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O burnout em jovens desportistas 

FÉLIX GUILLÉN GARCÍA 

lntrodu<;ao 

O tema o burnout (estar queimado, esgotado) no es porte com
petitivo juvenil tem sido estudado pela Psicología da Atividade Físi
ca e o Esparte. É certo que ainda necessita de maior profundidade e 
possivelmente se converta nos próximos anos em um tema chave de 
estudo, por parte dos profissionais do esparte, pela importancia e 
implica~6es do mesmo. 

O esgotamento (burnou~ em jovens esportistas é um tópico que 
se relaciona intimamente com o das causas que leva os mesmos a 
abandonar a prática esportiva, e que se relaciona com a cara positiva 
dessa moeda ou seja, aos motivos que levam as crian~as e jovens a 
esta atividade, assim como man ter-se na mesma. 

A realidade em muitos países da Europa, mesmo sem contar com 
dados fidedignos, nos leva a pensar que os números de nao pratican
tes e de pessoas que abandonam em idade precoce, sao elevados apesar 
dos esfor~os de muitos setores em mostrar urna imagem favorável da 
prática esportiva. Em país como os Estados Unidos, estes números 

. se,situam em torno de 30% entre os 6 e 18 anos ( Sapp e Haubenstri
vkér, 1978), embora com um considerável aumento a medida que se 
eleva a idade. No Canadá, Pooley (1980) situa também este número 
ao redor de 30%. Por sua vez, Robertson (1986), na Austrália, esta
belece a taxa de abandono em idade escolar em 60%. Estudos mais 
recentes mostram que as taxas de abandono dos programas esporti-
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vos para jovens, nos Estados Unidos, se colocam em torno de 35% 
anual (Gould e Petlichkoff, 1988) e a taxa dos que nao se encontram 
participando em 56% (Martens, 1986). De todas as formas, estes nú
meros vao aumentando consideravelmente na medida em que se apro
ximam da idade dos 18 anos (considerada a idade máxima do espar
te juvenil). Frente a estes dados nos perguntamos, o que está ocor
rendo no esparte infantil e juvenil? Que motivos levam as crian,as e 
jovens a prática esportiva? Quais as causas do abandono? Está aban
donando um es porte para iniciar um outro? Estará ocorrendo o mes
mo em nosso ambiente sócio cultural? 

A sociedade atual tem formado pessoas derrotistas quando enfa
tiza fundalmentalmente os resultados do sujeito (ser o melhor, ser o 
primeiro, etc.). Isto fica também refletido no esparte, sobre tuda na 
alta competi,ifo. Mas igual aoque acorre no esparte de alto nível isto 
se foi transferindo e generalizando aos níveis e categorías inferiores. 
Encontramos na atualidade a prática esportiva das crian,as e jovens 
caracterizada também por urna excessiva enfase na competi,ao e nos 
resultados. Este procedimento tem sido transferido, consciente ou 
inconscientemente, pelos meios de comunica,ao aos pais, treinado
res, técnicos e as crian,as e jovens. Nas competi,oes escolares e no 
esparte infantil sao preocupantes, pois nas mesmas sao mais impor
tantes os resultados do que qualquer outra coisa. Neste sentido, ere
mos que se deveria realizar competi,oes ou campeonatos em que os 
resultados nao fossem tao enfatizados. 

Para estudar o fen6meno da prática esportiva dos jovens em 
todas as suas vertentes é necessário conhecer quais sao os motivos 
que os levam a praticar algum tipo de atividade esportiva, já que na 
medida em que conhecemos tais motivos podemos animá-los, con
vence-los a que nao a abandonem, evitando os fatores que incidem 
nesta retirada. Assim, conseguiremos reduzir aspectos que podem 
causar impacto negativo no jovem praticante. 

As investiga,oes realizadas sobre os motivos da prática esportiva 
embora escassas já oferecem resultados relativamente consistentes. Os 
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primeiros estudos, realizados por Skubic (1956), abordaram jogadores 
infantis e juvenis participantes de urna liga de beisebol, obtendo deles 
os seguintes motivos: chegara conhecer outras crian,as, divertir-se, nao 
ter oportunidade de fazer travessuras, desenvolver o sentido da espor
tividade e melhorar as destrezas específicas deste esporte. 

Quase tres décadas depois, um estudo realizado por Gill, Gross 
e Huddleston (1983), parece confirmar que os motivos continuam 
praticamente os mesmos. Os resultados de sua investiga'ªº sao os 
seguintes: melhorar as destrezas, competir, desafiar, divertir-se, estar 
em forma e adquirir novas habilidades. 

Estudos posteriores assinalam praticamente os mesmos aspec
tos (\V'eiss e Chaumeton, 1992) embora os estudos tenham sido rea
lizados em contextos geográficos distintos como Estados Unidos. 
(Gould, Feltz e Weiss, 1985; l<Iint e Weiss, 1987), Inglaterra (White e 
Coakley, 1986), Canadá (Fry, iVÍcClements e Sefton, 1981; Wankel e 
Kreisel, 1985), Austrália (Robertson, 1981; Longhurst e Spink, 1987), 
Itália (Cei, Buonamano e Mussino, 1993), Israel (Weingarten, Furst, 
Tennenbaum e Schaefer, 1984), Rússia (Bologachevski, 1970), Cuba 
(Palaima, 1988) ou Espanha (Durand, 1988; Guillén, 1990; Gordillo, 
1992; Balaguer e Atienza, 1994; Lázaro Villamarín e Limonero, 1996). 

Outra interroga'ªº que se poderia colocar sobre este tema ése 
há diferen'a de pensamento entre crian,as que praticam es portes di
versos. Para responder a esta questao Alderman (1978) estudou os 
motivos da participa'ªº das crian,as, independentemente do espor
te praticado, obtendo as seguintes conclus6es: afilia,a:o, excelencia, 
ativa,ao, agressao, poder e independencia. Na mesma linha Sapp e 
Haubenstricker (1978) estudaram jovens de onze esportes. Os resul
tados apontaram que eles praticavam, 90% por divertir-se, 80% para 
melhorar destrezas, e 56% para estar em forma e em menor medida, 
para fazer novas amizades, para sentir-se importante ou porque nao 
tinham outra coisa para fazer. Esta mesma variável foi considerada, 
por outros autores, em múltiplos trabalhos (Gill, Gross e Huddles
to 1983; Gould e Horn, 1984; Passer, 1982). 



