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RESUMO 

 

Partindo do interesse em saber o que acontece com jovens talentos do atletismo capixaba, 

que de observações feitas no ranking nacional do atletismo (CBAt), percebeu-se que 

atletas que tiveram bons desempenhos em diferentes anos e modalidades, parecem ter 

“desaparecido” do cenário esportivo apontando para uma tendência de abandono da 

modalidade por motivos diversos, este trabalho justifica-se pela intenção de promover 

estudo que busque resgatar a história de jovens talentos  do atletismo capixaba, 

identificando os fatores que favoreceram o abandono esportivo, fomentar literatura 

escassa da modalidade no estado e, assim promover documento que possa servir como 

base para promoção e incentivo do esporte a nível estadual, objetivando investigar a 

prevalência de jovens talentos do atletismo capixaba que deixaram de praticar o esporte 

e os motivos  que favoreceram o abandono.  Para tal, esta pesquisa é de cunho quali-

quantitativo, onde foi utilizado o método de entrevista semiestruturada, composta por 

onze perguntas iniciais, seguidas de perguntas abertas, que foram feitas de acordo com o 

decorrer da entrevista. Foram entrevistados cinco jovens talentos (de ambos os sexos) que 

fizeram parte do ranking CBAt entre os anos de 1997 a 2015, entre os vinte melhores 

colocados em diferentes categorias e modalidades e que deixaram de praticar a 

modalidade. Após transcrição dos dados e análise de conteúdo, os resultados sugerem que 

os principais motivos de abandono da prática por jovens talentos do atletismo capixaba 

foram a falta de estrutura, apoio financeiro governamental e particular, necessidade de 

estudos, falta de perspectiva de futuro no esporte e lesões. 

 

Palavras- chave: Atletismo, abandono, jovens talentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atletismo é a modalidade esportiva mais antiga entre os esportes contemporâneos. 

Considerado como esporte de base, surgiu na Grécia na época de 776 a.C. nos primeiros jogos 

olímpicos da era antiga. Na ocasião, apenas uma prova foi disputada, uma corrida de 

aproximadamente 200 m denominada Stadium (TURCO, 2016). Segundo Tubino, Tubino e 

Garrido (2007), o atletismo já era praticado desde a Grécia antiga sob a forma de competição, 

com as corridas curtas em pista chamada de DIALUS, e as corridas mais longas, de 12 voltas, 

chamadas de DOLIKUS, provavelmente realizadas desde 1453 a.C. durante os Jogos 

Panatinaikos. Muitos anos se passaram e a prática do atletismo foi se expandindo para outros 

países principalmente Inglaterra e Estados Unidos, onde se modernizou e tomou a forma que 

conhecemos nos dias atuais. Aproximadamente no ano de 1900 começa a se firmar e passa a 

participar dos Jogos Olímpicos da era moderna a partir dos anos de 1924 (TURCO, 2016). 

Devido à grande proporção que o esporte foi tomando, houve a necessidade de criar 

uma instituição que o regulamentasse em nível internacional e, assim então, em 1912 foi 

criada a Associação Internacional de Atletismo Amador (IAAF) onde em 2001 recebe a 

denominação atual- Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), órgão 

máximo regulamentador do atletismo mundial (IAAF, 2016). Subordinadas à IAAF estão às 

confederações de atletismo de cada país (IAAF, 2016; TURCO, 2016). No Brasil, o atletismo 

passou a ser popularizado por meio de colônias inglesas que aqui se constituíram. A 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) estava filiada à IAAF desde o ano de 1914 

como Confederação Brasileira de Desportos, mas somente foi fundada no ano de 1977, sendo 

a responsável pela realização de competições nacionais e representante do atletismo brasileiro 

em competições internacionais. Trata-se do órgão gestor máximo do atletismo em solo 

brasileiro e a ela subordinadas estão as federações de atletismo dos 26 estados mais o Distrito 

Federal (CBAt, 2016). Dentre estas federações está a Federação Capixaba de Atletismo 

(FECAt) criada em 1981e reintegrada em 2005, atualmente possui 28 clubes filiados e mais 

de mil atletas federados. No entanto, são poucos os registros históricos e documentais que 

permitem conhecer melhor a história e os caminhos percorridos pelo atletismo capixaba e 

principalmente pelos atletas desta federação (FECAt, 2016; CBAt, 2016). 

Anualmente, são promovidas competições estaduais onde atletas de diversas 

categorias têm a oportunidade de participarem objetivando o alcance de índices para a disputa 

de campeonatos nacionais promovidos pela CBAt (FECAt, 2016; CBAt, 2016). 
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Todavia, apesar do quantitativo de cerca de mil atletas filiados à Federação de 

Atletismo do Espírito Santo, grande parte parece abandonar a modalidade antes mesmo de 

atingir a performance máxima em nível de capacidades físicas (LEMPART; ADOLPH, 1979, 

apud WEINECK, 1999). 

Entende-se como performance máxima o desenvolvimento a longo prazo das 

habilidades motoras, técnicas, cognitivas, sociais, da capacidade de aprendizagem, além das 

habilidades emocionais, de maneira sistematizada, para alcançar o máximo desempenho na 

modalidade esportiva. Normalmente, segundo Weineck (1999), a depender da modalidade, 

esse desenvolvimento leva em torno de 6 a 10 anos de formação do atleta. O autor acrescenta, 

ainda, a existência de zonas ideais para o melhor desempenho na modalidade de acordo com a 

faixa etária, com início após os 17 anos para mulheres e 18 para homens, podendo chegar até 

aos 30 anos, como no caso das provas de 5.000 e 10.000 m. O mesmo pode ocorrer para 

maratonistas em relação à idade de desempenho máximo (WEINECK, 1999; TOMAZINI; 

SILVA, 2013).  

