jeito de fazer a GA crescer.
T17: a GA ta no momento ótimo, ta crescendo muito, ta conseguindo resultados.
T22B: Quanto ao resultado nem tem o que falar, estão se apresentando lá fora e 
tendo resultados excelentes devido ao técnico.
T24: A principio pelos resultados é positivo, e ninguém pode contestar.  
T22C: eles são muito abertos e sabem da sua deficiência, vc faz seu programa 
de treino aqui, e depois tem q se adaptar ao treino deles, e vc vê um monte de 
coisa errada, e eu trouxe um monte de informação de la.____________________

________________________Unidade de análise_________________ ______
T2: Não vê a cça, vê a ginasta, vê uma peça-chave para compor. É muito 
descartável, pq que vou me preocupar com vc se tenho 10 e ponho outra no 
seu lugar._________________________________________________________
T2: voltou até com problema de depressão, não saía de casa.
T19: ginastas de nível bom que ficaram perdidas no ar.
T20: meninas de 12 anos que tem de abandonar a família e a região que 
moram e todos os conhecidos e ficarem sozinhas e isoladas.
T28: Tira do seio da família a ginasta muito jovem. Submetida a rotina de 
treinamento extenuante e controle alimentar rigoroso, sem ter o afeto da 
família, tão jovem, então eu acho isso muito complicado.___________________
T2: os pais até perdem um pouco desse valor. Acho que virou até mercado um 
pouco tb, não querem saber se está sofrendo, “tá ganhando quanto por mês? 
T2: eu acho que virou um pouco mercadoria.
T19: Deu muita polêmica o ano passado nos JA, pq uma equipe que treina lá e 
foi selecionada treinaram com verba federal e foram cedidas pra SOS pra 
disputar os JR e JA.  _____________________________ ___________
T2: Por fora é muito bonito, a gente vê aquelas meninas maravilhosas, mas vc 
vai acompanhar o dia-a-dia do Ginásio, não é bem assim.
T15: Difícil a menina de 14/15 anos e tirar de casa e levar pra longe e falar pra 
ela vai morar longe dos pais, não tem maturidade pra morar sozinha._________
T2: mudar um pouquinho, nesse lado de segurar as ginastas, não sei se esta é 
a palavra, de como manter ela mais tempo. Pára cedo. É aquela coisa, parou, 
não quer saber mais. Brasil não tem essa história. 17, tchau, acabou.
T4B: a cça tem que viver a GA, se elas não estão indo pra brasileiro e saindo 
pra competir, elas têm uma visão diferente daquelas que fazem isso.
T8: É quem treina nos clubes ou treinam já sem aspiração nenhuma de pegar 
seleção eles sabem que quem vai viajar é só as que estão lá, é frustrante. _
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Recompensas 
Desvalorização 
ou falta de 
reconhecimento 
do técnico 
brasileiro

T10A: Hoje tem poucos trabalhando pra rendimento, umas 4 equipes no Brasil I 
inteiro. Tem atleta que nunca vai competir fora pq nâo tem nem seletiva.
T11: Hoje não tem mais categorias de base, o que vai sobrar lá pra cima? 
Tinha que fazer um trabalho em cima disso, chamar mais cças, mais 
profissionais, mais clubes.
T12: deveria ser criado um CT em SP, pois muitas são deslocadas. |
T20: Acho péssimo e inclusive por isso que acho que tem que ter mais CTs, pq 
uma menina que não pega a seleção, elas tendem até a parar a ginástica, 
limita muito o numero de meninas praticando, pq é a expectativa não tem.
T22B: Nossas ginastas sempre tentam seleção, tiveram apoio do clube pra 
isso. Tem o investimento e gasto. Já sabíamos que seria difícil entrar, fica mais 
difícil o ingresso na seleção.
T22C: se ela volta ela desiste, acabou a equipe pras competições, vc não vai 
ter mais atletas pra treinar, vai estar sempre começando de novo...
T26: Mas não tem onde vc fazer essa iniciação.
T28: tb desmotivação por parte das cças, ou uma menor motivação por parte 
da cça que teria se aquelas grandes ginastas tivessem treinando ali junto._____
T2: estão tentando segurar com dinheiro, alguma projeção.
T2: os técnicos passaram a não ter esse objetivo, pq não vão ocupar aquele 
lugar. Não tem perspectiva.
T3: Logo os clubes formarão somente pré-infantil e o infantil serão levados 
embora. Desestimula trabalhar básico que é pior parte, mérito vai ficar abalado. 
T4A: técnicos que põem atletas na seleção mas não recebem reconhecimento. 
T5: devia abrir esse espaço pro técnico brasileiro mesmo ter uma chance, não 
só a ginasta, mas o técnico tb.
T9: se vc não ta lá vc não é nada. Se num der uma repensada ai, vai dar zebra 
pq os clubes já estão parando de investir, os treinadores estão desanimados. 
T10A: negativo pra quem ficou de fora: os técnicos brasileiros. Vc não tem 
como chegar perto então não tem como crescer, é muito nova, é brasileira, 
eles podam pois não estou inserida na CBG, então não consigo atuar como 
técnica na seleção. Vc faz parte do quadro técnico mas não é consultada pra 
nada, não recebe planejamento pra saber onde seus atletas vão competir, 
perde o vinculo com o atleta, ele perde a confiança em ti, Pregam que o 
brasileiro é preguiçoso.
T10B: desde o inicio eu era contra, antevia a desvalorização dos treinadores 
de forma geral, de todos os técnicos. Quando o clube vai me pagar pra eu ficar 
lá olhando. Não adianta pegar os técnicos e passar todo o conhecimento que 
eles tem pras ginastas, pq depois eles vão embora. E quem fez e faz a GA no 
Brasil somos nos treinadores que estamos há muito tempo. Estrutura ta errada. 
T11: Tinha que fazer trabalho em cima disso, chamar mais cças, mais 
profissionais, mais clubes.
T15: O técnico principal que vai no CT trabalhar as meninas. Cadê, vc ouve 
hoje falar na XX? Vc faz trabalho de base e depois somem com seu atleta.
T19: Só que ao mesmo tempo, eu acho que uma estrutura dessa séria, 
profissional nunca foi dada pra um treinador brasileiro que já desenvolveu um 
trabalho com ginástica. Tudo isso já foi formado, chega na mão dele, e a coisa 
funciona e eu acho que isso nenhum treinador no Brasil nunca teve.
T20: tem que pensar que a gente tem especializar mais técnicos.
T22A: acho ruim pq desvalorizou muito o técnico do Brasil, nunca vamos poder 
ser técnico da seleção, e vc acaba perdendo sua ginasta.
T22C: não somos convidados, mas se quiser vir as portas estão abertas, mas 
têm que bancar tudo e os clubes não permitem que saia daqui pra ir pra la.
T26: tinha que ser aqui em SP, se a maior parte dos atletas é daqui. A gente 
pega o material ruim, faz as melhores ginastas e manda para eles. E lá eles 
não fazem as melhores ginastas. Sai do Brasil inteiro, mas não sai de lá.
T27: ninguém quer investir em técnicos brasileiros, investir na GA do Brasil. 
Poucos lugares têm estrutura e salários bons, então, de repente vc luta 
demais, trabalha demais, e não tem retomo. O técnico ucraniano falou que no 
Brasil tem atletas bons, mas não tem técnicos, mas ele não falou que aqui não 
tem estrutura pra técnicos aprender, que tem poucos técnicos bons aqui no
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Prejuízos às 
Instituição