Outra dúvida que ternos, como também muitos técnicos, é se 
existem diferens:as de motivos associadas a idade. Para responder a 
esta pergunta foram comparadas crians:as de diferentes idades (Alder
man e Wood, 1976; Alderman, 1978; Sapp e Hanbenstricker,1978) 
mostrando os resultados que em geral os motivos podem ser os mes
mos. Mesmo assim, aparece urna maior importancia para emorao do jogo 
e a iitó1ia, na medida em que aumenta a idade dos desportistas. 

Existem os mesmos motivos de prática para meninas e meni
nos? Neste sentido, os resultados parecem indicar que, em geral, existe 
grande coincidencia entre ambos os sexos. Isto nao quer dizer que 
os meninos deixem de fixar mais nos aspectos competitivos e de de
safios, enquanto que as meninas incidem mais nos aspectos relacio
nados com a diversao e fazer novas amizades (Gill, Gross e Hudd
leston, 1983; Mata, 1990; García Ferrando, 1990; Vasquez, 1993; 
Garcés de los Fayos, 1995; Sapp e Haubenstricker, 1978). 

Mais recentemente Ewing e Seefeldt(1989) apontam que tanto 
o es porte escolar como o extraescolar mostram certas diferens:as en
tre meninos e meninas. Embora entre os resultados, em geral, sejam 
destacados o divertir-se, melhorar as habilidades, a emos:ao e o desa
fio da competis:ao, estar em forma, realizar execício fisico e fazer parte 
de urna equipe. No entanto, as diferens:as entre os sexos, as meninas 
incidem mais em aspectos tais como estar em forma, realizar exercício j!
sico e pertencer a um grupo, enquanto que os meninos enfatizam mais os 
aspectos de emorao e 1isco da competirao. 

Apontamos a respeito dos motivos da prática esportiva, que a 
maioria de crians:as e jovens nao praticam esportes por sornen te urna 
razao, senao que o fazem por vários motivos. Na verdade foram en
contrados mais de sessenta motivos para participar de es portes (Gol
dstein e Krasner, 1991). 

A razao que mais apareceu é a da diversao que proporciona ou 
deveria proporcionar a prática esportiva. A este respeito, nao se de
tectam, em geral, diferens:as relevantes entre crians:as ou jovens que 
praticam esportes diferentes. 
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Quanto ao fator idade, apesar de serem muito semelhantes as 
causas, as crians:as maiores apontam mais a emorao dojogo e o ganhar. 

Todos estes aspectos sao de extrema importancia se o que se 
pretende é oferecer atividades esportivas de qualidade, que é o que 
desejam os jovens. Além disso estaríamos evitando o abandono, e, no 
caso de se produzir este que sua participas:ao seja positiva nao dei
xando seqüelas negativas nos jovens. 

Principais causas do abandono da prática esportiva em jovens 

Grande eixo des ta temática constitui, as causas de abandono da 
prática esportiva os aspectos negativos, como por exemplo o aborre
cimento, estresse, etc., que podem estar inseridos nesta prática e que 
foram insuficientemente estudados, ou ainda sem a mesma intensi
dade de esfors:o, com que foram tratadas as outras temáticas. 

Neste sentido, podemos citar as investigas:oes precursoras de 
Orlick (1973) que apresentam o seguinte balans:o: 67% das crian
s:as abandona pela excessiva enfase na competis:ao; 31 %, por con
flito de interesse com outras atividades; 2% dos casos, estao vincu
lados as les6es. Este autor conclui, em um segundo estudo, que a 
escassez ou ausencia de tempo de participas:ao nas competis:6es (es
tar no banco), o enfase competitivo do programa esportivo e o des
gosto com o treinador sao também causas importantes para seu 
abandono (Orlick, 1974). 

Igualmente, encontramos autores como Gould et al (1982), re
velando que 42% das crians:as abandonavam por fazer outras coi
sas, 28% por nao se divertirem, 25% por fazer outros esportes, 24% 
por nao ter habilidade suficiente como desejavam para o esporte, 
20% por desgosto como treinador, 16% pela pressao a que esta
vam senda submetidos, 16% por aborrecimento e 16% por dificul
dades no treinamento. 

Em urna análise das múltiplas investigas:6es existentes até esta 
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data e realizadas por Gould e Horn (1984) se conclui que os motivos 
para abandonar o esparte sao múltiplos e variados destacando os con
flitos de interesse, a falta de tempo, a falta de exito e de habilidades, o 
estresse competitivo, a falta de diversao, o desgasto como treinador, 
o aborrecimento e as les6es. Assim, a prática esportiva, tal como está 
estruturada enfatiza excessivamente a competi,ao, ganhar, provoca 
muita pressao, falta de diversao e carece de treinadores competentes. 

É interessante que alguns dos motivos do abandono apontem a 
figura do treinador. Estudos realizado por Pooley (1980) mostrarn que 
25% das crian,as abandonam por nao receber elogios de seus treina
dores; 20% porque eles nunca !hes dao instru,6es sobre as faltas e 
erras cometidos; 20% porque nao !hes proporciona informa'ªº so
bre os progressos realizados ou, como apontam 25%, porque sao es
quecidos sempre. 

Urna parte importante do abandono é devida a figura do trei
nador, por gerar estresse competitivo, man ter o esportista muito tem
po no banco, realizar treinamen tos aborrecidos, nao motivar e nao 
estimular o suficiente. 

Das referencias apontadas, derivam urna série de ª'6es que de
vem ser encaminhadas a orientar esportistas e treinadores, como fim 
de destacar os aspectos positivos e eliminar os negativos. 

No en tanto, e a modo de resumo das datas oferecidas por dife
rentes investiga,6es, apontar essas outras causas de abandono: a ex
cessiva insistencia na vitória; a pressao competitiva; a falta de diver
sao; conduta do treinador; pela forma em que estao organizados os 
treinamentos e as competi,oes ou pela pobre comunica'ªº com trei
nadores e compariheiros. 