Estudos realizados por Sousa (2010), Dias e Teixeira (2007), Rocha e Santos (2010), 

Souza (2000) e Vieira (1999), objetivando identificar as possíveis causas de abandono de 

diferentes modalidades esportivas – remo, tênis, atletismo e a natação –, tiveram alguns 

resultados em comum quanto aos fatores que favoreceram ou possíveis favorecedores de 

promoverem o abandono, principalmente entre as idades de 12 a 19 anos, dentre os quais se 

destacam: a falta de recursos financeiros, a falta de estrutura, necessidade de alocar recursos 

mensais para manutenção do lar, além de cobranças sofridas por pais e treinadores. Estes 

resultados apontam para uma forte tendência de que os motivos para o abandono estarem mais 

relacionados a causas externas do que propriamente a causas pessoais.  

A problemática do abandono tem sido alvo de pesquisa de vários autores na área de 

motivação esportiva nas últimas décadas (ROBERTS, 1992, 2001, apud CERVELLÓ; 

ESCARTI; GUZMÁM, 2007). Segundo Cervelló, Escarti e Gusmám (2007), o abandono 

ocorre quando um atleta jovem interrompe a carreira prematuramente e antes de atingir sua 

performance máxima. Outros autores caracterizam, ainda, o abandono como um processo 

continuado que engloba desde um grupo de indivíduos que param de praticar uma 

determinada modalidade específica e passam a dedicar-se a outro esporte ou apenas em 

intensidades diferentes, até um grupo que abandona completamente a modalidade (WEISS; 

CHAUMENTON, 1992, apud VITALLER; SANCHEZ;  FUENTES-GUERRA, 2012). 
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É importante destacar que o abandono ocorre por uma sequência de fatores 

interligados e não simplesmente pela vontade de abandonar (CARLIN et al., 2009). Para 

Cervelló (2002), “existem dois tipos distintos de motivos do abandono: o voluntário (por não 

gostar do esporte ou por ter outros interesses) e, os induzidos (provocados por lesões e ou 

problemas estruturais), que devem ser analisados de maneira específica”. 

Outro aspecto importante a ser considerado na definição do abandono do esporte está 

relacionado com o controle da decisão de sair. Quando o atleta não é mais utilizado em sua 

equipe, quando não possui condições financeiras suficientes para manter -se na prática 

desportiva ou sofre alguma lesão que inviabiliza a prática são exemplos de casos em que o 

indivíduo não detém o controle e é forçado a deixar a modalidade, caracterizando o abandono 

forçado (CARLIN et al., 2009; CERVELLÓ; ESCARTI; GUZMÁM, 2007 ; BARA FILHO; 

GARCIA, 2008). 

No tocante à fase de transição, Brandão et al. (2000) relata que esta é uma fase na 

carreira esportiva que pode ser caracterizada  por um evento, ou não evento, onde o indivíduo, 

passa por um período de troca de convicções sobre si e sobre o mundo, o que demanda uma 

mudança de adequação em seus relacionamentos e comportamentos. Vieira (1999) destaca 

que as idades entre 16 e 19 anos no atletismo caracteriza a fase de transição da categoria 

juvenil para a categoria adulto. Neste período, o jovem talento entra em um embate social 

marcado pelas atribuições que são conferidas pela sociedade ao indivíduo que entra na fase 

adulta (estudos, trabalho, responsabilidades civis, entre outras) ou até mesmo pelo 

descontentamento com os resultados obtidos no esporte. Já para Dias e Teixeira (2007), nesta 

fase o jovem talento passa por um confronto entre duas situações: aventurar-se a seguir na 

carreira esportiva, mesmo que o aporte financeiro, social ou do técnico sejam insuficientes, ou 

deixar de praticar a modalidade e trilhar novos rumos profissionais. 

Além disso, um fator importante, principalmente, nesta fase de transição, é a relação 

entre motivação e permanência destes atletas na prática desportiva. Para Knijjink, Greguol e 

Santos (2005), a motivação é um aspecto a ser considerado para a permanência no esporte, 

uma vez que, pode ser caracterizada como um ponto norteador para que se alcance um 

objetivo, pois este, quando traçado, é de fundamental importância para que os atletas se 

mantenham focados e obstinados a obterem suas realizações. 
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Para Coimbra et al. (2013), a motivação advém de diversos aspectos essenciais que 

permitem ao atleta sua atuação no desporto competitivo, em especial, o fator psicológico. 

Uma vez que, o atleta necessita de uma alta taxa de motivação para suportar as exigências 

sofridas por parte de treinadores, patrocinadores e familiares que acabam gerando situações 

estressantes. Desse modo, devem-se promover treinamentos que sejam compatíveis com a 

capacidade física dos atletas de modo a provocar um alto grau de motivação (MIRANDA; 

BARA FILHO, 2008, apud COIMBRA et al., 2013).  De acordo com a teoria da 

autodeterminação postulada por Deci e Ryan (1985, apud COIMBRA et al, 2013), destacam-

se três tipos de motivação: Motivação intrínseca, motivação extrínseca e amotivação (falta de 

motivação, sentimento de baixa competência), dos quais destacaremos em nossa discussão a 

motivação intrínseca – que pode ser entendida como a prática voluntária de uma atividade 

esportiva pelo sentimento de satisfação e prazer conferido pela própria modalidade – e a 

motivação extrínseca – que se refere à prática da atividade com um objetivo já pré-definido, 

visando um resultado final e não a prática pela prática, a fim de obter reconhecimento de 

familiares e treinadores (COIMBRA et al., 2013). 

