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ARTIGO

MOTIVOS DO ABANDONO PRECOCE NO ESPORTE
COMPETITIVO: UM ESTUDO PROSPECTIVO

Mauricio Gattás Bara Filho1

Félix Guillén Garcia2

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar os possíveis motivos

que levariam os jovens com idade compreendida entre 9 e 18 anos a
abandonar a prática esportiva, comparando diferentes modalidades,
faixas etárias e gênero. A amostra foi composta por 321 jovens (162
meninos e 159 meninas) que ainda estavam praticando seus
respectivos esportes (futebol, basquete, natação, ginástica artística e
handebol).  Aos sujeitos do estudo foi aplicado um questionário aberto
sobre os possíveis motivos de abandono da prática esportiva. A pergunta
principal consistia em saber quais motivos levariam o atleta a abandonar
a prática esportiva. Após receber todos os questionários, passou-se a
categorizar os motivos citados pelos atletas para quantificar respostas
respondidas qualitativamente. Os resultados indicam que os principais
motivos gerais de abandono foram: estudos (49,2% dos atletas), lesões/
problemas de saúde (35,8%), problemas com o treinador (14,3%) e
problemas familiares (14%). A maior quantidade de diferenças
significativas (p<0,05) ocorreu  na comparação de atletas de
modalidades coletivas e individuais, com maior incidência dos motivos
lesões ou problemas de saúde, pouca participação e falta de
companheirismo para atletas de modalidades coletivas, e o excessivo
tempo de dedicação para os atletas das modalidades individuais. Os
atletas mais jovens veem os estudos e outros interesses como fortes
motivos, enquanto os mais velhos consideram a falta de tempo para
amigos etc. Observou-se a multiplicidade de motivos para o abandono
precoce, denotando a importância de conhecer os motivos pelos quais
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os jovens poderão abandonar precocemente o esporte, a fim de
desenvolver estratégias para evitar que esse fenômeno ocorra
sistematicamente no esporte.
Palavras-chave : abandono, precoce, esporte.

INTRODUÇÃO

A prática esportiva entre os jovens apresenta diferentes
características, que fazem do esporte infanto-juvenil uma atividade
especial e merecedora de pesquisas na área da psicologia do esporte.
A grande quantidade de tempo, dinheiro e energia gastos no esporte,
bem como seu envolvimento social, o tornam influenciador das vidas
de muitas pessoas, entre elas os jovens.

Segundo Cervelló (1999), paralelamente ao aumento de
crianças que iniciam a prática esportiva, há um elevado número de
abandono precoce. A idade mais crítica desse fenômeno ocorre depois
dos 12 anos. Antes dessa idade, as crianças ainda não têm desenvolvido
a diferença entre os conceitos de habilidade e capacidade. Esse autor
define o abandono como “a situação na qual os sujeitos terminam seu
compromisso explícito com uma especialidade esportiva específica”.
Para ele, existem dois tipos distintos de motivos do abandono: o
voluntário (por não gostar do esporte, outros interesses) e os induzidos
(lesões, problemas estruturais), que devem ser analisados de maneira
específica.

O próprio Cervelló (1999) completa a subdivisão dessa lista de
motivos do abandono com as categorias de conflitos de interesse,
diversão, competência, problemas com o treinador e com os pais,
problemas relativos ao programa e lesões. Além disso, sugere algumas
estratégias para diminuir o abandono esportivo precoce entre os jovens,
como atividades variadas, reconhecimento do progresso individual,
assegurar as mesmas oportunidades e concentrar no autovalor de cada
indivíduo.  Outros autores, como Bara Filho et al. (2005), Gould et al.
(1982), Gould e Horn (1984), Butcher et al. (2002) e Cruz (1997),
concordam sobre os principais motivos do abandono.

Baker e Robertson-Wilson (2003) indicam que a especialização
precoce é um dos motivos que levam os jovens a não permanecerem
no esporte por um período mais longo e que a variabilidade de atividades
é eficaz para o sucesso esportivo.
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Para Cashmore (2002), os atletas abandonam sua participação
geralmente após vivenciarem experiências desagradáveis, relacionadas
com a excessiva pressão competitiva e a falta de tempo para outras
coisas, e por não gostarem do treinador.