Desvalorização 
do masculino

Formação 
profissionais

Srasil, na verdade, o que ele quis dizer, ta precisando de técnicos de fora ou ta 
xecisando de gente pra ser investida aqui no Brasil? Será que não tem 
écnicos bons pra ser investidos? Tem técnicos bons só que nós trabalhamos 8 
anos, damos a ginasta pra ele, aí leva pras olimpíadas e quem somos nós? 
T28: Do ponto de vista do treinador do clube que formou essa ginasta, eu acho 
extremamente desestimulador pra esse treinador, de que ele fez um 
investimento de muitos anos na formação dessa ginasta.___________________
T3: Por outro lado tem ginastas que são levadas dos clubes com 13 anos, e 
desistem lá na seleção e não retomam. Enfraquece clube e estados ... quando 
os frutos aparecem, são levados embora.
T4B: do que é importante pra GA, eu tenho minhas dúvidas, eles estão 
matando os clubes, ou cidades. Tira o espelho dentro do clube. A CBG deveria 
investir dentro do próprio clube.
T8: talvez funcionasse na Europa, nos países desenvolvidos, mas aqui no 
Brasil o que isso está conseguindo é matar os clubes, não têm noção do que 
está acontecendo com as cças que estão lá, a seleção não informa nada.
T9: ta secando a fonte se não começar a incentivar e mostrar algum interesse 
pelos clubes vai ficar difícil. Se num der uma repensada ai, vai dar zebra pq os 
clubes já estão parando de investir.
T10A: Se eu tiver alguém bom, a tendência é que cd vez mais cedo elas saiam 
da minha mão. Então eu vou trabalhar somente ate certo nível e não vou ter 
como sair dali. Técnica de seleção não vou ser, não tenho nenhum privilégio, 
somente perder os atletas. A seleção esta ótima. Está, mas e o resto?
T10B: ter possibilidade de poder participar das coisas da CBG e competições, 
o ideal era estar o técnico chefe, mas tb os técnicos das atletas em todas as 
competições.
T11: As meninas de Brasília ficaram se técnico pra treinar.
T16B: Vc tira do clube aquele ginasta melhor, aquele espelho, que e 
importante pras outras crianças. Ta na hora da CBG olhar um pouco pra base. 
T19: tirou as meninas levando bons técnicos, levou tudo pra lá e de lá soltam 
críticas pro Estado de SP... briga política ... enfraquece um pouco, quando vc 
tira uma ginasta referente do seu clube.
T19: acaba com o trabalho, mesmo que simples, mas de pequenas prefeituras, 
clubes, academias, mata o processo de base, de formação, de iniciação. O 
ideal seria ter os CTs espalhados, os técnicos nos seus lugares produzindo.
T22A: acho que vai acabar os clubes, pq vai pros brasileiro sabe que vai 
perder pq as melhores meninas estão lá, então vai acabar a vida dos clubes, 
de competição, um brasileiro, já não tem mais tanto atleta, mas pros clubes e 
treinadores isso não esta bom, esta piorando.
T22B: Por outro lado o clube enfraquece, levam as melhores ginastas, e não 
tem pq o clube manter o treinador no clube. Vc não tem espelho mais tb, por 
esse lado é prejudicial, vc fica com as ginastas medianas.
T24: Pelo meu contato com técnicos desse nível, eles estão descontentes, 
acabam perdendo a ginasta, os técnicos tendo dificuldade pra trazer as 
ginastas pra competição.
T26: Se vc não mandar para lá a cça estaciona, segura a aprendizagem 
sabendo que não tem condições de colocar na seleção ela ficando em SP.
F: Ai vem um pouco da pressão do clube ou da Prefeitura.
T28: até que ponto, instituições privadas vão se interessar em patrocinar os 
custos que são relativamente altos da ginástica, se pra construir uma ginasta 
de alto nível, se em determinado momento essa ginasta não estará mais lá. j 
T29B: os clubes se sentem aquela coisa, de traídos.  

’ T9: pro feminino é melhor que masculino, pq a verba é pra elas, é tudo delas.
T10A: vê o preconceito, eles dão prioridade pro feminino. Pq não tem pré- 
equipe masculino? Ah pq o ginásio não comporta! Será? vemos que não há 
preocupação de crescimento da GA no âmbito da modalidade, preocupação no 
idealismo, são aficionadas no feminino. -  
T3: Poderiam formar técnicos fora do CT. Não dão oportunidade de aprender. 
T4A: não estão trazendo curso como prometeram.
T5: acho que devia ter um espaço a mais, dentro da CBG mesmo, e sempre
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Monopolizado, 
centralizador

esses ucranianos tarem fazendo cursos.
T9: não sou contra a seleção permanente não, só acho que tinha de ser um 
pouco mais flexível, mas acho que tem que dar oportunidade aos técnicos. Só 
um, desde 99 e só deu 1 curso. Não tem interesse os caras não querem, não 
querem ajudar nada, querem ficar lá e acabou, é mais seguro.
T10B. Falar que a CBG esta aberta é uma utopia, como vou sair daqui e ir pra 
lá olhando pra aprender, é uma mentira.
T13: critico muito, pq deveria ser aberto pra gente fazer curso, aberto pros 
técnicos do interior.
T16B: Tecnicamente deveriam criar oportunidades para os técnicos nacionais 
desenvolverem-se.
T20: CBG poderia promover cursos com esses ucranianos que são pessoas 
que sabem tanto.
T22C: mas os técnicos deveriam rodar nos clubes pq a gente ta aprendendo 
muito pouco, c vc não vai la não aprende.
T26: Falam que vão fazer a Escola Brasileira, mas não existe Escola Brasileira.
T29B: eles não fazem cursos, de tarem muito empenhados com a seleção ... |
T3: Vai ser muito polarizado. j
T4A: eles se fecharam, e pela confusão, não temos abertura pra ir pra lá. I 
T5: deveria ter mais CT. I
T9: se pega o dinheiro e distribui aos clubes, ou dá aparelhagem pra cd clube, 
ao invés de rodar as cças, rodar o Oleg, seria muito melhor. Além de puxar as 
atletas ia puxar os técnicos. Vc faz, mas perde contato, o técnico acha que 
aquilo é circulo fechado e não vai entrar nunca, meio utópico, aprendi o que 
tinha que aprender lá, mais não tomar o lugar de ninguém, depois volta pra cá. | 
T10B: sem contar que um país do tamanho do nosso, é impossível ter um CT, 
deveriam ter vários. Não adianta ter vários atletas e treiná-los e depois deixar 
os treinadores e os clubes. |
T12: deveria ser criado um CT em SP, pois muitas são deslocadas. |
T14: Seria interessante que esse pólo não fosse isolado. Se esse trabalhão 
fosse mais amplo e divulgado, poderíamos galgar caminhos melhores.
T15: Aquilo é poder centralizador, não aceita difundir, o papel de CBG é 
difundir o esporte no país inteiro e não só em um local e centralizar. O maior 
pólo de ginástica hoje é SP, tem o maior n° de ginastas praticantes aqui.
T15: focalizem mais os estados que têm GA, pólos onde têm GA e criem CTs 
nestes estados. <
T18: Negativo é que tem poucos CTs. i
T19: A idéia era formar CT de GA no Brasil, 6/7, e dividiria bem regionalmente. 
T20: deveria existir mais CTs. Mas é aquela coisa centralizadora. i
T22B: se em todos os estados do Brasil houvesse isso, a GA ia evoluir mais.
T23: Eles colocam muito a importância de um único centro, mas o Brasil e 
muito grande, tem muita gente boa.
T28: criar núcleos, vários núcleos, como CT em vários lugares. I
T29B: o centro é centralizado aqui... acho que precisa mais, mais centros, já 
se provou que dá certo, que...eu acho que agora eles deveriam abrir, divulgar... I 
T15: como é que vc vai continuar um trabalho bom que eles têm semi 
condições. Tem o lado podre da coisa que é a política. Tudo que eles decidem 
lá afeta a gente.___________________ _______________________________
T16B: criar incentivos pra massificar o esporte.
T22C: deveria haver o centro, mas ele deveria dar suporte aos clubes, pq a 
gente esta ficando, não eh nem desmotivado. j
T29B: mas eu acho que não sei....pq formar outra seleção, ia se tornar 
competitivo um centro com outro... .eu acho que essa parte que seria negativa. |