Por sua parte, Guillén (1990) e García Ferrando (1996), em ou
tro contexto geográfico, concluem de modo semelhante, apontando 
que as principais causas de abandono ocorrem quando a atividade do 
jovem esportista é enfatizada para a competi,ao e resultados, quan
do a forma de treinar nao é divertida, ou pelo modo que sao tratadas 
as crian,as, pelos pais e treinadores. 
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Devemos ter consciencia que tanto a influencia dos pais e trei
nadores como a de companheiros e amigos, nestas idades é de suma 
importancia, já que nao estilo consolidados os trayos de personalida
de, por estar em processo de construyao, necessitando de pontos de 
referencia externos. 

Esta influencia pode ajudar de maneira positiva a crianya ou pelo 
contrário tornar-se negativa, através da pressa6 que esta pode perce
ber. Consideramos que o treinador é a peya chave na motivayao do 
jovem e no sucesso esportivo do mesmo. 

A respeito <leste último Gordillo (1992) afirma que em muitos 
aspectos o treinador, se está bem formado e orientado psicológica e 
pedagogicamente, pode evitar que haja abandono, falta de motivayao 
e de interesse. Para conseguir que a motivayao nao decaia e o sujeito 
abandone, segundo este mesmo autor, <leve-se tentar que na apren
dizagem das habilidades básicas, estas sejam adaptadas as caracterís
ticas do grupo permitindo desfrutar da atividade como jogo mais do 
que como esporte. 

Os treinadores e técnicos esportivos devem compreender que 
se consegue elevado número de jovens praticando um determinado 
esporte, é de se esperar que se mostrem entusiasmados como mes
mo. É a base necessária para conseguir com o tempo esportistas de 
alto rendimento ou se o que se pretende é um estilo de vida ativo dessa 
populayao em um futuro, também se conseguirá. Pelo contrário, se
ria quase desnecessário apontar que se nao ternos praticantes de um 
esporte, ou um escasso número <lestes porque o abandonaram, mui
to difícilmente se conseguirá esportistas de alto nível, pois urna vez 
que os jovens se retiram, difícilmente voltarao a atividade esportiva. 

Por estas raz6es em qualquer plano de formayao para obter es
portistas de alto rendimento ou pessoas ativas, devem ser considera
das as seguintes quest6es: 

a) Em primeiro lugar, ter relativamente claro a importancia de 
man ter um grupo de esportistas mais ou menos numeroso, para ga
rantir o trabalho. Isso justificaria conhecer os motivos que leva estes 
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jovens a praticar esparte e a abandoná-lo, para poder realizar urna as;ao 
preventiva, oferecendo-lhes o que necessitam. 

b) Urna vez que se tem es se grupo grande de esportistas deve
ria desenvolver urna série de as;oes encaminhadas a assessorá-los psi
cologicamente, como fim de obter os melhores resultados possíveis 
de cada um deles, tanto individual como coletivamente. 

c) Para aprofundar ainda mais este tema se faz necessário co
nhecer nao somente a opiniao dos praticantes, como dos que aban
donaram os programas esportivos para ter urna visao clara do que está 
ocorrendo. 

Esgotamento em jovens esportistas 

Como pode ser observado nas causas de abandono urna por
centagem alta se relaciona diretamente com a pressao, o estresse, o 
aborrecimento, a nao diversao, provocadas pelo ambiente dos jovens 
esportistas (país, treinadores, companheiros e ambiente) levando ao 
esgotamento (burnout). 

Definirao e conceitualizarao de burnout 

O estresse foi definido em nível biomédico como: o estado de 
tensao excessivo resultante de urna as;ao brusca ou continuada para 
o organismo (Dicionário Terminológico das Ciencias Médicas, 1980). 

No es porte, definimos o es tres se como a grande solicitas;ao psí
quica e/ ou fisica, vivida como urna carga e que con duz a reas;oes de 
defesa específicas para dominar a situas;ao ameas;adora (Dicionário 
das Ciencias do Es porte, 1994). 

Do ponto de vista psicológico, se entende o estresse como 
um conjunto de manifestas;oes gerais nao específicas como res
posta a urna demanda qualquer do ambiente, incluindo o psico
social (Rivolier, 1999). Assim mesmo o estresse psicológico pode 
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ser visto como um processo que come~a quando a pessoa se en
contra com uma demanda situacional. Esta pode ser uma tarefa, 
uma oportunidade ou alguma coísa que também requer uma a~ao 
ou ajuste por parte do indivíduo (Sarason, 1980). Na continuida
de a pessoa valoriza a situa~ao e os recursos disponíveis apropria
dos para essa demanda. Algumas pessoas julgarao a situa~ao como 
amea~adora em algum aspecto. Para Lazarus (1966), a amea~a é a 
condi~iio da pessoa frente a um estímulo que considera ~omo pe
rigoso para seus valores e metas. 

A perceViªº de amea~a influencia a seguinte fase do processo 
de estresse. A resposta emocional do sujeito provoca uma situa~ao 
desagradável com estados de ansiedade, furia e culpa. 

Este estresse vai dar lugar ao que se denomina de esgotamento 
(burnout) e que se define como um estado de cansa~o mental, emoci
onal e físico gerado por uma dedica~ao persistente para um objetivo, 
cujo ganho é aposto as expectativas da pessoa (Freudenberger e Ri
chelson, 1981). Esta situa~iio pode dar lugar inevitavelmente a um 
baixo rendimento, entre outras questoes. 

Flippin (1981) é considerado como um dos primeiros autores a 
falar do burnout em contextos esportivos, relacionando esse aspecto 
também com o baixo rendimento. 

Por sua vez, Maslach e Jackson (1981) consideram a síndrome 
como a conjun~ao de tres dimensoes claramente diferenciadas: es
gotamento emocional, despersonaliza~ao e reduzida realiza~ao pes
soa). Considerando estes aspectos Fender (1989) entende o burnout 
como uma rea~ao de estresse da competi~ao esportiva, caracterizada 
pelo esgotamento emocional, atitude impessoal para os sujeitos do 
ambiente esportivo e diminui~ao do rendimento esportivo. 

Este fenomeno que acabamos de comentar passou a ser locali
zado no es porte de alto rendimento a extender-se ao esparte compe
titivo juvenil, de forma muito grande, envolvendo a cada dia maior 
número de crian~as e jovens. 
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O estruse nos jovens esportistas 

Os estudos realizados sobre o esgotamento e estresse nos es
portistas se converteu em um tema importante de discussao no es
parte e, em conseqüencia, na Psicologia do Esparte, já que embora 
exista certa discrepancia a respeito parece que efetivamente no esparte 
infantil está se gerando muito estresse. 