Segundo Vanyperen (1997), indivíduos que não se sentem
beneficiados por uma atividade apresentam uma maior tendência para
o abandono. No entanto, o jovem atleta necessita saber que os esforços
que está fazendo no esporte levam a resultados vantajosos para ele.
Sem isso, o esporte não tem sentido na sua vida e, como consequência
natural, surge o abandono precoce.

Em seu estudo prospectivo com atletas de idade compreendida
entre 18 e 19 anos, sendo estudados desde os 15 anos, Hellandsig
(1998) constatou que 27% abandonaram o esporte nesses quatro anos.
Esses atletas apresentaram maiores índices de frustração e decepção
pessoal no esporte, indicando que a qualidade positiva da experiência
gerada no meio esportivo é uma das melhores maneiras de evitar o
abandono.

Butcher et al. (2002) observaram que todos os jovens
americanos entre 7 e 14 anos que começavam a praticar o esporte o
abandonavam pelo menos uma vez até os 14 anos. Entre os principais
motivos do abandono precoce para os meninos estava o fato de não
gostarem do esporte, necessitarem de mais tempo para outras
atividades não esportivas e o trabalho. Já as meninas apontaram a
maior necessidade de tempo para os estudos e, também, a incidência
de lesões.

Além de conhecer os motivos do abandono precoce, é
necessário saber as motivações principais de permanência em um
esporte e contrastar com os motivos que treinadores e pais têm para
as crianças. Entre eles estão aprender a desenvolver habilidades, o
prazer do esporte, o bom condicionamento físico e ter boa saúde, o
desafio, os amigos, reconhecimento de seu valor e a autorrealização.
No entanto, treinadores e pais necessitam, em primeiro plano,
estabelecer metas e objetivos centrados no bem-estar e no
crescimento pessoal do jovem. O sucesso esportivo será uma
consequência de um processo desenvolvido com prazer e a longo prazo
(BARA FILHO; FEIJÓ, 2000; BUNOMANO et al., 1995; COX, 1994;
GUILLÉN et al., 2005; SACADURA; RAPOSO, 1994).

Devemos ser conscientes de que tanto a influência dos pais e
treinadores como a de companheiros e amigos nessas idades são de
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suma importância, já que ainda não têm desenvolvido seus traços de
personalidade, por estarem em processo de construção, necessitando
de pontos de referências externos, sendo fundamentais, portanto, as
opiniões e influências dessas pessoas que cercam a criança. Nesse
sentido, consideramos que o treinador se coloca como uma figura-
chave na motivação do jovem e no seu sucesso esportivo.

O bom desenvolvimento psicofisiológico e social dos jovens deve
ser um dos objetivos principais da prática esportiva. A boa qualidade
das experiências nos treinamentos e competições gera uma influência
positiva sobre os jovens, criando e mantendo o nível de motivação
necessário para o esporte (COX,1994; MIRANDA; BARA FILHO, 2002;
WEINECK, 1991).

O treinamento de jovens deve possuir características especiais,
como objetivar o desenvolvimento integral dos atletas (físico, cognitivo,
psicológico, social), evitar a especialização precoce, ser variado, para
evitar a monotonia, e permitir tempo livre (BARA FILHO et al., 2002;
BUNOMANO et al ., 1994; GUILLÉN 2000, 2001; SAMULSKI, 2002;
SCHMIDT, 1988; WEINECK, 1991; WILKE; MADSEN, 1990).

No entanto, as competições necessitam estar relacionadas
diretamente com os treinamentos, ter um caráter de diversão,
participação de todos e buscar sempre a autorrealização das crianças,
para que se tornem menos agressivas para eles (BALBINOTTI, 1997;
BARA FILHO; MIRANDA, 1998; ROST, 1996).

No esporte para jovens, o treinador, com a qualidade de sua
relação e seu grande papel social e educativo, possui uma das mais
importantes funções para o sucesso dos jovens. Ele tem que equilibrar
os objetivos de vitória (enfatizando o esforço individual), prazer na prática
esportiva e o desenvolvimento das capacidades físicas e técnicas para
satisfazer as diferentes necessidades dos jovens (BINGHAN, 1995;
COX, 1994; CRATTY, 1983; GOLDBERG, 1995; SACADURA; RAPOSO,
1994).