Os aspectos negativos parecem ter maior expressão e são diversos, como 

podemos constatar pelo volume de categorias que se estabeleceu e as 

respectivas unidades de análise.
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Os técnicos citaram a desvalorização e falta de reconhecimento do técnico 

brasileiro, pois com a contratação da maioria de técnicos ucranianos, os 

brasileiros não vêem perspectivas de chegarem à seleção, como era a intenção 

de muitos deles. Muitos citaram que o técnico brasileiro que forma a ginasta 

deveria ser valorizado e convidado a compor a equipe técnica, ao menos para 

acompanhar alguns treinamentos e torneios. Eles relataram que depois que as 

ginastas são deslocadas para o centro de treinamento (CT) eles perdem o contato 

e a CBG não faz esforços para manter o vínculo. Alguns técnicos citam que os 

brasileiros não puderam demonstrar o seu potencial porque jamais tiveram 

estrutura semelhante ao que a CBG disponibilizou para os técnicos ucranianos. A 

valorização dos técnicos brasileiros poderia ser feita com investimento em 

estudos continuados, cursos, estágios no CT, entre outros, pois os técnicos 

desejam aprender e se aprimorar.

Na opinião de muitos técnicos, o fato de retirar as melhores ginastas de 

suas instituições é prejudicial, pois falta o espelho para aqueles que estão 

ascendendo na modalidade. Esse fato deixa de atrair as crianças, pois o “ídolo” 

não está mais lá, a ginasta não compete mais pela instituição e todo o 

investimento da instituição e dos técnicos não tem retorno. Esse quadro 

desestimula a instituição a investir na GA e, consequentemente, prejudica os 

demais ginastas e técnicos.

No entanto, os técnicos acreditam que a CBG deveria capacitar os técnicos 

brasileiros, aproveitando a estada daqueles internacionais e criando mais CT. 

Eles dizem que estão absolutamente interessados em aprender, mas falta 

iniciativa da CBG.

Muitos técnicos mencionam que tudo se concentrou em Curitiba e no CT, o 

que eles definiram como monopolizador. Outros alegam que o país é muito 

grande e é preciso despolarizar para que mais crianças e jovens tenham 

oportunidade na GA. Além disso, esse papel seria da Confederação.

O que ocorre é que as ginastas que não obtiveram sucesso em ingressar 

na seleção desanimam e a grande maioria fica sem aspirações e perspectivas e 

acabam desistindo. Caso não haja alguma ação por parte da CBG, acredita-se 

que, em breve, as categorias de base noa existirão mais.

Outros aspectos também foram levantados, como, por exemplo, o fato das 

ginastas serem retiradas do “seio da família” muito jovens; que as atletas “viraram
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Os aspectos positivos do setor masculino coincidem com aqueles do setor 

feminino, ou seja, melhoria da imagem da GA, resultados expressivos, estímulo 

aos ginastas e melhorias em geral.

Imagem do 
esporte e 
do país

Melhoria 
em geral

Aumento 
da prática

Categoria 
Distúrbios e 
prejuízos às 
ginastas

Quadro 56 - Tema: Visão positiva do Centro de Treinamento no setor 
masculino 
Categoria

Atleta
_______________________ Unidade de análise_________________________
T3: não tem muita referencia, mas eu acho por um lado bom pro atleta, que ele vai 
treinar com atletas de nível dele ou melhor e desenvolver, e fundamental._________
T1: vai fazer uma seletiva a seleção treina uma semana e vai representar o país.
T2: divulgando o esporte pelo país.
T24: foi a melhor coisa que fizeram, e através disso que melhorou a divulgação da 
GA. Tudo isso ajudou a crescer a GA.____________________________________
T8: do ponto de vista técnico, de nível, tudo evoluiu muito, deu uma salto muito 
grande, nos últimos 10 anos, não aconteceu nos últimos 2 anos, ao todo é um 
processo de 10 anos, é... um salto muito grande nos últimos 10 anos.
T25: maravilhoso, mas acho que deveria ter mais esses CTs, não só com GA.
T12: tão indo bem, e tão conseguindo levar com progressão, senão a GA acabaria.
T24: foi a melhor coisa que fizeram, e através disso que melhorou a divulgação da 
GA. Tudo isso ajudou a crescer a GA.____________________________________
T2: montando seleções que estão dando resultado, dando resultado.
T12: Tiveram resultado por mérito deles e é sinal q foi coisa correta, não foi à toa.
T15: Que dá resultado la fora aqui no Brasil, lógico que dá eles trazem técnicos 
ensino básico mundiais que são muito melhores que eu, que dá resultado dá só 
que dá resultado.___________________________________________________
T25: cada dia ta crescendo, ta tendo uma procura, mais vamos ver até onde.

_________________ Unidade de análise______________________
T1: qual a motivação esse ginasta vai ter voltando pro clube e sabendo que 
nunca vai mais pra seleção, vai acabar parando, e aí i clube é você leva mais 
5, 6, 7 anos pra formar outro ginasta assim de ponta.
T14: não devia existir seletiva, pois algumas cidades do interior possuem 
talentos para serem trabalhados e ninguém esta sabendo.   
T8: Mas ela teve um problema, pq, ela não cresceu em quantidade, cresceu 
em qualidade, é um perigo, é... Um perigo, para o esporte, e, além disso, é um

mercadoria, descartável"; o dia-a-dia no CT não é “tão agradável assim"; e que “estão 

tentando segurar com dinheiro”, são algumas das declarações que revelam uma 

visão negativa sobre o formato atual do CT.

Para os técnicos está claro que a perspectiva para quem ingressa no CT é 

boa: bolsa de estudos, salário, assistência médica, moradia, prémios, entre outros 

benefícios. Mas, a dúvida de muitos é se esses benefícios não poderiam ser 

compartilhados com mais ginastas que sonham com a GA? A possibilidade de 

disseminar a idéia do CT em outros Estados foi engavetada e desde finais de 

2008, o de Curitiba foi desativado.
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Desistência e 
desmotivação 
dos atletas