Os dados sobre a incidencia <leste fenomeno a colocam entre 
47% (\Veinberg e Gould, 1995) e 35%. Em outro contexto geográfi
co como é o espanhol, urna investigac;:ao o situa em torno de 22% 
(Garcés de los Fayos, 1994). Independentemente das diferenc;:as exis
tentes, os números apontados sao preocupantes. Além disso, é assi
nalado que 40% das crianc;:as e jovens que o sofrem acabam abando
nando a prática esportiva (Garcés de los Fayos, 1994). 

Mais recentemente Gilbert (1988), comenta que o esgotamen
tó (burnout) é a razao para que 80-90% das crianc;:as abandonem o es
parte organizado antes dos 15 anos. No mesmo sentido se manifes
tam Gould (1987), Gould e Petlichkoff (1988), Weiss (1993) ao mar
car que muitas crianc;:as nao continuam a prática esportiva pelo ex
cesso de estresse competitivo. 

Os estudos realizados sobre esta temática analizaram desde o 
nível de incidencia <leste fenomeno nos jovens, ao abandono da prá
tica esportiva devido ao mesmo, passando pelo estudo dos determi
nantes <leste esgotamento, os momentos em que a incidencia é mai
or, as características dos jovens que fazem que sejam mais suscetível 
sua aparic;:ao, as situac;:oes concretas e os agentes que provocam a 
mesma, alternativas e recomendac;:oes para evitar sua aparic;:ao, etc. 
Neste sentido vamos expor a seguir alguns des tes aspectos. 

Determinantes do estresse nos esportistas 

O estresse competitivo dos jovens pode dever-se a inúmeros 
aspectos. Em qualquer caso este pode ser provocado por desencade-
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antes gerais ou próprios da atividade esportiva, que aparecem antes, 
durante e/ ou depois da competis:ao. Igualmente esses aspectos po
dem estar originados por questoes situacionais da prática esportiva 
e/ou características pessoais dos esportistas. 

Para Coackley (1992), talvez nao seja o esparte em si mesmo que 
gere o estresse senao a estrutura social do esparte competitivo. Ten
do em conta que os fatores que predispoe ao estresse podem ser 
múltiplos no plano esportivo e que vao desde as variáveis negativas 
(competis:oes, horas de treinamento, disciplina do mesmo, etc.), man
ter com o treinador urna má relas:ao, a praticar espartes individuais, a 
nao dar tanta importancia ao esparte em suas vidas e/ou a suportar 
mal as relas:oes sociais que se estabelecem no esparte (Garcés de los 
Fayos, 1994). 

As situas:oes gerais que provocam estresse sao todas aquelas em 
que existe incerteza (resultado da competis:ao, etc.), nas situas:oes no
vas e de troca (perto de um torneio, necessidade de classificar-se, etc.), 
nas que existe falta de informas:ao (categoría do adversário, etc.), nas 
que há urna sobrecarga de informas:ao (por exemplo, informas:ao ao 
mesmo tempo do treinador, pais, companheiros, etc.) e nas que faltam 
condutas para fazer frente e manejar .a situas:ao (urna situas:ao limite, 
urna tarefa crítica como lans:amentos de penaltis e que nao foi treina
do). Enguanto que como determinantes próprios da atividade esporti
va encontramos os que se criam nas situas:oes de treinamento. 

Entre estes determinantes encontramos as situas:oes onde exis
te um treinamento pesado (treinamento de grande intensidade ou ex
cessivo), existe frustras:ao no esparte (nao sao conseguidos os resul
tados esperados, etc), há urna mudans:a ocupacional ou da tarefa (traca 
de treinador), o ambiente fisico é inadequado (treinar com material 
obsoleto, ou com muitas pessoas ao mesmo tempo em pouco espa
s:o, etc.) ou as relas:oes interpessoais sao pobres (existe escassa comu
nicas:ao por parte do treinador, a relas:ao com outros companheiros 
da equipe é má). 

Passer (1982) indica urna série de determinantes do estresse em 
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jovens esportistas, associados a competi,ao antes, durante ou depois 
da mesma, assim como a tra,os de personalidade. 

- Sobre os determinantes situacionais do estresse antes da competi,ao 

Como determinantes situacionais da pré-competi,ao se assina
la o tipo de esporte que pratica o jovem, o tempo prévio para com
peti,ao e a importancia da mesma. 

Quanto ao tipo de esporte, múltiplos estudos indicam que os 
individuais geram mais estresse que os de equipe (Griffin, 1972; Si
mon e Martens, 1979). Neste sentido, quando se pertence a um gru
po a responsabilidade fica diluída entre seus membros, enquanto que 
quando o sujeito enfrenta sozinho urna situa,ao determinada a res
ponsabilidade e a pressao sao maiores. 

Outro determinante é o tempo prévio para competi,ao, já que 
se detectou que a medida em que a mesma se aproxima aumenta a 
ansiedade dos esportistas (Gould, Horn e Spreeman, 1983', Gould, 
Petlichkoff e Weinberg, 1984). Qualquer pessoa, frente a diversas si
tua,6es potencialmente conflitivas, sofre um aumento de sua ansie
dade, ocorrendo o mesmo no plano esportivo. 

O terceiro determinante, se refere a importancia da competi,ao, 
assinalando que quanto mais relevancia tiver maior será o nível de 
ansiedade nos esportistas (Lowe e McGrath, 1971; Feltz e Albrecht, 
1986). É evidente que na medida que um acontecimento, de qualquer 
tipo, se constitua em relevante, provocará níveis mais elevados de 
ansiedade que se for considerado de menor relevancia. 

- Sobre os determinantes situacionais do estresse durante a competi,ao 

Diversas investiga,6es assinalam que determinados aconteci
mentos no momento da competi,ao geram mais ansiedade. Neste 
sentido Hanson (1967) e Lowe & McGrath (1971), apontam como 
determinantes durante o transcurso da competi,ao, jogos complica
dos ou decisivos, situa,6es críticas particulares de um momento do 
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jogo, urna tarefa específica, urna atividade que se está executando ou 
a fun,ao que a está desempenhando. Todos estes aspectos parecem 
incrementar os níveis de ansiedade dos esportistas. 