Verifica -se que, por meio de uma leitura empírica, segundo a publicação do Jornal 

Notícia Agora (09/2016), muitas jovens promessas do atletismo capixaba abandonam o 

esporte ao concluírem o ensino médio, tendo como principais fatores a falta de investimento 

governamental, a falta de incentivo ao esporte, falta de condições financeiras para manter-se 

no atletismo e essencialmente falta de um continuum de competições em nível universitário. 

O jornal destaca ainda que o Espírito Santo, não possui equipe de atletismo adulto desde o 

ano de 1994, o que inviabiliza o desenvolvimento de atletas promissores que possam sonhar 

com a profissionalização. Nesse sentido, é importante destacar que não foram encontrados 

registros que descrevam a história do atletismo capixaba, bem como os caminhos percorridos 

pelos atletas ao longo dos anos. 

Nesta perspectiva, surge o interesse em investigar como o processo de abandono 

ocorre com jovens talentos no estado do Espírito Santo. Para tanto, considera-se jovens 

talentos a definição de Weineck (1999), que são jovens que apresentam um desempenho em 

competições esportivas acima da média adequada para uma determinada faixa etária. 

Por isso, sob a justificativa de promover um estudo que busque resgatar a história de 

ex-atletas do atletismo capixaba, identificando os fatores que favoreceram o abandono 

esportivo, de fomentar a literatura escassa sobre a modalidade no estado e, assim, promover 
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documento que possa servir como base para promoção e incentivo do esporte em nível 

estadual, este trabalho tem por objetivo investigar a prevalência de jovens talentos do 

atletismo capixaba que deixaram de praticar o esporte e os motivos que favoreceram o 

abandono.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo (GIL, 2002). 

 

2.1. Amostra 

 

Para seleção da amostra, foi realizado levantamento bibliográfico do ranking CBAt 

entre os anos de 1997 a 2015, a fim de identificar atletas que obtiveram ao menos uma das 20 

melhores marcas para os respectivos anos em ao menos uma das categorias: sub-16 (mirim), 

sub-18 (infantil), sub-20 (juvenil) e sub-23. Ao todo, foram identificados 55 atletas. Destes, 

apenas 4 atletas foram encontrados ranqueados na categoria adulto, 17 encontravam-se em 

atividade no ano de 2016 (no entanto, destes, 4 não foram identificados no ranking CBAt, 

embora tenham sido encontrados nos resultados de competições divulgados no site da FECAt) 

e 34 não foram encontrados no ranking do respectivo ano, nem ao menos em resultados de 

competições realizadas pela FECAt em 2016. As modalidades investigadas foram apenas 

aquelas realizadas em estádio, excetuando-se as competições indoor e maratona. 

A amostra foi composta por 5 atletas do atletismo capixaba de diferentes modalidades 

e ambos os sexos – 1 atleta do sexo masculino (A1) e 4 do feminino (A2, A3, A4 e A5) –, que 

ranquearam entre os anos de 1997- 2015, em diferentes categorias e modalidades e que não 

ranquearam pela CBAt em 2016, ou pelo menos em 2 anos consecutivos após a primeira vez 

em que entraram no respectivo ranking, ou, ainda, que não obtiveram registros em 

competições realizadas pela FECAt no ano de 2016. 

 

2.2. Procedimentos 

 

Foi utilizado o método de entrevista semiestruturada (MANZINI, 2003), composta por 

11 perguntas iniciais, como o roteiro a seguir: 
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1) Quais foram os motivos que te levaram a praticar o atletismo? 

2) Com quantos anos começou a praticar o atletismo? Com que idade abandonou o esporte? 

3) Como era sua rotina de treinamentos? Como se sentia quando treinava? E nas 

competições? Quais eram os seus sentimentos? 

4) Quais pessoas mais te apoiavam a praticar a modalidade? 

5) Quais eram suas aspirações em relação ao atletismo? 

6) Como ocorreu a escolha pela modalidade em que você se especializou no atletismo? 

7) Como era o relacionamento com o seu treinador? 

8) Quanto à estrutura? Você acredita que o local on de treinava ofereciam condições essenciais 

para que alcançasse seu objetivo? 

9) Em media quantas eram as competições que participava no ano? 

10) O que te motivou a desistir do atletismo? 

11) Atualmente você almeja voltar ao atletismo? 

 

Para a coleta da entrevista, optou-se pela utilização de um gravador de voz digital 

DVR, modelo R-70, para que seja potencializado o poder de registro e de captação de 

elementos essenciais presentes na narrativa, além de preservar a veracidade do discurso 

(SCHRAIBER, 1995, apud VITALLER, 2011). Entretanto, devido à impossibilidade do 

encontro pessoal com o entrevistado, em algumas entrevistas, foram utilizados métodos 

alternativos de gravação, por meio envio de áudios pelo aplicativo Whatsapp®. 

Também foram utilizados, registros documentais coletados em meios de comunicação 

para compor a discussão. Em seguida, foi feita a transcrição das informações e análise do 

conteúdo (VITALLER, 2011).   