Formação 
profissionais

Prejuízos às 
Instituição

Desvalorização 
ou falta de 
reconhecimento 
do técnico 
brasileiro

esporte que está se inflacionando então, como as atletas querem ganhar muito 
dinheiro, esse tipo de coisa assim, inflaciona.____________________________
T2: Nessa peneira que eles fizeram agora, levaram 2 ginastas juvenis para a 
seleção. Dentro de um país, levar 2 ginastas...Masculino. Isso é nada. Pq 
quando os mais velhos da seleção saírem, quem entra na seleção? Dois. 
Quem entra para completar a seleção? Os que estão fora, treinando dentro dos 
seus clubes, sem objetivo, sem suporte, sem ajuda de ninguém.
T9: o ginásio aqui ficava lotado de visitantes em....sempre visita durante o ano 
o flamengo é muito visitado, e é tipo um ponto turístico no Rio tb então o 
pessoal vem, vinha aqui tirava foto do Diego da Daniele do Vitor.
T9: o atleta que vai pra seleção permanente, e la na seleção permanente 
depois de um tempo ele é cortado, esse atleta sai da ginástica, todos que 
passaram por isso a maioria saíram.
T21: Sonham, é, eu acho que isso que ajuda, né, sonhar, querer. Até a hora 
que ele chegar num momento assim, e falar, não, não dá mais pra mim, né, só 
eles que ficam.___________________________________________________________
T2: Vc tirou o treinador de dentro do ginásio. Como é que eles estavam, 
fazendo...O treinador tinha que acompanhar o atleta nos treinamentos na 
seleção.
T2: Eu coloquei 3, de 12 eu coloquei 3. Qual o reconhecimento que tem? O 
que vai me levar a formar mais 3 no futuro? Cd vez eles estão desestimulando 
mais os treinadores.
T9: Quem é o formador da ginástica no Brasil e em outros paises normalmente 
não é o CT, são os clubes ou academias, e esses formadores de atleta estão 
ficando assim até certo ponto desmotivados, pq vc forma o atleta daí a seleção 
tira o seu atleta e vc não vê mais o atleta.
T10: que motivo tenho pra continuar fazendo isso, formando ginastas pra 
seleção se não tenho direito de ser técnico da seleção, técnicos perderam o 
valor e esse é o maior mal que a CBG poderia ter feito no Brasil, desvalorizar o 
técnico brasileiro começou no feminino e agora no masculino, em detrimento 
do resultado.
T15: talvez um dia o meu sonho de virar técnico da seleção acabar ai eu 
concordo, só que eu sonho em estar na seleção, entendeu eu não tenho que 
ser formador pros outros eu tenho uma ambição, excluo entendeu agora eu 
não quero estar formando pros outros eu quero estar junto.
T24: O Brasil não deu atenção a GA, senão não precisaria de técnicos 
estrangeiros aqui dentro._________________________________________________
T2: Vc traz o Ostapenko que ganha 8 mil dólares, para trabalhar no Brasil até 
as Olimpíadas daqui a não sei quantos anos. O que esse cara vai deixar para o 
país? Nada! Ele não dá um curso. Eles não abrem pra ninguém. Eles falam 
que lá está aberto. Tá, lá ta aberto, você entra lá senta lá e vai assistir 
treinamento. E daí? -Foi isso que eu fiz lá. E não pode conversar. Com 
ninguém. Então vc vai ter 4 ucranianos no país, com mais um no masculino, e 
o que eles vão deixar no país, quando esses caras forem embora? Nada! E 
daqui há 10 anos vamos voltar lá trás de novo.
T24: a pessoa de fora e não ensinam quem trabalha aqui.____________________
T1: Tira dos clubes o espelho que é criado que é difícil de, mas mesmo assim, 
se vc não der tantas condições pro atleta de desenvolver, não tem pq deixar 
pro clube. Alguns clubes já perderam ginastas com essa seleção permanente 
que eram os melhores dos clubes e de repente serviram pra seleção e foi 
assim, de uma forma desrespeitosa.
T2: acabando com a Ginástica nos clubes. Hoje, muito bom. E o que vai ser 
amanhã? Nessa peneira que eles fizeram agora, levaram 2 ginastas juvenis 
para a seleção. Dentro de um país, levar 2 ginastas...Masculino. Isso é nada. 
Pq quando os mais velhos da seleção saírem, quem entra na seleção? Dois. 
Quem entra para completar a seleção? Os que estão fora, treinando dentro dos 
seus clubes, sem objetivo, sem suporte, sem ajuda de ninguém.
T3: se tirasse o melhor daqui iria enfraquecer nossa equipe, ia perder a 
referencia aqui.
T9: vc pode ir pra lá a hora que quiser mas tem que ir pagando a passagem,
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Monopolizado, 
centralizador

Descentralizado
Evoluir, 
melhorar______

Desvalorização 
do masculino 
Política

Quadro 58 — Tema: Visão positiva do futuro da GA no setor feminino
Categoria 

Vinda dos 
técnicos de fora

Os aspectos negativos do setor masculino também são coincidentes com o 

feminino, apesar do fato de que não havia a mesma estrutura para os meninos. 

Ao contrário, eles não dispunham de todos os aparelhos adequados e não havia 

apoio financeiro e patrocínios como no feminino. A discrepância era visível e os 

técnicos do masculino tiveram mais criticaa a fazer. Aqueles que tinham ginastas 

na seleção sentiam-se ainda mais desvalorizados pela CBG, pois sequer foram 

convidados para acompanhar os treinos ou torneios. Os técnicos reclamaram do 

apoio para se aprimorar e os prejuízos de se retirar um ginasta da instituição 

também foi citado insistentemente. Há aqueles que temiam perder o emprego 

devido à política da CBG, pois o ginasta não representaria mais a instituição que 

o tinha formado e apoiado.

eles pagam a estadia e tal, então quer dizer a gente praticamente perde o 
contato com o atleta.
T14: Vai continuar somente os clubes e competições de nível, fica limitado a 
pouca gente que tem acesso.
T15: o técnico da seleção tinha que passar uma semana aqui comigo fazendo 
a coisa andar, não é uma questão de lobby, se um dia ele sair aquilo morre 
mais eu continuo, ta entendo, acho que tinha que investir na base tb, não só no 
juvenil e adulto pronto mas na base ...
T9: eles não são obrigados a ir, mais tb, mais se eles não forem eles tb não 
competem pela seleção, então, é como se fosse obrigado a ir.
T10: Anteriormente não tinha restrição a participar da seleção, a não ser por 
qualidade técnica do teu trabalho, hoje a restrição existe de todas as formas, e 
o trabalho passou a ser fechado pras pessoas de fora. Esse é o pior ponto.
T14: Deveria ter pessoas da CBG vendo outras competições ou o CT de SP 
pra que os talentos tivessem condições de se aprimorar.
T15: acho que isso é muito mais fruto, isso teria mais fruto, vc não centralizaria 
tanto vc daria mais oportunidade de acontecer em n lugares não apenas em 
um, com atletas que estão lá, pois eles já estão quase que prontos.
T21: particularmente é bom. Só que um centro só é muito pouco pro tamanho 
do nosso país ... que o centro que tem mais atletas, é SP, e não tem um CT. 
Então praticamente todos os atletas que são da seleção, tudo de Curitiba, é 
tudo de lá, entendeu, os que eram daqui foram pra lá, entendeu?_____________
T21: a verba no feminino lá é muito maior do que no masculino, o masculino lá 
não tem nada, o masculino não tem patrocínio, isso dificulta._________________
T14: Deveria ter uma linha pq federações e CBG estão sempre em conflito.
T9: é lógico que tem que ter mais técnicos, mas o problema maior não é só o 
técnico, ainda mais a GA sendo um esporte individual, que soma a nota de cd 
um pra fazer a nota da equipe, num é impossível ir treinar no seu clube e se 
juntar a seleção faltando duas semanas antes de começar a competição.