- Sobre os determinantes situacionais do estresse depois da competi\:ao 

Sem dúvida o resultado de urna competi,ao ou de qualquer outra 
atividade da vida se converte em aspecto chave gerador de ansiedade, 
sempre que os resultados sejam negativos ou nao desejados. Em tal li
nha, encontramos que os resultados negativos da competi,ao dao lu
gar a urna maior ansiedade dos jovens (Scanlan e Passer, 1978, 1979; 
Scanlan e Lewthwaite, 1984; Martens e Gill, 1976; Gill e Martens, 1977). 

- Sobre os determinantes situacionais do estresse durante os treinamentos 

Parte importante do esporte é o treinamento, tanto quantitativa 
como qualitativamente. Qualquer pessoa relacionada com o esporte 
sabe perfeitamente que a competi,ao é somente a ponta do iceberg, en
guanto que o treinamento é a parte que os desportistas dedicam mais 
tempo. Embora dependendo do esporte, se estima que a competi,ao 
somente representa entre 1 e 10% do tempo dedicado para prática es
portiva, enguanto que o restante está dedicado ao treinamento. 

Cremos que seja necessário ressaltar a importancia do treinamen
to e o mesmo como fonte geradora de ansiedade por múltiplas cau
sas. Pode provocar ansiedade a situa,ao de treinamento quando a 
mesma é pesada, frustrante, há trocas de fun,ao ou tarefas, ambiente 
fisico inadequado ou rela,6es interpessoais pobres. 

Quanto as características do treinamento, encontramos que a 
sobrecarga nos mesmos gera estresse. Vários treinadores, para me
lhorar o rendimento a curto prazo, aumentam a quantidade das prá
ticas, número de horas, sess6es semanais e intensidade. 

Nao só a quantidade de treinamento realizado afeta o atleta como 
a qualidade do mesmo, pois alguns sao aborrecidos e monótonos 
(Juba, 1986). Em muitas ocasi6es os modelos de treinamentos utili-
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zados no esparte infantil, se assemelham cada día mais ao do de alto 
rendimento. Nao podemos simplesmente transferir treinamentos do 
esparte de competi,ao ao de base, já que entre outras questoes, as 
idades dos sujeitos sao totalmente distintas. Isto tem levado a que trei
namentos se convertam em verdadeiro suplícío para as crian,as, e que 
nao encontram diversao, já que passou de ser algo alegre, para algo 
aborrecido e sacrificado. Também podemos verificar que vários trei
nadores consideram, de forma erronea, que treinamentos alegres e 
divertidos sejam sinonimos de maus treinamentos, já que segundo eles, 
um bom é aquele onde o esportista sofre. 

Juba (1986) refere dois aspectos que provocam estresse nos jo
vens: a excessiva quantidade de treinamento e a natureza repetitiva 
do esparte. Tierney (1988) também incide na sobrecarga de treina
mentos, o mesmo que Smith (1986) ao referir-se ao excessivo tempo 
dedicado a essa prática esportiva. 

Também é possível verificar, que a idade de inicia,a:o aos es por
tes é cada vez mais precoce. Isto nao só acorre na gínástica e na nata
'ªº mas também nos outros espartes. Mesmo assim nao há dados que 
mostrem claramente que a prática esportiva precoce esteja associada 
de maneira positiva ao rendimento e aderencia a mesma. É que, vári
as vezes, as atividades realizadas nos programas esportivos infantis 
nao sao adequadas com o desenvolvimento evolutivo das crian,as 
envolvidas, exigíndo-lhes habilidades ou condutas nao compatíveis 
com seu nível de matura,a:o fisica ou mental. 

Outro tema relativamente estudado é o da frustra'ªº provocada 
pela prática desportiva. Encontramos jovens que percebem sua atua
'ªº como baixo rendimento, o que pode determinar um incremento 
de seu nível de ansiedade estado (Scanlan, 1986; Gould, 1993). Na 
mesma linha se manifestam Scanlan e Passer (1979) ao comprovar que 
as crian,as que tem experiencias positivas (de exito) tem menor nível 
de ansiedade de estado do que as que tem negativas (de fracasso). 

Aspecto menos estudado se refere ao estresse produzido por 
tracas de fun,a:o ou das tarefas. Todos nós podemos avaliar a ansíe-
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dade provocada pela troca de tarefa, de profissao, de casa, etc. O 
mesmo acorre no esparte. A troca nas fun,6es a que estao acostu
mados os esportistas lhes cria incerteza e, normalmente, ansiedade 
(estar acostumado a jogar de atacante e passar a fazer a defesa). Tro
car de treinador (nao sabem como será o novo, se lhes exigirá dema
siado, se estabelecerao urna boa rela,ao com ele) ou trocar a forma 
de treinar ou jogar. 

Em ambitos diferentes ao esportivo, como o trabalho, se es
tudou a importancia do local onde ele se desenvolve. Foi verificado 
que o mesmo pode influir positiva ou negativamente. É evidente 
que um ambiente fisico inadequado pode baixar o rendimento e nao 
desenvolver certas habilidades (imaginem-se que estao praticando 
nata,ao e que a mesma raia, em que treinam, tem que ser dividida 
com vários nadadores. É provável que nao possam fazer os exercí
cios adequadamente). Quando isto acorre sistematicamente, pode 
chegar a lhes afetar seriamente. 

- Sobre a influencia das interas:oes sociais 

Anteriormente vimos que os esportistas em muitas ocasi6es se 
sentem pressionados pelas pessoas que os rodeiam. As pessoas que 
esrao mais próximas dele e, portan to, que mais lhe influem, tanto pela 
proximidade como pela importancia que tem, sao o treinador, os pais, 
os amigos ou companheiros. 

Tierney (1988) verificou que o estresse é conseqüencia entre 
outras raz6es, das expectativas de outras pessoas e das expectativas 
auto-impostas pelo jovem. 

Possivelmente sejam as atitudes e comportamentos dos pais urna 
das causas principais do estresse Guba, 1984). No mesmo sentido, se 
manifestam também Scanlan e Lewthwaite (1984) ao sugerir que o 
incremento da pressao familiar para que as crian,as participem em 
programas esportivos está associado aos altos níveis de ansiedade 
estado destas. 