O treinador de crianças necessita ser um modelo de
comportamento, ter atitude positiva, dividir atenções e esforços
igualmente entre todos, conhecer a modalidade esportiva, transmitir
valores educativos, morais, sociais e culturais, trabalhar para que a
criança objetive seu máximo esforço não somente na vitória e respeitar
a criança e seu desenvolvimento (COUNSILMAN, 1977; GOLDBERG,
1995; HILL, 1995; SACADURA; RAPOSO, 1994).
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Portanto, um fator muito importante do abandono está ligado à
figura do treinador, uma vez que provoca estresse competitivo, mantém
o atleta sem a participação devida, realiza treinamentos monótonos e
não motiva nem estimula o suficiente.

Por tudo isso, os treinadores esportivos devem compreender
que, com um elevado número de jovens praticando um determinado
esporte por um período prolongado de tempo, a base para o esporte de
rendimento estará feita. Caso os jovens não se tornem atletas adultos,
terão o esporte como estilo de vida.

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi avaliar os possíveis motivos
que levariam os jovens com idade compreendida entre 9 e 18 anos a
abandonar a prática esportiva, comparando diferentes modalidades,
faixas etárias e gênero.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Amostra
A amostra do presente estudo foi composta por 321 jovens

espanhóis que ainda estavam praticando competitivamente alguns
esportes (futebol, basquete, natação, ginástica artística e handebol).
Na Tabela 1 estão dispostos o número de sujeitos (n=321; 162 meninos
e 159 meninas) e a idade segundo cada modalidade.

Tabela 1  - Número de sujeitos e idade média (anos+ DP), segundo
diferentes modalidades

 Handebol Ginástica 

artística 

Basquete Natação Futebol Geral 

N 59 60 79 73 50 321 

 

Idade 14,12±2,80 12,13±1,96 13,15±2,22 14,95±2,40 12,88±2,43 13,15±2,55 
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Instrumento

Aos sujeitos do estudo foi aplicado um questionário aberto sobre
os possíveis motivos que os levariam ao abandono da prática esportiva.
A pergunta principal consistia em saber quais motivos o levariam a
abandonar o esporte. Após receber todos os questionários, passou-se
a categorizar os motivos citados pelos atletas, para quantificar
respostas respondidas qualitativamente.

Os atletas responderam o questionário, sendo assegurado o
anonimato de seus nomes, enfatizando a importância do estudo, e após
os responsáveis terem assinado um termo de consentimento.

Análise de dados

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva (média e desvio-
padrão) da variável idade, como também a distribuição de frequência
para as variáveis relacionadas com os possíveis motivos do abandono.
Em um segundo momento, para avaliar a existência de diferença entre
as frequências encontradas nos possíveis motivos do abandono em
cada subgrupo (sexo, modalidade e idade), utilizou-se o teste não
paramétrico do qui-quadrado.

RESULTADOS

A Tabela 2 mostra a estatística descritiva, frequência e percentual
dos principais possíveis motivos do abandono indicados pelos atletas.
Deve ser mencionado que houve um total de 30 motivos distintos para
o abandono, porém será apresentada somente uma parte deles, pois
alguns tiveram uma frequência muito insignificante.
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Tabela 2 –  Frequência e percentual geral dos principais motivos do
abandono

Comparação geral dos principais motivos do abandono
esportivo

Entre os principais possíveis motivos dispostos na Tabela 2 que
podem gerar o abandono precoce do esporte para meninos e meninas
estão: os estudos (49%) e as lesões e problemas de saúde (35%),
seguidos pela monotonia dos treinamentos (15%), problemas familiares/
falta de apoio em casa (14%), problemas com o treinador (14,3%),
falta de tempo para amigos, namorado (a) ou para o lazer (12,2%),
falta de companheirismo (12,2%) e esgotamento (10,9%).

Deve-se observar que os possíveis motivos para o abandono
não estão restritos somente ao momento dos treinamentos e
competições, mas com outros também, como família e estudos, fato
que necessita ser considerado por todos os envolvidos nesse processo.