 

2.3. Análise dos dados 

 

A análise das entrevistas foi baseada no modelo proposto por Bardin (1995), ou seja, 

análise de conteúdo. Para Oliveira et al. (2003, apud BELEI et al., 2008) a análise de 

conteúdo consiste “Na leitura detalhada de todo o material transcrito, na identificação de 

palavras e conjuntos de palavras que tenham sentido para a pesquisa, assim como na 

classificação em categorias ou temas que tenham semelhança quanto ao critério sintático ou 

semântico.” 
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Portanto, foram selecionados trechos e palavras que se relacionavam com o objetivo 

da pesquisa. Estes foram categorizados de modo que possibilitassem conexão entre as 

respostas. Ex.: Motivações para iniciar na modalidade: fazer amizades, viajar, convite de um 

professor, convite de amigos, influência de familiares, saúde e lazer.  

 

2.4. Aspectos Éticos 

 

Este trabalho faz parte da pesquisa denominada Estudo do Desempenho de Atletas 

Capixabas de Corrida - ENDCor, que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFES – Campus Goiabeiras, e aprovado sob o número 261.897, e CAAE 

de número 13769613.9.0000.5542. Os entrevistados foram informados sobre o objeto de 

pesquisa e se assim concordarem em participar, receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B). 

 

3. RESULTADOS  

 

De acordo com a análise dos resultados encontrados nos rankings de competições da 

CBAt, não foi observado uma constância de resultados de 34 atletas em três ou mais anos 

consecutivos, até o completo desaparecimento de seus resultados em competições realizadas 

pela CBAt até o ano de 2016. A partir do contato, por meio de telefonemas, com estes atletas 

ou com seus respectivos técnicos, 15 foram identificados em situação de abandono da 

modalidade. Destes, 5 concordaram em participar da pesquisa. 

Após análise do material transcrito e categorização das respostas, identificou-se a 

frequência em que tais categorias foram mencionadas nas respostas registradas. A Figura 1 

apresenta a frequência de registro dos motivos que levaram à prática de atletismo. 

 Entre as modalidades praticadas pelos entrevistados estavam os 100 e os 200 m (A1), 

1.500 e 3.000m (A2), salto em altura (A3), 400 e 800m (A4) e arremesso de peso (A5). 

Na Figura 2, pode-se observar a frequência de registro dos motivos de abandono, 

podendo ser mais de um por entrevistado e, na Figura 3, a relação entre a idade em que os 

entrevistados iniciaram a prática e a idade de abandono. 
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Figura 1. Frequência dos motivos que levaram à prática de atletismo, podendo ser mais de um por entrevistado. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Figura 2. Frequência dos motivos que levaram ao abandono do atletismo, podendo ser mais de um por 

entrevistado. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 3. Relação entre a idade em que os atletas iniciaram a prática e a idade em que abandonaram.  

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A fim de identificar os principais motivos que propicia ram aos jovens talentos do 

atletismo capixaba a abandonarem o esporte de maneira precoce, com base nos resultados e 

conseguinte análise de conteúdo, identificaram-se dois temas importantes a serem tratados: 1) 

Motivação para a prática do atletismo; 2) Motivos para o abandono. 

 

4.1. Motivação para a prática do atletismo 

Weiss e Petlichkoff, (1989, apud LOPES et al.,2016) apresentam como principais 

motivos para a prática de esportes a diversão, o aprendizado de novas habilidades, a vivência 

de desafios e o relacionamento social. Nesse sentido, os motivos mais citados pelos 

entrevistados estão relacionados ao relacionamento social (Influência de familiares ou 

amigos), e por convite do técnico ou professor de Educação Física. Este resultado remete ao 

exposto por Bara Filho e Garcia (2009) sobre a importância da influência dos pais, treinadores 

e amigos sobre a formação dos atletas adolescentes, considerando que a maioria dos 

entrevistados iniciou a prática da modalidade com idade entre 10 e 15 anos (média de 11,4 

anos). Os autores ressaltam que, nesta faixa etária, os jovens estão em processo de 

A1 A2 A3 A4 A5 
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desenvolvimento de sua personalidade e necessitam de referências externas, e, por isso, são 

mais influenciados pelas opiniões dessas pessoas com as quais convivem. Isto pode ser 

evidenciado no depoimento de A2, A4 e A5:  

 “... Eu comecei a correr porque todos os meus amiguinhos ((risos)) 

começaram a correr também...” (A2) 

“Eu ia pra acompanhar minhas irmãs nos treinos e, aí, com 7, 8 anos 

eu comecei, na escolinha (+)” (A4) 

“... Eu comecei no atletismo pelo o incentivo da minha mãe que é 

professora de Educação Física ...” (A5) 

  Além disso, Bara Filho e Garcia (2009) citam em sua pesquisa que um dos motivos do 

abandono do esporte está relacionado à figura do treinador, pois este pode provocar situações 

estressantes para o atleta, além de aplicar treinos monótonos, fazendo com que o atleta não 

tenha a devida participação nos campeonatos e acaba por não estimular ou motivar o atleta de 

maneira necessária. No entanto, neste estudo, o relacionamento com o treinador se mostrou 

como fator de motivação para a prática, uma vez que todos os entrevistados mencionaram o 

bom relacionamento com seus treinadores, como evidenciado nos depoimentos de A2 e A3:  

“... Era um ótimo técnico ele era que nem um pai. “NOSSA!” Ele 

apoiava, ele sabia a hora de apoiar, sabia a hora de(+) Fazer uma 

correção com a gente. “NOSSA!” Ele foi uma pessoa incrível! 