Também acorre que a necessidade das crian,as de obter avaha-
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<;6es positivas dos adultos e, mais concretamente dos treinadores, 
provoque esse estado ao nao receber a resposta desejada. 

Outro dos agentes geradores de estresse sao os treinadores, atra
vés das rela<;6es inadequadas que estabelecem com a crian<;a ou des
ta com os seus companheiros. Em ambos os casos pode ser devido a 
urna rela<;ao pobre ou inadequada. Nao esque<;amos urna causa sig
nificativa de abandono do esparte pelos jovens é a má rela<;ao com o 
seu treinador. Estas referencias nao se originam somente das crian
<;as mas também dos pais (Smith, 1986). 

Um fator importante, gerador de estresse, refere-se aos compa
nheiros da crian<;a. Os motivos para a prática do esparte, apontados 
em quase todas as investiga<;6es pelas crian<;as, é o de fazer novos 
amigos e também o de poder estar com eles. Quando nao acorre isto 
o jovem pode se sentir mal. Também pode acontecer que a crian<;a 
busque aprova<;ao social entre os companheiros e nao a obtenha, oca
siao em que os níveis de ansiedade de estado podem aumentar. 

Nao é de estranhar que a cada dia nos deparemos com crian<;as 
apresentando sinais de estresse, com tendencia ao abandono prema
turo da prática esportiva, como conseqüencia das intera<;6es comas 
pessoas que as rodeiam. 

- Sobre os determinantes pessoais do estresse 
relacionados com o momento da competi<;ao 

Quanto aos determinantes pessoais, é claro que a ansiedade se 
relaciona com certos fatores do sujeito como a auto-estima e a ori
enta<;ao para o resultado. 

Neste sentido, encontramos resultados indicando que as crian
<;as com baixa auto-estima mostram mais ansiedade antes e durante 
a competi<;ao embora nao depois da mesma. 

Outra variável mencionada, se detectou que as crian<;as que es
tao orientadas ao domínio da tarefa mostrarn menos ansiedade do que 
as que estao orientadas ao resultado (importancia atribuída para vi
tória e o fracasso) (Roberts, 1986). 
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Algumas investiga,oes apontam que antes da competi,ao as cri
an,as com baixas expectativas de exito apresentam mais ansiedade 
estado do que as com altas expectativas frente ao evento (Scanlan e 
Passer, 1978, 1979; Scanlan e Lewthwaite, 1984). 

Relacionando-se a ansiedade com a alegria e diversao, foi verifi
cado que as pessoas que participam e assistem a partida ou competi
'ªº como algo alegre e divertido mostram menos ansiedade. 

Gould (1993) refere que o perfeccíonismo, a necessídade de acei
ta,ao por parte dos demais, a nao afirma,ao e o auto conceito baseado 
semente através do esporte, sao fatores que provocam o estresse. 

Outras variáveis que foram estudadas, se referem ao sexo e anos 
de experiencia dos esportistas, embora se tenha detectado que estas nao 
se relacionam como estresse competitivo agudo (ansiedade de estado). 

Vários estudos sugerem que o esporte juvenil nao provoca mais 
ansiedade do que outras atividades próprias dos jovens, como exame 
escolar, competi,ao entre bandos, etc. Nesse sentido, estamos de acor
de com o afirmado, sempre que essa prática esportiva seja cerreta e 
os jovens nao se sintam pressionados poralguns dos múltiplos aspec
tos revisados. Cremas que o problema surge nao como esporte em 
si mesmo, senao em como está enfocado ou se desenvolve em ambi
entes, programas ou situa,oes concretas. 

Sintomas do estresse em jovens esportistas e características pessoafr dos mesmos 

No aprofundamento <leste tema foi estudado como a ansieda
de de tra,o para a competi,ao provoca urna série de conseqüencias 
nos jovens. 

Scanlan (1986) ao assinalar que os esportistas com elevada ansie
dade de tra,o competitiva mostram urna baixa auto-estima, baixos 
níveis de alegria, baixas expectativas de execu,ao pessoal, se mostram 
preocupados pelo fracasso e pela avalia,ao que realizam deles os adul
tos, se mostram incapaz es de o bter satisfa,ao com a prática e se pre
ocupam de forma considerável pela avalia,ao social. Considera que 
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a alta ansiedade de tra~o predispoe para perceber a avalia~ao e o am
biente esportivo como amea~adores. 

Por sua vez, Passer (1983) acrescenta que os resultados das in
vestiga~oes revelam que as crian~as com altos níveis de ansiedade de 
tra~o se mostram freqüentemente mais preocupadas por perder, nao 
jogar bem, pela avalia~ao do treinador e dos companheiros. Elas per
cebem a avalia~ao e o fracasso como mais amea~adoras que os es
portistas com baixa ansiedade de tra~o. 

Já Brustad e \Veiss (1987) revelam que estas crian~as se carac
terizam por ter baixos níveis de auto-estima e maiores problemas 
para a execu~ao, que as outras. Por essa razao Brustad (1988) assi
nala que estes jovens esportistas percebem o fracasso e a avalia~ao 
negativa como emocionalmente aversivo. Aconselha que os líderes 
adultos devam reduzir o grau em que estas crian~as sao avahadas 
abertamente, ªº tempo que devam procurar refor~ar seus exitos e 
real~ar sua auto-estima. 

Conseqüencias e efeitos do estresse 

As conseqüencias do estresse ficaram de alguma forma refleti
das no transcurso dos itens anteriores, mas nem por isso, queremos 
deixar de mencionar algumas das mais importantes. 

O abandono esportivo se converte no principal fenomeno pro
duzido pelo estresse, alcan~ando números preocupantes e que aumen
tam dia a dia. Verificamos que o estresse fica também refletido no 
baixo rendimento esportivo. Outras manifesta~oes claras do estresse 
esportivo sao as queixas dos jovens (ou seus pais) sobre a perda do 
sono ou do apetite, redu~ao nos níveis de satisfa~ao por essa prática, 
carencia de alegria e aumento das lesoes fisicas. Sobre este último fa
tor, urna revisao de Guillén (1999) mostraos níveis de acidentes es
portivos, lesoes traumatológicas e morte súbita em jovens esportis
tas associados ao estresse. 
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- Conseqüencias fisiológicas produto do estresse 

As manifesta~6es fisiológicas do estresse sao variadas, poden

do proporcionar-nos urna informa~ao clara e valiosa. O conhecimento 
das mesmas pode ajudar a evitá-las. A seguir, as principais: 

Tabela 5 

Aumento da taxa cardíaca. 
Aumento da pressiio sangüínea. 
lvfaior sudorese. 
Incremento da atividade cerebral. 
Dilataqiio das pupilas. 
Incremento dos níveis de respiras:ao. 
Incremento da tensa.o muscular. 
Incremento de as:úcar no sangue. 
Incremento da freqüencia da mics:ao. 