______ Unidade de análise______________________
T5: eu acho que não perde mais, a gente tem que dar o braço a torcer que é 
graças aos ucranianos.
T7: a Ginástica vai crescer cada vez mais, acho que a tendencia é essa.
T6: futuro e promissor, Agora sim.__________ __________________________
T11- Brasil fora é visto de outro jeito, a tendência é melhorar. A equipe q esta 
lá hoje é melhor que a que estava antes, tem meninas com mais potencial.
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Dificuldades 
para os 
clubes

Falta de 
apoio para 
evoluir

Falta 
expansão

Categoria 
Evolução

Quadro 59 — Tema: Visão negativa do futuro da GA no setor feminino
Categoria

Sem
expecta tivas

__________________________ Unidade de análise____________________________
T4A: Não vejo perspectiva nenhuma. Falta um centro aqui em SP. Não vejo 
perspectiva nenhuma.
T20: Eu acho péssimo.______________________________________________________
T4B: o clube não consegue pagar e a GA esta difícil e cara.
T15: jogar tudo lá, o trabalho de base dos clubes acaba, tenho uma cça aqui 
trabalha trabalha chega no auge vou colher os resultados eles tomam a cça e 
levam embora e eu fico sem meu atleta.
T22B: deveriam arcar, vincular, procurar formas de ter o CT de seus estados. 
Depois q foi montado o CT, caiu muito a GA de SP._____________________________
T16A: tá crescendo ... vejo aí muita gente com vontade de ser técnico que não 
tem, não tem sabe, quer ser mas não tem onde correr pra aprender.
T17: ainda falta muito, pq não tem ginásios legais pra de fácil acesso do público. 
T22C: se o Brasil ficar do jeito que esta e não fizer um programa de treinamento e 
melhoria nos clubes, tem que vir do governo federal incentivos fiscais pro clube 
acho que a GA no clube vai acabar, alias já esta acabando.______ ________________
T24. Se analisar só resultado, está bom, mas se for ver o que acontece por baixo 
desse resultado, Será que os técnicos desse nível vão continuar estimulados pra 
formar e depois perder o ginasta? Poderia montar as diretrizes do trabalho. 
Deveria ser proliferado, não só concentrado num lugar, distribuído pelo país, pro 
conhecimento ser mais divulgado.

T12: Tende a crescer e nos já estamos sentindo pela procura e incentivo dos 
pais, cças praticando, eventos lotados, muita procura.
T13: acho que vai crescer muito.
T16B: vai colher muitos bons frutos, mas tem que ajeitar o barco.
T17: tem pra melhorar muito mais ainda.
T18: acho que vai melhorar bastante.
T29A: Muita repercussão o CT... conseguisse fazer uma globalização do que 
é feito aqui, nós teríamos não uma seleção brasileira, nós teríamos 10 
seleções brasileiras.
T29B: mostrou a ginástica, assim, que fez aparecer, que fez conhecer, o 
público, o povo, né, saber o que__________________________________________
T29A: Mesmo que a CBG não fique mais conosco, o CT continuará aqui.

Sobre o futuro da modalidade, há aqueles que acreditam em melhorias e 

chances de sucesso se os investimentos e o CT permanecessem, mas todos se 

referiram ao alto nível. Não percebem que se o trabalho de base não for 

consistente, pouco adiantará ter um CT, pois não haverá quem o alimente, seja 

ginasta ou técnico.
Quem vê um futuro pouco promissor para a GA cita que sem outros CT as 

chances de crescimento serão ínfimas e que os clubes não investirão mais na 

modalidade, pois perdem os ginastas no momento do auge e os técnicos estão 

cada vez mais desanimados, pois não são incentivados a se aprimorar e evoluir.

Quadro 60 — Tema: Visão positiva do futuro da GA no setor masculino  
___________ Unidade de análise____________________________ 
T1: bastante esperançoso que a GAM principalmente, a GAF já tá bem adiantada, a 
GAM que a gente acerte e que tenha um CT, tenha os mesmos recursos que dão 
pro pra GAF e tal, pra GAM que eu tenho certeza que a gente vai trazer bons
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Resultados
Divulgação

Mantiver a 
estrutura 
atual

Quadro 61 — Tema: Visão negativa do futuro da GA no setor masculino
Categoria

Falta
expandir
Sem
expectativas 
de melhoria 
Dificuldades 
para os 
clubes

_________________ ________Unidade de análise___________________________
T21: Feminino acho que ta indo por um caminho, penso que é bom pelos 
resultados que elas tão tendo. Mas vc vê uma ou duas, não vê uma equipe._______
T2: Se a CBG esta montando aquela estrutura, com monte de menininhas 
bonitinhas deles lá, tá, então a seleção do futuro só vai ser de atletas deles? Até 
quando eles vão conseguir montar assim? Porque se você desestimula___________
T9: agora o lema é essa formação de atletas nos clubes vai continuar a existir com 
esse modelo de seleção permanente, essa é minha dúvida, não sei até quando os 
clubes vão ficar fazendo atletas e não tendo o retomo que deveriam ter.
T2: A longo prazo vai ter que ter reação. Toda ação tem uma reação. A primeira 
coisa que tiraram. Tiraram o XX do Clube. O Clube Buff! Despencou._____________
T2: Vc vai ter que matar um clube para construir outro. Porque nem isso nós temos 
hoje. Eu acho que isso é o mais importante no nosso país. Nós não temos nem 
mão-de-obra. Nem mão-de-obra qualificada nós temos._________________________
T10: Tem um povo muito bom, ginastas de condições excelentes pra serem 
trabalhados, só que devia existir preocupação da CBG na preparação desses 
ginastas de 12 anos, pra terem resultados mais adiante, mas sem esquecer que 
não pode desvalorizar o treinador, pois sem treinador eles não vão ter ninguém.
T14: Se por algum motivo acaba o contrato do Oleg, isso acaba e volta a não ter 
nada. Tem muitos outros exemplos de vários projetos que se acabam.

Falta de 
apoio para 
evoluir 
CBG

resultados pra pro país._____
T3: em termos de resultado, pensando nisso vai trazer mais resultado._____________
T3: a tendência é que se começar a mostrar mais na tv, vai aumentar.
T12: Isso é importante passar pras pessoas uma realidade não negativa, q o esporte 
vai trazer coisa boas pra elas, as conseqúências maléficas ou não, mas mais 
positivas, pq eles são o top e vão servir de espelho_____________________________
T9. Olha, aqui no Brasil, a seleção vai continuar enquanto tiver atleta, enquanto os 
clubes continuar dando atleta, vai ter uma estrutura boa, pq eles tem lá tudo que 
precisam, aparelho, condições fora do ginásio, é estrutura financeira casa comida. 
T24: São boas perspectivas, fazem treinamento de ponta mesmo.

Quem vê um futuro positivo para a GA a associa à manutenção do CT. Mas, 

observamos que o masculino não tem os mesmos privilégios e o apoio que o 

setor feminino recebe, então manter a estrutura atual é condenar a GA masculina. 

Outros técnicos estão esperançosos a longo prazo.
Os técnicos não citaram que previam um futuro negativo, mas duvidoso 

perante a sua própria situação na instituição. Eles acreditavam que se a CBG não 

reagisse e apoiasse a evolução dos técnicos, a GA masculina não sobreviveria. 

Alguns citaram os antigos projetos que não vingaram e temiam que, com a 

eventual saída dos atuais técnicos estrangeiros, aconteceria o mesmo. E 

realmente foi como estes técnicos preveram pois os técnicos ucranianos se foram
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Quadro 62 - Tema: Expectativa de atuar na seleção nacional ou no alto nível no 
setor feminino
Categoria