Incrível mesmo! Que acreditava na gente mesmo...Quando nem eu  

acreditava em mim...” (A2) 

 

“... Ela me ajudava muito... Ela cuidava muito bem de mim, me 

cobrava, levava no médico, só que ela queria resultado, ela não era 

aquela treinadora que deixava a gente treinar lá de qualquer jeito... 

Então a nossa relação era boa, mas, às vezes por ela cobrar demais, eu 

ficava assim, um pouco pressionada, que eu era muito nova, mas, ela 

sempre fez de tudo pela gente, tentando levar a gente pro melhor lugar 

possível.” (A3) 
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4.2. Abandono 

 

O principal motivo que levou ao abandono do esporte pelos entrevistados nesta 

pesquisa foi com relação aos estudos, seguido por falta de estrutura e de patrocínio, 

necessidades financeiras, falta de perspectivas futuras e lesões. Os resultados encontrados por 

Sousa (2010), em sua pesquisa realizada com atletas do remo, corroboram com o exposto, 

divergindo apenas com relação às lesões e acrescentando a falta de apoio do técnico, fato que 

não foi identificado nesta pesquisa.  

Segundo os estudos de Salguero, Tuero e Marquez (2003, apud CARLIN et al., 2009), 

os autores relatam que aos 18 anos o jovem tende a tomar atitudes que irão influenciar em sua 

vida. É um momento de pensar no futuro, começar a fazer faculdade, e muitas das vezes há a 

necessidade de se deslocar para outra região por causa dos estudos. Circunstâncias como 

estas, aliadas à diminuição da motivação para praticar esporte, acabam por fazer o jovem 

escolher por algo que o dará maior satisfação, passando a preconizar os estudos, como pode 

ser observado nas falas de A1 e A3: 

“Necessidades né? Porque como no estado não tem apoio, a pessoa 

que leva a vida, na, na parte de velocidade aqui no estado, morre de 

fome! Porque até recebia apoio de trezentos reais, mais tinha que 

pagar faculdade, tinha que pagar tudo, então, trezentos reais não dava, 

então aí, não tinha incentivo de ninguém, ninguém patrocinava, aí foi 

levando a desanimar.” (A1) 

“...Quando eu fiz mais ou menos dezoito anos eu vi que não teria 

como continuar com o atletismo. Eu tinha que escolher, ou eu 

estudava ou eu continuava treinando e foi quando que eu vi que era 

hora de parar.” (A3) 

Lopes et al. (2016) dividem os motivos de abandono precoce identificados em duas 

subcategorias: Motivos intrínsecos, relacionados à vontade do próprio atleta em mudar de 

modalidade ou simplesmente deixar de praticar o esporte – mudanças de interesses; e Motivos 

extrínsecos, alheios à vontade do atleta – problemas relacionados à saúde e lesões, falta de 

entrosamento e amizade no grupo e também com o técnico, divergência de horário de 

treinamento com o horário de disponibilidade dos pais e excesso de tarefas escolares.  
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Rocha e Santos (2010) encontraram resultados semelhantes em sua pesquisa intitulada 

“O Abandono da Modalidade Esportiva na Transição da Categoria Juvenil para Adulto: 

Estudo com Talentos do Atletismo”, onde um dos fatores de maior relevância para a evasão 

do esporte foi a falta de infraestrutura, patrocínio, condições financeiras, falta de 

investimentos particulares e governamentais e cita, ainda, a desvalorização da modalidade. 

Sobre a falta de estrutura, destacamos as falas de A1 e A3, respectivamente: 

“Nenhuma! Estrutura? Era a rua, apostando corrida com os carros,  com 

as  ‘bicicleta’. Treinava também no pátio da escola e no centro de 

eventos. Sem estrutura nenhuma! Fazia a marcação na rua lá mais ou 

menos e(+) Treinava.” ( A1) 

“Logo quando eu iniciei, não oferecia assim, condição nenhuma. A 

gente não tinha pista. Depois que a gente foi alcançando alguns 

resultados, melhorou um pouco. Então eu acho que as condições de 

treinamento eram, assim, precárias e foi um dos motivos também que 

fez com que eu parasse de treinar porque naquelas condições eu nunca 

ia conseguir melhorar minha marca e alcançar um bom resultado.” (A3) 

Já na fala de A4, é possível observar uma comparação entre as estruturas que foram 

vivenciadas em momentos distintos de sua jornada esportiva: 

“Então, em Vitória, eu fui mais pela paixão do que pela(+)pelo 

que(+)a gente não tinha estrutura aqui(+) Em Vitória, sempre foi(+)a 

gente não tem um centro de treinamento né. Eu acho que falta isso 

ainda.(+) Mas em São Paulo foi outra realidade, assim(+)os caras 

vivem disso, vivem pra isso(+)respiram isso(+) Mas a estrutura deles 

lá é outra estrutura. Eu passei por 3 clubes lá. Um com estrutura 

mediana(+)um(+)quatro(+)dois, os dois do meio com estruturas(+)fora 

do normal, que(+)um centro de treinamento pra profissionais, com 

pessoas(+)com profissionais que vivem disso e pra isso.”(A4) 

Estudos realizados por Sousa (2010), Bara Filho e Garcia (2009), também apontam 

como principais fatores de abandono desportivo, problemas com a estrutura de treinamentos, 

falta de apoio financeiro e necessidade de estudar. Tais motivos podem ser explicados pelo 

conflito das responsabilidades sociais, vivenciado pelos jovens, na faixa etária de transição da 
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categorial juvenil para a categoria de adulto. Brandão et al. (2000) destaca, também, que a 

fase de transição se define como um momento em que o atleta passa por variadas etapas em 

que se requer  um grau de adaptação no âmbito da vida secular nos aspectos social, financeiro 

e psicológico fato este que fica evidenciado nas falas de A2; A4 e A5 respectivamente, 

quando são questionados sobre a possibilidade de retornarem a praticar o atletismo. 