Boca pastosa. 
Aumento da secreqíio da adrenalina. 
Rubo< 
Hiperventilaqiio. 
Diarréia. 
Náuseas. 
Vómitos. 
Mal estar no estómago. 
Resfriamento das miios e pés. 

- Conseqüencias psicológicas produto do estresse 

Conhecer semente as manifesta~6es fisiológicas é insuficiente. 
Por esta razao vamos mostrar as formas que se refletem em níveis 

psicológicos, a fim de detectar a apari~ao desta síndrome, bem como 
para reconhecer o alcance do estresse. 
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Tabela 6 

Preocupac;:a'.o. 
Estreitamento da atenc;ao. 
Falha no controle para 
a modulac,;:iio da atenc;iio. 
Sentimento de angustia. 
Falha no controle emocional. 
Incapacidade para tomar decisOes. 
Transtomo visual. 
Reduqiio da flexibilidade mental 
Sentimentos de confusa.o. 

Maior número de 
pensamentos negativos. 
Incapacidade para concentrar-se. 
Esquecimento de detalhes. 
Irritabilidade. 
Menor capacidade para 
centrar-se na atuac;iio. 
Cronicidade de antigos hábitos. 
Sensa\:iio de fadiga. 
Diston;ao da voz. 
Precipitac;ao nas atuac;Oes. 
Atenc;ao aos sentimentos 
pessoais e vivencias internas. 



- Conseqüencias comportamentais produto do estresse 

É importante também referir aspectos do estresse que podem 
ser claramente visíveis para qualquer observador: 

Tabela 7 

Rápidos movimentos com o pé. 
Aumento do piscar de olhos. 
Bocejos repetidos. 

PrevenpJo do estresse em jovens esportistas 

Tremores. 
Andar de um lado para outro. 
Roer as unhas. 

Para prevenir ou reduzir o impacto do estresse nos jovens des
portistas, deixo as seguintes sugest6es: 

- Para os pais 

Os pais devem estar certos de que seus filhos estilo aproveitan
do o programa de prática desportiva em que estao integrados. 

Em muitas ocasi6es os pais insistem para que os filhos se en
volvam em um programa esportivo específico. Pode ocorrer que eles 
nao tenham interesse pelo esporte em geral, ou por um específico. 
As vez es tem atra1=ao por outras modalidades. N esse sentido é dese
jável conhecer suas opini6es e permitir-lhes trocar o esporte por ou
tra atividade. 

Verificamos que certos pais inconscientemente querem que seus 
filhos pratiquem e triunfem em espartes que eles (os pais) gostam. 
Com isso os progenitores conseguiriam satisfazer seus próprios de
sejos, sem pensar nas aspira,oes dos filhos. Por estas raz6es muitas 
crian,as se envolvem numa determinada prática esportiva, já que o 
que desejam é satisfazer a seus pais, mesmo pagando custo elevado 
de ansiedade de estado. 

Em qualquer caso, seja porª'ªº direta dos pais ou qualquer outra 
causa, estes deveriam estar atentos ao desfrute de seus filhos a fim de 
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evitar as perdas de urna má prática esportiva e evitar projetar-se em 
seu filho através desta. 

Algumas vezes, o que fazem os pais, é perguntar para crian\'.a o 
resultado da competi\'.aO da qua! participaram, mas é muito raro per
guntar se se divertiram ou como foi sua participa\'.ao. Por isso, é con
veniente que os pais comecem a tirar a importancia do exito na com
peti\'.ao, do resultado e dá-la a diversao e ao esfor,o. 

Nas ocasioes em que a crian\'.a já se encentra motivada por um 
esparte e come\'.a a ter certo nível nesse, nao é conveniente que os 
pais estejam constantemente ao seu lado, já que com isso podem sen
tir-se avaliados sistematicamente e isto provocará ansiedade, salvo que 
as próprias crian,as desejam que eles estejam a seu lado, embora ain
da assim nao devem exceder-se nisso. 

- Para os treinadores 

Os treinadores sao responsáveis, em alguma medida do estres
se esportivo dos jovens, embora nao sejam os únicos, pela forma de 
treinar, pelas exigencias frente a competi,ao ou pela reia,ao que es
tabelecem comos esportistas. Para diminuir a incidencia do estresse 
nos jovens desportistas, apontamos algumas orienta\'.6es: 

a) Evitar treinamento excessivo. O treinador deverá evitar os 
treinamentos excessivamente duros e aborrecidos, pois por seu de
senvolvimento físico e psicológico as crian,as nao estao preparadas 
para realizá-los. 

Além disso nao está provado que os treinamentos muito inten
sos em certas idades, provoque um maior rendimento. Se existisse urna 
melhora em idade precoce, possivelmente mais adiante poderiam 
aparecer sintomas de sobretreinamento, como já conhecido bloqueio 
da evolu\'.ao, inclusive podendo acorrer o desanimo da crian\'.ª com 
posterior abandono do esparte. 

b) Treinamentos intensos mas breves. Aantiga filosofia de que 
é preferível a qualidade a quantidade se faz evidente ao tratar este as-
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pecto. Na medida em que os treinamentos sejam bem aproveitados 
o rendimento será maior, nao por estar mais tempo nas instalac;:oes 
esportivas, ou estar mais tempo fazendo exercícios os resultados se
do melhores. 