Motivos Frequência % 

1.Estudos 158 49,2 

2. Falta de tempo para amigos/namorado (a)/lazer 39 12,2 

3.Outros interesses 31 9,7 

4. Monotonia 48 15 

5-Problemas com o treinador 46 14,3 

6 Lesões/problemas de saúde 115 35,8 

7- Pouca participação 31 9,7 

8, Desmotivação 28 8,7 

9. Esgotamento 35 10,9 

10. Falta de companheirismo 39 12,2 

11.Excessivo tempo de dedicação 21 6,5 

12.Mau condicionamento 11 3,4 

13. Decisão dos pais 18 5,6 

14. Problemas familiares/falta de apoio 45 14 
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Tabela 3 – Frequência e percentual dos principais possíveis motivos
do abandono, divididos por sexo

Comparação dos principais possíveis motivos do abandono
esportivo em relação ao gênero

Entre os principais motivos, o teste do qui-quadrado demonstrou
que meninos e meninas não se diferenciaram estatisticamente (p>0,05)

Motivos Homens Mulheres   

 Frequência % Frequência % Qui P 

1.Estudos 74 46,5 84 51,9 0,633 0,426 

1. Falta de tempo  

amigos/namorado 

(a)/lazer 

15 9,4 24 14,8 2,077 0,150 

3.Outros interesses 18 11,3 13 8 0,806 0,369 

4. Monotonia 22 13,8 26 16 0,333 0,564 

5-Problemas com o 

treinador 

19 11,9 27 16,7 1,391 0,238 

6.Lesões/problemas de 

saúde 

63 39,6 52 32,1 0,028 0,867 

7- Pouca participação 18 11,3 13 8 0,806 0,369 

8, Desmotivação 15 9,5 13 8 0,143 0,705 

9. Esgotamento 18 11,3 17 10,5 0,029 0,866 

10.Falta de 

companheirismo 

19 11,9 20 12,3 0,026 0,873 

11. Excessivo tempo de 

dedicação 

10 6,3 11 6,8 0,048 0,827 

12.Mau condicionamento 2 1,3 9 5,6 4,455 0,035 

13. Decisão dos pais 11 6,9 7 4,3 0,889 0,346 

14.Distância 

casa/treinamento 

3 1,9 3 1,9 0,000 1,000 

15.Problemas 

familiares/falta de apoio 

24 15,1 21 13 0,200 0,655 

16 Medo de lesões 3 1,9 7 4,3 1,600 0,206 

17 Econômico 3 1,9 10 6,2 3,769 0,052 
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na maioria das variáveis, pois possuem valores semelhantes em todos
os motivos (Tabela 3).

No entanto, entre os resultados encontrados para um possível
abandono, destaca-se de forma significativa o “mau condicionamento”,
no qual as mulheres (5,6%) pontuam mais que os homens (1,3%) e de
forma significativa (p<0,05).

Tabela 4 – Frequência dos principais possíveis motivos do abandono,
divididos por tipo de   modalidade esportiva: individuais (IND)
e coletivas (Col)

Comparação dos principais possíveis motivos do abandono
esportivo, segundo o tipo de modalidade

Com influência um pouco maior, mas não tão elevada, houve
diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) em quatro motivos

Motivos F( IND) F(COL) Qui P 

1.Estudos 79 79 0,000 1,000 

2.Falta de tempo para amigos/namorado 

(a)/lazer 

18 21 0,231 0,631 

3.Outros interesses 14 17 0,290 0,590 

4. Monotonia 29 19 2,083 0,149 

5-Problemas com o treinador 22 24 0,087 0,768 

6 Lesões/problemas de saúde 37 78 14,671 0,000 

7- Pouca participação 8 23 7,258 0,007 

8. Desmotivação 13 15 0,143 0,705 

9. Esgotamento 19 16 0,257 0,612 

10. Falta de companheirismo 11 28 7,410 0,006 

11. Excessivo tempo de dedicação 19 2 13,762 0,000 

12.Problemas familiares/falta de apoio 18 27 1,800 0,180 
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(lesões ou problemas de saúde, pouca participação, falta de
companheirismo e excessivo tempo de dedicação) quando os atletas
foram divididos por modalidades individuais: natação e ginástica
artística- (n=133); e coletivas (n=188) – handebol, basquete e futebol.
As evidências estatísticas (p<0,05) demonstraram que esta variável
deve ser considerada, pois os dois grupos apresentaram distintos
motivos para um possível abandono.