“...Voltar a competir pro alto rendimento não, acho que isso já foi 

deixado pra trás e agora é focar nos estudos, pra ver o que vai dar no 

futuro... Atualmente eu 'tô' no terceiro ano de Biomedicina, ano que 

vem eu já me formo eu trabalho num laboratório de análises 

clínicas...” (A2) 

“... Eu não penso em voltar não. foi uma fase boa, mas que já deu pra 

mim. Já curti, já aproveitei, já curti minha fase de atleta. Agora(+) 

Novos voos.” (A4) 

“...Eu tenho outros planos hoje né(+) outras questões que estão em 

andamento da minha vida apesar de: lembrar do atletismo com, com 

muito carinho... Não tenho essa pretensão hoje na vida não.” (A5) 

Carlin et al. (2009) apontam que o abandono da prática esportiva tem relação direta com 

a progressiva perda de motivação para a prática e, não raramente, aos objetivos envolvidos 

que implicam diretamente no ego. Embora tenham preferências e necessidades de bem estar e 

satisfação no esporte de alto rendimento, a perda de motivação pode ter um peso considerável 

na conduta de abandonar o esporte. Os autores ressaltam que os motivos de abandono são 

essencialmente o conflito das necessidades e interesses pessoais com as obrigatoriedades 

seculares, considerando assim um problema estrutural e organizacional (CARLIN et al., 2009; 

CERVELLÓ, 2002; BARA FILHO; GARCIA, 2009). 

Tal fato pode ser evidenciado na fala de A4:  

“... Você vai entrar na adolescência d epois vai entrar na fase adulta, 

você começa a ter responsabilidades, começa a ter conta pra pagar não 

tem como você ficar só:: daquilo. Viver só de um sonho, que não te 

traz remuneração, entendeu?” (A4) 
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Quanto aos problemas relacionados à saúde e lesões, neste estudo, tal ocorrência foi 

mencionada apenas por A4. Porém, ressalta-se que se trata de uma atleta que mudou para uma 

equipe maior, de outro estado, e tais lesões foram intensificadas após esta transferência, como 

registrado na fala a seguir: 

“Eu sempre tive muitas lesões, principalmente, depois que eu fui pra 

São Paulo. (+) A partir do momento que eu fui pra São Paulo, o treino 

começou a ficar mais pesado. E aí, eu não sei se o meu corpo tava 

preparado pra aquela quantidade de treino, se a base não foi feita 

adequadamente. E aí, com o tempo, as lesões foram se tornando 

repetitivas. E aí que vem a parte de desânimo.” (A4) 

Observa-se que a entrevistada menciona a possibilidade de não estar preparada para 

receber uma carga maior de treino, devido à base realizada de forma inadequada. Entretanto, 

apesar de sabermos que o súbito aumento de carga de treino, sem uma preparação bem 

planejada e executada, está diretamente relacionado ao risco de lesões, ressalta-se que não 

houve evidências suficientes para fazer tal afirmação. Uma vez que, identificar tal ocorrência 

não fez parte dos objetivos desta pesquisa.  

Um fator a ser considerado cautelosamente para a casuística do abandono é a 

especialização precoce. Baker e Robertson-Wilson (2003 apud BARA FILHO; GARCIA, 

2009) apontam a especialização precoce como um dos motivos que influenciam o atleta a não 

permanecer na modalidade e que a diversificação dos treinos é importante para o êxito 

esportivo. Em concordância com este aspecto, Weineck (1999, p. 117) cita uma das teses de 

Joch (1992) sobre “incentivo a talentos”, onde o autor afirma que: “O incentivo de talentos 

esportivos se dá através de um treinamento sistemático prolongado e diferenciado.”. Na 

tentativa de formar jovens talentos para o esporte, muitos técnicos acabam impondo, 

precocemente, um ritmo de treino acima das habilidades do atleta e exigindo esforços 

semelhantes aos de um atleta adulto, que não condizem com os interesses desse grupo jovem, 

quando deveriam priorizar o desenvolvimento psicossomático e social desses indivíduos 

(WEINECK, 1999; BARA FILHO; GARCIA, 2009; ROCHA; SANTOS, 2010; LOPES et al., 

2016). 

Além disso, como dito anteriormente neste estudo, o atleta só conseguirá atingir sua 

performance máxima depois de um certo tempo de prática, a depender da modalidade. 

Lempart (apud ADOLPH, 1979 apud WEINECK, 1999) relaciona as faixas etárias (divididas 
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em Zonas I, II e III) e o nível de desempenho, de acordo com as diferentes modalidades do 

Atletismo. A Tabela 1 apresenta essa relação, de forma adaptada para este trabalho. 

Tabela 1. Zonas etárias em diversas modalidades e disciplinas do atletismo. 

Fonte: Adaptado de LEMPART apud ADOLPH, 1979 apud WEINECK, 1999. 