Se nos fixarmos nos meios de comunicac;:ao encontraremos 
constantemente a referencia que os grandes esportistas se caracteri
zam pela intensidade dos treinamentos. No entanto verificamos que 
nos últimos anos se reduziu a durac;:ao dos mesmos na maioria dos 
esportes. Por esta razao em certas ocasioes ficamos surpresos quan
do encontramos jovens com treinamentos mais longos (tempo dedi
cado, metros percorridos, etc.) que os esportistas de alto nível. 

c) Eliminar os treinamentos aborrecidos. Um dos grandes pro
blemas associados ao esporte infantil e juvenil é o da baixa qualidade 
dos treinamentos, produto da monotonia e aborrecimento dos mes
mos. Na atualidade ainda existem muitos treinadores que, de forma 
erronea, entendem que um treinamento bom é aquele em que os es
portistas sofrem e se aborrecem. 

Existe um certo paralelismo entre o mundo do esportee o edu
cativo. Por exemplo, faz anos que os professores na Espanha enfati
zavam o refrao de a letra com sangue entra e consideravam que estudar 
deveria supor muito sofrimento e sacrificio. No entanto já faz algum 
tempo que se considera a necessidade da tarefa ser atrativa e diverti
da pois desta maneira é benéfica e se obtém os melhores resultados. 
É imprescindível que o treinamento, que é a parte ou momento do 
esporte que ocupa mais tempo, seja divertido, ameno, etc. Observa
se que muitos profissionais do esporte, nos seus programas de trei
namentos sentem-se muito bem. 

d) Realizar treinamentos criativos. Um aspecto que caracteriza 
os bons treinadores, e que é valorizado positivamente pelos esportis
tas, é a realizac;:ao de atividades novas e variadas. 

Se nos fixamos, por exemplo, nas concentrac;:oes das melhores 
selec;:oes de futebol, podemos verificar que nos treinamentos sao in
cluídos muitos jogos e atividades divertidas, mas sem que com isso 
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deixem de realizar seu trabalho. Nesses treinamentos sao realizadas 
pequenas partidas de rugby, basquete, etc. 

e) O relaxamento e o tempo de recupera,ao fazem parte tam
bém do treinamento. 

A recupera\'.ªº é necessária para que o organismo enfrente no
vas competi\'.6es em um estado ótimo. Deve ser considerada a recu
pera,ao como parte importante do treinamento. Quanto ao relaxa
mento deveria adquirir um espa\'.o próprio tanto durante a época de 
muito treinamento (início de temporada) como antes das competi
\'.Ües nao somente para a saúde do jovem, também para seu maior 
rendimento. Na medida que tenha um estado ótimo de relaxamento 
enfrentará as competi,6es com maiores garantias de exito. 

f) Evitar jogar um número excessivo de competi,6es. 

Vimos que a competi\'.ao gera certo grau de tensao e ansiedade 
nos esportistas, por esta razao nao é conveniente submete-los cons
tantemente a estas situa,6es. Devemos considerar que inclusive es
portistas adultos (futebolistas de grandes equipes) que estao subme
tidos a competi\'.6es todas as semanas, em certas ocasioes mais de urna 
vez por semana, queixam-se do excesso de tensao e da necessidade 
de reduzir o número destas. Se is to ocorre a esportistas profissionais 
o que nao acorrerá a jovens, já que para estes sua competi,ao é tao 
importante quanto para o profissional. 

g) Reconhecer os sin tomas do estresse. 

O treinador deverá ter a habilidade de reconhecer quando um es
portista jovem está sofrendo estresse, para desta maneira poder ajudá-lo. 

h) Procurar converter as atividades em desafio e nunca em amea,a. 

A forma de evitar que o jovem se sinta amea,ado é procurando 
que os exercícios e atividades que realiza sejam desenvolvidos em um 
ambiente descontraído tratando de superar a si mesmo, competindo 
por um aperfei,oamento gradual. 

i) Refor\'.ar o trabalho dos jovens esportistas. 
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Verificamos que cada dia é mais dificil encontrar pessoas que 
elogiem e estimulem os outros. Devemos ter em considera,ao que 
os jovens necessitam em muitas ocasi6es de alguém que os anime e 
recompense pelo trabalho desenvolvido, já que nao lhes basta a ade
quada realiza,ao da tarefa. Além disso, certos jovens que se caracte
rizam por serem mais dependen tes necessitam esta recompensa, que 
pode consistir simplesmente em um sorriso, palavras de animo ou urna 
piscada de olhos de cumplicidade. 

A fim de evitar e controlar o estresse, os treinadores deveriam 
considerar, ainda, as seguintes pautas: 

a) Analisar periodicamente o estresse dos esportistas. 

É conveniente que o treinador dedique um mínimo de seu tem
po a observar o comportamento e as rea,6es de seus esportistas, a 
fim de detectar qualquer anomalia. Deve estudar os padr6es de es
tresse manifestados por cada um. Há pessoas que pensam que dedi
car este tempo sup6e perda, no en tanto o que se está fazendo é pre
venindo, além de otimizar os resultados, o que representa um ganho 
em tempo e esfor'o para o futuro. 

b) Observar se os esportistas (individualmente) estilo aborreci
dos nos treinamentos e/ou preocupados, já que poderiam ser sinto
mas de que algo nao vai bem. 

c) Planificar os objetivos e metas de cada esportista para evitar 
que tenham expectativas muito elevadas e que logo as mesmas nao 
sejam cumpridas. Igualmente, ser capazes de corrigir as metas esta
belecidas e que pudessem ser erroneas, geradoras de ansiedade ao ver 
que nao conseguem alcan,á-las. 

d) Analisar as exigencias do seu esparte, para conhecer a ativa
'ªº necessária em cada momento da execu,ao. 

e) É conveniente analisar os próprios níveis e padr6es de estresse 
que pode apresentar como treinador, já que poderia estar transmitin
do ansiedade aos jovens com suas condutas. 
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-Sugest6es para que os esportistas controlem o estresse 

É interessante, que os próprios esportistas controlem o seu ní
vel de estresse. 

Comprometer-se, com o treinador, em melhorar seu estado 
emocional. Avaliar antes de cada competi~ao ou treinamento os fa
tores geradores de estresse. 

FD<ar metas sobre aspectos emocionais durante as partidas, tornei
os ou campeonatos, indicando como pretende atuar duran te os mesmos. 

É conveniente que previamente ensaie física e emocionalmente 
como responder frente a situa~oes reais que lhe sao críticas. 

É aconselhável que depois de cada competi~ao, seja calculado 
o seu nível de ansiedade experimentado e como reagiu frente a este. 
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