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Introdução: Com a sociedade cada vez mais competitiva busca-se, a cada dia, formas
de preparar os jovens para os desafios constantes a que se deparam, seja no campo
profissional, pessoal ou mesmo físico. Assim, vislumbra-se nos esportes ginásticos
uma possibilidade de estímulo ao desenvolvimento da capacidade de enfrentamento de
problemas, aumentando sua resiliência, termo que expressa a capacidade de um
indivíduo de sofrer adaptação para superar situações adversas. Há estudos que afirmam
o valor do esporte para esse fim, mas não específicos com ginásticas competitivas,
com ginastas em nível de iniciação, o que justifica este experimento. Objetivo: O
objetivo dessa pesquisa é, então, constatar a presença do comportamento de resiliência
em ginastas, comparando com não ginastas, traçando ainda um perfil sócio-econômico
das crianças avaliadas.  Metodologia: Através da Escala de Resiliência de Wagnild e
Young, de 1993, está sendo avaliado o perfil da resiliência de 15 crianças praticantes
das ginásticas Artística e de Trampolim há pelo menos 2 anos, de 8 a 14 anos, de
ambos os sexos, selecionados aleatoriamente e autorizados por seus responsáveis, para
que possa ser comparado ao perfil de um grupo de crianças não praticantes de esportes,
com as mesmas características, também autorizados pelos responsáveis. O perfil
sócio-econômico será traçado através de um questionário. Os dados serão tratados pela
estatística descritiva e inferencial (teste t de Student (p < 0,05). Resultados: A pesquisa
encontra-se em fase de coleta de dados, tendo-se obtido a avaliação da resiliência tanto
dos ginastas quanto de não dos ginastas através da escala de resiliência, que é um
instrumento avaliativo do tipo Lickert com 7 alternativas para cada uma das 25
afirmativas. Foram atribuídos então de 1 a 7 pontos para cada afirmativa sendo que 0
representava discordo totalmente, escolha que reforçava ausência completa de
comportamento resiliente, e 7 concordo totalmente, escolha que comprovava
comportamento altamente resiliente do avaliado. Este poderia ainda assinalar opções 
intermediárias como discordo muito (2 pontos); discordo pouco (3), nem concordo
nem discordo (4), concordo pouco (5) e concordo pouco (6 pontos). O valor máximo
possível de ser obtido respondendo a escala de resiliência é de 175 pontos. Foram
obtidos os seguintes resultados: a média de pontos dos 15 ginastas avaliados foi
135,40, e dos 16 não ginastas 144,35, o que confirma a presença de comportamento
resiliente em ambos os grupos.  Conclusão: O tratamento estatístico está em
andamento, o que impossibilita estabelecer uma conclusão segura, mas os dados
apontam para a rejeição da hipótese de que ginastas iniciantes que treinam entre 2 e 3
horas semanais são mais resilientes que crianças não ginastas.
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