Relacionando a Tabela 1 com as modalidades praticadas pelos membros da amostra  e 

suas respectivas idades de abandono pode-se observar que a maioria dos entrevistados 

abandonou a modalidade antes mesmo de atingir a Zona II, de Desempenho Ideal, com 

exceção de A3, que chegou a atingir esta Zona, mas interrompeu a prática logo no início. Este 

fato chama a atenção para a necessidade de técnicos e atletas terem conhecimento do tempo 

de desenvolvimento necessário para a modalidade que escolherem se especializar, para que 

estabeleçam objetivos realistas e a longo prazo. Uma vez que, a frustração de não atingir os 

objetivos constantemente também é um fator desestimulante para o atleta, como mencionado 

por A4: 

“Então, começou a:: a se tornar um objetivo inalcançado. Por que, 

sempre que você chegava próximo, você, entre aspas, falhava, aí, 

voltava. (+) E isso, pra cabeça de um atleta, é frustrante.” (A4) 

Neste caso, a atleta fala da impossibilidade de atingir os objetivos devido a lesões 

consecutivas e não pelo fato de os objetivos estabelecidos serem inalcançáveis. Porém, 

destacamos aqui apenas o sentimento de frustração citado pela atleta. 

Modalidade Esportiva 

Zona I Zona II Zona III 

Primeiro Sucesso Desempenho Ideal 

Estabilização do 

Desempenho 

Máximo 

Atletismo Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

100m 19-21 17-19 22-24 20-22 25-26 23-25 

200m 19-21 17-19 22-24 20-22 25-26 23-25 

800m 23-24 20-21 25-26 22-25 27-28 26-27 

1500m 23-24 - 25-27 - 28-29 - 

3.000m c/ obstáculos 24-25 - 26-28 - 29-30 - 

Salto em Altura 20-21 17-18 22-24 19-22 25-26 23-24 

Arremesso de Peso 22-23 18-20 24-25 21-23 26-27 24-25 
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Quanto à escolha da modalidade, Lopes et al. (2016), em sua pesquisa com praticantes 

de Ginástica Artística como atividade extracurricular em escolas particulares da Grande São 

Paulo, ao citar Moraes et al. (1997), fala do conhecimento dos motivos para tal escolha como 

fator primordial para o bom relacionamento entre treinador e atleta e que, portanto, influencia 

na permanência do indivíduo na modalidade. Com base nas entrevistas realizadas, quase todos 

os atletas mencionaram ter escolhido a modalidade baseado na aptidão e melhor desempenho, 

seja por indicação do técnico ou por decisão pessoal, como pode- se observar nas falas de A1, 

A2 e A3, respectivamente: 

“Na verdade, tudo começou quando a (+) A.C, a D., fez uma 

gincana... nessa gincana, ela foi e selecionou aqueles que (+) Os mais 

rápidos, aí foi aí que ela falou que eu levava jeito pra coisa né?” (A1) 

 “... A gente fazia os treinos, só que a gente sempre tinha teste (+)... 

Nesses testes eu sempre me destacava na:: No meio fundo, no meio 

fundo pra velocidade e daí tudo que(+) Todos os meus, todos os meus 

treinamentos começaram a se voltar pra isso daí, a escolha da 

modalidade em si, foi acho que pelo destaque ‘né’?...” (A2) 

 “... Aí minha treinadora falou assim: (+) Voc ê quer representar então 

o município no salto em altura? Aí eu falei: ‘Ah!’ eu vou D.! Aí eu 

fui, foi quando eu ganhei minha primeira medalha, aí que eu comecei 

fazer o salto em altura e eu fiquei é:: os outros anos todos.” (A3) 

Entretanto, destaca-se outra tese de Joch (1992 apud WEINECK, 1999), onde o autor 

afirma que o reconhecimento de talentos só é possível “através de um treinamento 

sistemático, e não através de testes executados uma única vez ou ainda através de 

competições, instituídos como um modo único de avaliação e desempenho”. 

Complementando esta tese, Hahn (1982 apud WEINECK, 1999) relata que quanto aos fatores 

determinantes do desempenho e que influenciam na procura de talentos, sendo estes: os 

requisitos antropométricos, as características físicas, os requisitos técnico-motores, a 

capacidade de aprendizagem, a prontidão para o desempenho, as capacidades cognitivas e os 

fatores afetivos e sociais. Ou seja, a identificação de talentos deve ser baseada na análise de 

todas as condições que influenciam no sucesso na modalidade e na estabilidade das 

características supracitadas. O destaque em um evento, ou na execução de testes realizados 
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apenas uma vez, não gera dados suficientes para que se determine o talento de um jovem ou a 

modalidade ideal para ele (HAHN, 1982, JOCH, 1992, apud WEINECK, 1999).  

Por fim, destaca-se que, devido aos critérios utilizados para seleção da amostra e à 

dificuldade de realização das entrevistas por diversos fatores, como falta de disponibilidade 

dos ex-atletas previamente selecionados, o número de entrevistados impossibilitou uma 

análise estatística dos dados, limitando os resultados encontrados. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Dos 15 atletas identificados em real situação de abandono e a partir dos cinco ex-atletas 

do atletismo capixaba, entrevistados nesta pesquisa, os resultados sugerem que os motivos 

que favoreceram o abandono de jovens talentos do atletismo no Espírito Santo estão 

diretamente relacionados a fatores extrínsecos, que sobrepujaram as vontades pessoais, sendo 

o principal motivo a necessidade de estudos, seguido pela falta de estrutura e apoio financeiro, 

seja de entidades governamentais ou particulares, falta de perspectivas futuras na modalidade 

e lesões. Tais fatores foram determinantes no processo de abandono, caracterizando o 

confronto entre as necessidades sociais imediatas com as possibilidades de realização 

esportiva.  