Não
___ _____________________ Unidade de análise___________________________
T3: Estou desanimada, vou formar minhas ginastas pré e infantil e depois, por 
falta de estrutura e não por falta de conhecimento, pq quero aprender bastante. 
Nâo vou arriscar minhas ginastas nesta estrutura, mando pra frente. Então nunca 
formarei alto nível.
T5: ser técnico de uma seleção nacional eu acho que ainda não, acho que eu 
tenho muito o que aprender ainda...
T2: Eu me realizei como ginasta, sério, não é minha pretensão. Acho muito 
maçante, já vivi tudo isso e digo “eu não quero”.
T6: A principio não. Sinto que teria potencial, mas tem que trabalhar 2 períodos e 
acho que vou me estressar muito. Eu estou feliz com o que eu consegui já, eu me 
sinto realizada.
T12: Não tenho esse objetivo, gosto da fase transitória da escola de esportes pro 
competitivo.
T17: não tenho expectativas pq não trabalho com isso.
T18: não tenho expectativa de formar, não é meu objetivo e as condições é aquilo 
ter uma equipe trabalhando junto.
T14: Todo mundo sonha um pouco em evoluir, não mudaria minha filosofia de 
trabalho de formação.
T16B: fui convidado, mas como não era vantajoso optei não ir.
T20: não sei se vai funcionar, uma incógnita, agora eles terão que olhar pro todo, 
pq é desmotivante pro técnico e não acho que eles olham ainda.
T4A: é o sonho de todo o técnico.
T4B: meu objetivo é formar um local de treinamento que possa gerar condições 
pra isso acontecer.
T5: Mas se eu puder formar uma ginasta que tenha condição de ir para a seleção, 
eu quero. Isso é assim, é claro que assim.
T7: tenho sonho sim, tenho expectativa, é... precisa de uma bela estrutura, no 
Brasil existem poucos ginásios que oferecem estrutura, a melhor é a da CBG, 
poucos lugares ainda no Brasil pra formar um atleta de nível internacional.
T9. Acho que todo mundo tem, eu já fui e sei qual o gosto de lá.
T1T. Tenho, embora a gente perde com isso.
T13: pra gente crescer e se tiver mandar pra eles.
T16A: Acho q essa estrutura como esta, tem o técnico da seleção e se vc não 
esta envolvido nessa estrutura, não é técnico da seleção. Então a CBG tem que 
tomar um cuidado pra que os técnicos não percam o estímulo.
T24: Dizer não é mentira. Minha realidade é diferente, mas de repente aquela 
ginasta começou comigo. Os 1o passos fui eu.
T25: gostaria muito, imagina ginasta que começou comigo e de repente ...
T20: meu sonho era de trabalhar na CBG mais com parte artística.
T4A: é o sonho de todo o técnico.

Muitos técnicos não negaram que o sonho de quem atua no setor 

competitivo era chegar à seleção nacional. Por outro lado, eles não se mostraram 

muito esperançosos, pois alguns declararam que não tem mais interesse ou 

nunca tiveram, e que tinham mais afinidade com as categorias de base.

Acreditamos que o desânimo seja decorrente da estrutura que se 

estabeleceu no CT, em que pouquíssimos técnicos tiveram acesso ao mesmo e 

os ginastas foram afastados se suas instituições de origem. Além disso, não 

houve ações que valorizassem os tecncios brasileiros e o seu aprimoramento.
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Assim como no setor feminino, alguns técnicos têm perspectivas de atuar 

na seleção nacional e vêem isso como um processo natural. Alguns deles já 

formaram atletas que foram convocados para a seleção, mas não parecem muito 

satisfeitos com a política da CBG. Outros técnicos percebem sentem que é algo 

ainda muito distante, devido à diversos fatores como falta de estrutura, apoio da 

instituição, atual política da CBG, entre outros.

Comentários Finais
Através do depoimento de ambos os setores pareceu-nos que a criação do 

CT não foi vista de forma positiva pela maioria dos técnicos. Talvez, não seja a 

idéia em si de criar um CT que seja negativa, pois ele existe em muitos países e

Quadro 63 — Tema: Expectativa de atuar na seleção nacional ou no alto nível no 
setor masculino
Categoria

Sim
__________________________Unidade de análise_______.________________
T1: gostaria, quem é que nâo gostaria de tá de técnico de seleção e aqui graças a 
Deus a gente tem, a gente tem um ginasta que tá indo e tá assim; tem outros 
ginastas aqui que tenho certeza que vão chegar numa seleção nacional.
T8: Sim, já tive atletas de nível internacional, se conseguiu sem ter nada disso, 
desses passos certos, se tiver igualdade de condições, consegue resultados.
T25: gostaria muito, imagina um aluno que começou comigo ali, e de repente ...
T9: Ta, eu penso é, quem forma ginástica no Brasil e em outros paises 
normalmente não é o centro de treinamento, são clubes ou academias, no Brasil 
são os clubes, e esses formadores de atleta estão ficando até certo ponto 
desmotivados, pq vc forma o atleta daí a seleção tira o seu atleta e vc não vê mais! 
T10: Há bastante tempo acompanhava a seleção, fui treinador da seleção varias 
vezes, um dois poucos treinadores da seleção infantil, quando tinha, depois da 
juvenil, pan-americano infantil até adulto, mundial.
T15: Ok, eu estou tendo experiência agora no juvenil, eu sou recente na GA os que 
são juvenis um dia foram infantis comigo esse que estão pré espero que um dia 
sejam juvenil tb, tenho que continuar estudando sempre.________________________
T2: eu formei os três primeiros ginastas que estão na seleção, eu coloquei lá, três 
trabalharam comigo, e daí? Eu coloquei três, de doze eu coloquei três. Qual o 
reconhecimento que tem? O que vai me levar a formar mais três no futuro? Cada 
vez eles estão desestimulando mais os treinadores.
T3: Ah já pensei mas gosto muito pouco, gosto de fazer base.
T12: Quem já foi do competitivo, teve experiência de estar competindo, q não são 
a elite internacional, mas são alto nível no Brasil, tem esse sonho, de querer ver 
alguém lá, não vc, mas alguma pessoa lá em cima, e pra chegar lá e trabalhar.
T14: Eu não tenho essa preocupação, de ser um dia, ainda que esse ambiente é 
muito fechado. Na ginástica a gente fica sempre muito dependente da prefeitura, 
patrocínio é isolado. Mas eu to muito feliz em estar trabalhando e formando, pois e 
muito difícil ter um clube de alto nível ter essa preocupação com a formação, e ai 
eles vão buscar em outros lugares.
T21: eu nunca parei pra pensar, acho que a gente tem que começar lá de baixo. 
Acho que sonho tem, de tar trabalhando, se fosse assistente ali já tava bom pelo 
que pode aprender, mas sonho de ser o técnico, de ser uma coisa assim, não.
T24: É uma vontade de todo o técnico, mas nas condições que trabalho, eu não 
tenho condições de formar um atleta assim. Vai chegar uma hora que vai ser 
arriscado fazer certos exercícios. Se cair um ginásio completo na nossa mão, da 
pra formar atleta muito bom sim, capacidade a gente tem._______________________
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parece ter tido aprovação da maioria. Acreditamos que o formato de CT no Brasil 

que tenha sido o problema, pois beneficiou poucos ginastas, técnicos e 

instituições. E, principalmente, não se pensou num modelo sustentável que, 

mesmo com o retorno dos técnicos ucranianos e a mudança de gestão, pudesse 

prosseguir normalmente. Talvez isto estivesse previsto e realmente não havia 

intenção de mantê-los por longo tempo.

Outra crítica importante foi o fato de não haver nenhum programa de 

formação e aperfeiçoamento de técnicos, o que pareceria um procedimento 

normal com a criação do CT. Houve um curso breve e, por um determinado 

período, permitiu-se que o CT fosse visitado. Certamente, houve muito esforço, 

empenho e investimento da CBG na idealização e concretização do CT. Sem 

dúvidas, houve, também, projeção da GA no cenário internacional.

Mas, não podemos nos esquecer que alguns ginastas que treinavam no CT 

já estavam em ascensão, antes mesmo da criação deste centro. Então, foi um 

somatório de fatores que culminaram com o furor momentâneo da GA.

Certamente, foi uma experiência inédita da GA brasileira. O CT findou e em 

março de 2009 iniciou-se uma nova gestão da CBG; os técnicos ucranianos 

retornaram ao seu país e poucas ginastas retornaram aos seus clubes e 

continuaram treinando. Na ocasião das entrevistas, o CT estava em pleno vapor, 

assim como as críticas e os conflitos gerados desde a sua criação. Assim, talvez 

os técnicos tivessem um outro olhar sobre o futuro da GA, conforme discutimos. 