Para os atletas das modalidades coletivas, os motivos que mais
apareceram foram as lesões, a pouca participação e a falta de
companheirismo. Atendendo à individualidade da modalidade esportiva,
destaca-se o seguinte motivo: excessivo tempo de dedicação.

Comparação dos principais motivos do abandono em relação à
idade

Na Tabela 5, observa-se que, quando os atletas foram divididos
em duas faixas etárias – até 13 anos (n=182) e maiores de 13 anos
(n=139) – houve maior influência dessa variável nos possíveis motivos
para o abandono.

Ao analisar as possíveis diferenças entre os principais motivos
pelos quais os atletas abandonariam o esporte em função da idade,
observam-se certas diferenças nos seguintes motivos: estudos, falta
de tempo para amigos/as e namorado/a e outros interesses.

Entre os 9 e 13 anos, o percentual de sujeitos que abandonariam
o esporte em função dos estudos é de 51,1%, superior aos 46,8% dos
sujeitos com mais de 13 anos e aos outros interesses (13,2%-5%,
respectivamente). Depois de 13 anos, dá-se mais importância à falta
de tempo para amigos/as e namorado/a (20,1%).

Os mais jovens podem abandonar com maior frequência
significativa (p<0,05) devido aos estudos e outros interesses, e os mais
velhos, pela falta de tempo para amigos, namorado (a) e lazer.

No entanto, na grande maioria dos motivos não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre
os grupos de distintas faixas etárias.
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Tabela 5  – Frequência e percentual dos principais possíveis motivos
do abandono, divididos por faixas etárias

DISCUSSÃO

Os vários possíveis motivos para o abandono precoce no
esporte – estudos, lesões e problemas de saúde, monotonia dos
treinamentos, problemas familiares/falta de apoio em casa, problemas
com o treinador, falta de tempo para amigos, namorado (a) ou para o
lazer,  falta de companheirismo e  esgotamento – indicados pelos atletas
deste estudo demonstram que pais e treinadores devem olhar de
maneira ampla para o problema. As origens do problema são tão

Motivos Até 13   Mais de 13 Qui-

quadrado 

P 

 Frequência % Frequência % Qui P 

1.Estudos 93 51,1 65 46,8 4,962 0,026 

2. Falta de tempo  

amigos/namorado (a)/lazer 

11 6 28 20,1 7,410 0,006 

3.Outros interesses 24 13,2 7 5 9,323 0,002 

4. Monotonia 22 12,1 26 18,7 0,333 0,564 

5-Problemas com o 

treinador 

24 13,2 22 15,8 0,087 0,768 

6 Lesões/problemas de 

saúde 

53 29,1 62 44,6 0,704 0,401 

7- Pouca participação 19 10,4 12 8,6 1,581 0,209 

8. Desmotivação 15 8,2 13 9,4 0,143 0,705 

9. Esgotamento 14 7,7 21 15,1 1,400 0,237 

10. Falta de 

companheirismo 

21 11,5 18 12,9 0,231 0,631 

11. Excessivo tempo de 

dedicação 

10 5,5 11 7,9 0,048 0,827 

12.Problemas 

familiares/falta de apoio 

24 13,2 21 15,1 0,200 0,655 
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diversas que se devem levar em consideração todos os aspectos para
o bom desenvolvimento das crianças no esporte.

 Os motivos encontrados no presente estudo relacionam-se
diretamente com os mencionados por Baker e Robertson-Wilson
(2003), Cervelló (1999), Gould et al. (1982), Gould e Horn (1984), Butcher
et al. (2002) e Cruz (1997): conflitos de interesses, diversão, problemas
com o treinador e com os pais, problemas relativos aos programas,
monotonia dos treinos e lesões, indicando a existência de uma
multiplicidade dos motivos para o abandono.

No entanto, são contrários a alguns mencionados por Cashmore
(2002), como as experiências desagradáveis relacionadas com a
excessiva pressão competitiva, o que não foi muito encontrado. Esse
pesquisador cita outros motivos semelhantes aos do presente estudo,
como a falta de tempo para outras atividades e o treinador.