Mas, acreditamos que a dúvida sobre o futuro da GA competitiva somente ganhou, 

dimensão após a desativação do CT e a troca de gestão: o que será da nossa GA 

daqui para frente?
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A partir do presente estudo foi possível visualizar o contexto atual da 

competitiva no setor masculino e feminino. As 

circunstâncias são distintas, pois algumas instituições e técnicos têm seguido 

desejáveis. Por outro lado, há aqueles que não 

fazem distinção entre crianças, jovens e adultos e utilizam os mesmos métodos 

de treinamento e impõem as mesmas demandas para todos.

Assim, fizemos considerações em cada tema e verificamos que há 

necessidade de ajustes e aprimoramentos.

Observamos, também, que há técnicos pouco entusiasmados pela 

profissão ou pela GA, mas continuam orientando as crianças e os jovens e 

preparando-os para as competições. Por outro lado, há técnicos compromissados 

e motivados em aprimorar cada vez mais, aprender novos métodos, estudar, 

aceitar novas idéias, fazer a manutenção dos equipamentos, enfim, aqueles que 

não medem esforços para elevar a qualidade de seu trabalho. Essa situação é 

comum em toda profissão e sempre nos depararemos com os dois extremos e na 

GA não é diferente.

Assim, os principais pontos críticos que poderíamos destacar são:

(1) não há uma filosofia clara e consistente que orientem os técnicos, pois em 

muitas instituições ela se confundiu com os próprios objetivos;

(2) não há consistência na prática de alguns técnicos e nos pareceu que há certa 

predominância de empirismo e reprodução de práticas de outros e sem a devida 

certeza de sua apropriação;

(3) o sistema competitivo necessita ser revisto, pois as idades das categorias 

competitivas são baixas e pode ser a causa do início precoce das crianças no 

treinamento sistematizado;

(4) o sistema esportivo em si também precisa ser revisto, pois o envolvimento 

precoce das crianças nos programas sistematizados faz com que elas atinjam, 

precocemente, o pico de performance e a carreira esportiva também tende a 

encerrar em idade bem jovem;

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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(5) os investimentos são instáveis e dificultam qualquer planejamento de médio ou 

de longo prazo e há técnicos que se sentem inseguros e com poucas 

perspectivas na carreira e na GA competitiva;

(6) a situação do setor masculino é mais preocupante, pelo número reduzido de 

praticantes e de técnicos motivados a prosseguir na carreira;

(7) a necessidade de seleção dos ginastas deve ser revista, pois essas práticas 

ampliam a problemática da falta de ginastas e os procedimentos utilizados por 

alguns técnicos carece de cientificidade;

(8) não há esforços integrados entre as federações, CBG e Universidades, 

conforme observamos nos países de destaque esportivo internacional;

(9) não há iniciativa de nenhum destes órgãos para promover a formação, a 

educação continuada dos técnicos ou encontros regulares para trocar 

informações e experiências;

(10) há pouco esforço e incentivo para promover e valorizar a participação dos 

pais no processo de formação esportiva de seus filhos, pois muitos técnicos não 

percebem a importância do apoio dos pais na carreira esportiva;

(11) não há política que promova a massificação do esporte e, tampouco, sistema 

que apóie a capacitação de profissionais para atuar nesses setores, mas que é 

um ponto-chave para o desenvolvimento do esporte competitivo;

(12) tem havido um quadro expressivo de resultados se considerarmos as 

condições gerais de infra-estrutura e recursos humanos na GA competitiva; mas 

muitos técnicos não prevêem um futuro muito positivo para a modalidade, e estes 

sugeriram ações que poderiam melhorar as perspectivas:

- oferecer suporte técnico às fases iniciais da formação esportiva;

- incentivar e apoiar, regularmente, clubes, prefeituras e comunidade em geral 

para que invistam no nível participativo e formativo da GA;

- criar perspectivas na carreira de técnico, pois muitos necessitam atuar em mais 

de uma instituição para garantir o sustento, tornando a tarefa exaustiva e com 

pouco tempo de sobra para estudar e se atualizar;

- rever os objetivos dos Jogos Regionais e Abertos, no caso das cidades do 

interior de São Paulo, pois há pressão e cobrança sobre ginastas e técnicos.

Os motivos potenciais geradores destes pontos críticos foram discutidos e 

os próprios técnicos fizeram algumas sugestões. Há soluções para muitos dos 

problemas. Entretanto, depende dos técnicos, das instituições, das federações, da

Rectangle
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CBG, dos pais, das Universidades, dos órgãos públicos, entre outros e não de 

ações isoladas como tem ocorrido, ou seja, há necessidade de um esforço 

coletivo para mudar e transformar.

É fato que se nos compararmos aos países como Austrália, Estados 

Unidos, Alemanha, Japão, Canadá, China, Coréia, Rússia, entre outras 

expressões no esporte, ainda temos um caminho muito longo a percorrer.

Apesar das conquistas de nossos ginastas na atualidade, não podemos 

afirmar que estamos no rumo certo. Mas os esforços da CBG para projetar a GA 

nos principais eventos esportivos, a vinda de técnicos experientes e a criação do 

Centro de Treinamento têm seu mérito. O destaque dos ginastas no cenário 

internacional foi decisivo para a criação desse centro, mas revela a via inversa de 

investimento, pois os resultados tiveram que surgir antes que a seleção tivesse 

toda essa estrutura à disposição.

Em geral, os resultados somente surgem após um período considerável de 

investimento. Podemos citar o caso da Austrália, que começou a canalizar 

esforços e recursos para o esporte na década de 70 e que obteve os primeiros 

resultados entre 1999 e 2000. Do ponto de vista educacional, é normal e 

esperado que os resultados levassem algumas décadas para surgir. Pois, 

primeiro se investiu, intensivamente, na formação dos profissionais e no esporte 

comunitário para, depois, começar a canalizar os incentivos em material humano 

e infra-estrutura para o alto rendimento (SCHEMBRI 2000).

Balyi (2003) cita que a Austrália e a França estão entre 15 e 20 anos à 

frente das demais nações com relação ao sistema esportivo. O ponto-chave 

desses países é a integração das organizações esportivas (municipal, estadual e 

federal) em todas as fases de formação, a qualificação consistente dos técnicos, 

dos praticantes e dos pais, tanto no plano horizontal como vertical.

Mas, no caso do Brasil, não há essa integração e se espera um retorno 

imediato, ou no máximo em quatro anos, pois é o período de uma gestão política 

pública. O que surpreende é que alguns líderes políticos que ocupam cargos no 

setor esportivo, atualmente, foram atletas. Assim, eles deveriam compreender a 

necessidade do longo período de preparação para se atingir o alto nível. Além 

disso, eles também deveriam conhecer as condições necessárias para 

desenvolver atletas de elite. Mas, ao assumirem uma posição político-
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administrativa, esquecem de suas experiências como atleta e passam a pensar 

politicamente, ou seja, precisam de resultados durante a sua gestão!

Retomando um pouco no passado, a GA vislumbrou três projetos 

promissores. Um deles foi o Projeto Impacto/Cefam, RJ, onde foram reunidos os 

melhores ginastas do país que dispunham de condições satisfatórias de 

treinamento. Sem motivos evidentes, o projeto foi encerrado e cada atleta 

retornou aos seus clubes e outros abandonaram a GA.

O outro foi o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, SP, que teve 

uma duração um pouco maior que o anterior. Ele era mantido pela prefeitura de 

SP em parceria com empresas privadas e a federação. As condições de 

treinamento também eram satisfatórias e o material humano era, basicamente, 

proveniente dos antigos centros esportivos (atual clube da cidade). Contrário ao 

projeto anterior, este formou os ginastas, pois as crianças provinham dos 

programas de iniciação. Alguns ginastas chegaram a compor a seleção paulista e 

nacional. Quando tudo parecia caminhar bem, ele foi extinto e, atualmente, está 

em funcionamento e participa de eventos competitivos, mas com uma estrutura 

bem diferente da original.

O terceiro, denominado Projeto Futuro, mantido pelo Estado de São Paulo, 

não oferecia as mesmas condições dos projetos anteriores, mas visava 

desenvolver crianças com suposto potencial para o esporte competitivo. Somente 

crianças jovens eram selecionadas e chegou a encaminhar alguns expoentes 

para os clubes esportivos, pois o projeto não dispunha de infra-estrutura 

compatível com a formação de atletas de elite. Mas também findou.

Os técnicos que viveram essas experiências ou se recordam desses 

projetos ficaram esperançosos com a criação do Centro de Treinamento de 

Curitiba. Provavelmente, muitos de seus ginastas almejaram compor a seleção e, 

talvez, estivessem na GA motivados por este objetivo. Mas, o Centro foi 

desativado no final de 2008 e não há previsão de reativação.

Assim, o futuro duvidoso da GA que muitos técnicos relataram pode ter 

origem nestes fatos reais, ou seja, haverá algum projeto regular que não vise fins 

políticos ou interesses particulares, mas que realmente esteja comprometido com 

o desenvolvimento do esporte?
No entanto, os técnicos não negam o mérito da CBG mas, ao mesmo 

tempo, não deixam de lançar críticas sobre a monopolização que havia no Centro
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dos técnicos através de investimento na sua capacitação e 

Assim, percebemos que os nossos técnicos têm interesse em 

se aprimorar, mas não sabem como e a quem recorrer e eles 

aguardam alguma posição e ação das federações e da CBG.
Os fatos comprovam que existem muitos problemas no setor competitivo 

da GA mas, se as mudanças necessárias forem feitas, talvez o atual quadro 

possa ser revertido. A situação no setor masculino é mais complicada, pois há 

poucos praticantes e pouco incentivo nas instituições esportivas, nas escolas, na 

família e na comunidade em geral para a prática de GA entre os meninos.

Além disso, a escassez de técnicos para atuar no setor masculino também 

é uma realidade. Então se justifica ainda mais o apelo dos nossos técnicos para 

que as federações e a CBG invistam na formação profissional. E, os modelos 

internacionais de programas de formação de técnicos existentes poderiam nos 

orientar neste processo.
Enquanto aguardamos as ações para a promoção da GA, contentamo-nos 

com os resultados conquistados até o momento mas, não há certeza de que 

haverá mais ginastas de alto nível no futuro se não houver atenção para a 

formação de base de ginastas e a capacitação de profissionais.

Talvez estejamos sonhando muito alto, pois, num país onde a educação 

formal não é prioridade, por que o esporte haveria de ser?

Há muitas crianças e jovens no Brasil e poderíamos ser uma potência 

esportiva imbatível, tanto em número de praticantes como em atletas de elite.

de Curitiba. O conflito gerado entre técnicos e CBG foi de que os primeiros não 
tinham oportunidade de acompanhar seus ginastas no Centro.

Essa situação desestimulou muitos técnicos a se dedicar na formação dos 
ginastas, pois quando estes eram selecionados para treinar no Centro, eles 

perdiam o contato com o clube e os técnicos. Se por algum motivo os ginastas 

retornassem ao clube, acabavam desistindo, pois perdiam a motivação, 

acreditando que não seriam convocados para representar o país.

Dessa maneira, o Centro destacou a GA de alto nível no contexto 

internacional, mas com a interrupção das atividades, ninguém consegue preve^ o 
futuro da modalidade.

Algumas ações foram apontadas pelos técnicos na tentativa de manter o 

que foi conquistado, como a criação de diversos centros de treinamento e a 

valorização 

atualização, 

aprender è
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Quais os motivos que levariam um país a investir mais de 100 milhões de 

dólares num único programa de incentivo ao esporte comunitário, como foi o caso 

da Austrália em 2005-2006? Eles percebem que sem investimento neste âmbito 

nesta dimensão, não há como sustentar o esporte de alto rendimento.

Neste momento, não deveríamos priorizar as medalhas olímpicas, pois é 

um olhar limitado para um país com as nossas circunstâncias. Hoje, a prioridade 

deveria ser atender cada vez mais e melhor as crianças e os jovens.

Entretanto, muitos poderão rebater esta idéia, argumentando que o esporte 

de alto nível traz visibilidade à modalidade no país e incentiva a prática. Não há 

dúvidas mas, será que é possível sustentar o esporte de rendimento sem investir 

no setor participativo e formativo? Os atletas de elite não serão consequência de 

um trabalho de base consistente? Então, se desejamos que o alto nível se 

destaque, precisamos primeiramente aprimorar a formação de base dos atletas e 

a capacitação dos técnicos, oferecendo condições mínimas de operacionalização 

e continuidade aos programas esportivos.

Não podemos negar que foram detectados incoerências e equívocos nas 

ações dos técnicos, ou seja, eles também têm responsabilidade pela atual 

situação da GA. Mas, não podemos crucificar os técnicos e suas ações sem olhar 

o que está por trás dos bastidores.

É possível aprimorarmos, se assim desejarmos, mas isso não será feito 

através do deslocamento de um técnico para o exterior, ou a vinda de um técnico 
de fora ou a criação de um centro de treinamento. É necessária uma ação coletiva 

dos envolvidos no esporte, compartilhando objetivos e ideais e, principalmente, 

estando abertos à crítica, ao diálogo e à reflexão, conforme mencionamos.

Por fim, ressaltamos que não somos contrários aos investimentos no 

esporte de elite. Eles devem acontecer, haja vista a projeção e o impacto que tem 

na sociedade. Mas, por outro lado, a base que sustenta o alto nível deve receber 

mais atenção e incentivos, tanto quantitativa como qualitativamente, pois quanto 

mais sólida for a formação inicial, maiores serão as chances de sucesso no topo 

da carreira esportiva.
Mesmo que tivéssemos nos deparado com algumas limitações, 

acreditamos que o objetivo do estudo foi atingido, ou seja, foi possível mapear a 

situação da GA no contexto da formação esportiva. Ficou claro que a fase que 

algumas instituições atravessam é crítica, seja de ordem financeira, estrutural ou



246

de recursos humanos. Mas, felizmente, há técnicos que ainda se sentem 

motivados a continuar o seu trabalho na GA que, sem dúvidas é árduo, mas 

recompensador pelo crescimento e evolução de seus ginastas.

A vinda de especialistas estrangeiros para atuar na seleção gerou a 

certeza de que nossa GA pode evoluir. E nossos técnicos também são capazes 

de atuar no alto nível da GA. Mas, para que possam revelar o seu potencial, estes 

necessitam de apoio, de reconhecimento e de condições semelhantes àquelas 

oferecidas aos técnicos de fora.

O que ficou evidente é que, no Brasil, cada contexto de treinamento é uma 

realidade única, pois as circunstâncias variam consideravelmente. Mas, do ponto 

de vista pedagógico, há um certo consenso que independe de infra-estrutura. 

Assim, esperamos que nossos técnicos estejam atentos para os aspectos 

formativo, educacional e de saúde da prática esportiva de modo que desperte e 

reforce, cada vez mais, o interesse das crianças e dos jovens para os prazeres e 

os desafios do esporte.
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