As variáveis analisadas como possíveis diferenciadores dos
motivos – sexo, faixa etária e tipo de esporte – não demonstraram muitas
diferenças significativas entre os grupos do estudo. Isso indica que,
para atletas que ainda não abandonaram o esporte, os motivos são
homogêneos, independentemente desses fatores.

Esses resultados são de certa forma contrários aos do estudo
de Butcher et al. (2002), que compararam meninos e meninas norte-
americanos e encontraram mais diferenças entre eles. Isso aponta
para a necessidade de realizar pesquisas com amostras de diferentes
realidades socioculturais, geográficas e esportivas.

Outros fatores não encontrados diretamente no presente estudo,
mas que aparecem em outras investigações com diferentes focos,
são a especialização precoce, indicada por Baker e Robertson-Wilson
(2003); a falta de percepção dos benefícios que o esporte proporciona
ao jovem, segundo Vanyperen (1997); e os índices de frustração e
decepção pessoal no esporte, por Hellandsig (1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além de conhecer os principais motivos para um possível
abandono e, assim, tentar fazer com que treinadores e pais os
conheçam, outro ponto importante a ser trabalhado são as estratégias
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de atuação e comportamento de treinadores e pais nos treinamentos e
competições.

Os papéis do treinador e da família do atleta são
importantíssimos para o bom desenvolvimento de um programa
esportivo, o que, consequentemente, feito com qualidade, permite com
que os jovens permaneçam um maior período de tempo possível no
esporte.

 Conhecer os motivos do abandono precoce, como também
aqueles que levam os jovens a praticar o esporte, uma influência positiva
de pais,  treinadores e companheiros e a boa qualidade das experiências
nos treinamentos e competições são fatores essenciais para o
desenvolvimento ideal dos jovens no esporte.

Ao contrário, resultaria quase desnecessário mostrar que, se
não temos praticantes de um esporte, ou um escasso número deles,
porque vários o abandonaram precocemente, muito dificilmente
teremos diversos atletas com capacidade de chegar ao esporte de
rendimento, uma vez que esses jovens abandonam e raramente
retornam a uma atividade esportiva competitiva.

 A partir disso, sugere-se o crescimento de estudos prospectivos
para que os motivos do abandono sejam conhecidos antes de
efetivamente tornarem o foco do abandono precoce do esporte. Além
disso, observa-se a necessidade de realizar estudos com atletas de
diferentes contextos geográficos e realidades socioculturais e, também,
um aprofundamento de estudos separados por cada modalidade
esportiva específica, para identificar motivos únicos para cada grupo.

ABSTRACT

Reasons of premature abandon in competitive sport: Na
prospective study

The objective of this study was to evaluate the possible reasons
which led the youths with ages between 9 and 18 years old to abandon
the sportive practice, comparing modalities, age bands and genders.
The sample was compound by 321 youths (162 boys and 159 girls)
which still were practicing sports (soccer, basketball, swimming, artistic
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gymnastic and handball). To the studied actors an open questionnaire
was applied about the possible reasons which led to abandon the sportive
practice. The main question consisted in discover what are the reasons
which led and athlete to abandon the sportive practice. After receiving
all the questionnaires, the reasons were categorized to quantify the
answers respond qualitatively. The results indicate that the main reasons
to abandon the sportive practice were: study (49,2%), injuries/health
problems (35,8%), problems with the coach (14,3%) and familiar
problems (14%). The higher quantity of significant differences (p<0,05)
occur in comparison of athletes of collective and individually modalities,
with higher incidence to the injuries/health problems reasons, little
participation and few companionship to athletes of collective modalities
and the excessive time of dedication to athletes of individually modalities.
The younger athletes had seen the study and other interests as strong
reasons, although the older ones consider the lack of time for the friends
and so on. We did observe the multiplicity of reasons for the premature
abandon, raising the importance of knowing the reasons that may lead
the youths to abandon prematurely the sportive practice, so may be
possible to develop strategies to avoid that this phenomena occurs
systematically in sport.
Keywords : abandon, premature, sport.
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