Por meio desta pesquisa, destacam-se os motivos envolvendo a falta de estrutura e de 

investimentos, pois na medida em que o atleta vai obtendo resultados, a demanda por 

aprimoramento, aperfeiçoamento e desenvolvimento físico e técnico, requer uma atenção 

especial, de apoio financeiro, nutricional, médico, psicológico, dentre outras, que em 

conjunto, irão contribuir para que o jovem talento possa prolongar seu tempo de dedicação ao 

esporte e assim conseguir alcançar sua máxima performance em nível de capacidades físicas e 

assim, poder alcançar a profissionalização no esporte. É também de suma importância 

ressaltar a participação do treinador, e, ou professor de Educação Física no processo de 

lapidação desses atletas, uma vez que, estes precisam de tarefas que os mantenham sempre 

motivados e dispostos a alcançar novos desafios.  Para isso, é importante o processo de 

desenvolvimento e de atenção às cargas de treinamentos adequadas a cada indivíduo, para que 

o atleta consiga ver a sua progressão física e consequentes resultados, que servirão como 

estímulo e motivação. Ainda, é importante destacar que o atletismo no Espírito Santo, 

necessita de uma melhor estruturação e organização, um fator essencial é o ajuntamento de 
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documentos, arquivos, matérias jornalísticas que contem a história do atletismo no estado e 

dos atletas que por ele passaram, pois uma das dificuldades desta pesquisa foi a de encontrar 

bibliografias do atletismo estadual e dos atletas que praticaram a modalidade. 

Sugere-se que sejam realizados estudos futuros mais detalhados e aprofundados com 

metodologias e vertentes diferentes, para que se tenha uma visão mais abrangente dos fatores 

que influenciam a decisão de atletas de abandonarem a prática esportiva de sobremaneira a 

alcançar possíveis jovens talentos do atletismo capixaba que estão em atividade e 

principalmente que estão em fase de transição de categorias, na especialização de habilidades 

e aperfeiçoamento de suas capacidades físicas, e identificar fatores que possam comprometer 

seu desenvolvimento, a fim de possibilitar o crescimento substancial em linhas gerais do 

atletismo no Espírito Santo e não deixar assim que novos talentos se percam no tempo e na 

história dessa modalidade tão pioneira no âmbito esportivo mundial. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, de acordo com a Resolução 196/96 – 

Conselho Nacional de Saúde, que está em duas vias ao final deste documento. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. As informações obtidas por meio dessa pesquisa 

serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão 

divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Em caso de recusa você não será 

penalizado de forma alguma, o mesmo acontecendo se você retirar o seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo pelo telefone (27) 4009-7840. Registro 

CEP é o de número 261.897, de 06/05/2013. 

 Dados de identificação  

Título do Projeto: Estudo dos Fatores que Motivaram Jovens Talentos do Atletismo 

Capixaba a Abandonarem o Esporte – EMDCor Pesquisador Responsável: Graduanda Jéssica 

Mariane de Oliveira. Orientador prof. Dr.: Anselmo José Perez . Instituição pertencente : 

UFES Telefones para contato: (27) 3335-2638 (27) 3335-2629  

JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO 

UTILIZADOS:  

 Partindo do interesse em saber o que acontece com jovens talentos do atletismo 

capixaba, que de observações feitas no ranking nacional do atletismo (CBAt), percebeu-se 

que atletas que tiveram bons desempenhos em diferentes anos e modalidades, parecem ter 

“desaparecido” do cenário esportivo apontando para uma tendência de abandono da 

modalidade por motivos diverso. Nisto, este trabalho justifica-se pela intenção de promover 
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estudo que busque resgatar a história de ex-atletas do atletismo capixaba identificando os 

fatores que favoreceram o abandono esportivo, fomentar literatura escassa da modalidade no 

estado e, assim promover documento que possa servir como base para promoção e incentivo 

do esporte a nível estadual, Objetivando investigar a prevalência de jovens talentos do 

atletismo capixaba que deixaram de praticar o esporte e os motivos que favoreceram o 

abandono.  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NA PESQUISA  

Você deve ter sido federad o pela FECAt e ranqueado no ranking CBAt entre os anos 

de 1997- 2015, em ao menos uma categoria e modalidade e não deve ter  ranqueado pela 

CBAt em 2016 ou pelo menos em 2 anos consecutivos após a primeira vez em que entrou no 

respectivo ranking, ou ainda que não obteve registros em competições realizadas pela FECAt 

no ano 2016. Deve estar entre a faixa etária de 14- 23 anos no ano em que deixou de praticar e 

competir o esporte. 

PROCEDIMENTO DA ENTREVISTA  

A entrevista será realizada em dia e horário apropriado para o entrevistado 

previamente marcado e acordado. Um gravador de voz multimídia do tipo DVR, modelo R-70 

, será utilizado para registrar a entrevista que será realizada da seguinte maneira:  

Inicialmente, 11 perguntas serão feitas ao participante e após essas, iniciar-se á as perguntas 

abertas caso haja a necessidade de complementação das informações. Caso o entrevistado não 

se sinta a vontade em responder pode negar-se a prestar qualquer informação a qualquer 

momento. A entrevista será transcrita na integra e para a interpretação do discurso será 

realizada uma análise de conteúdo.  

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO   

Eu,__________________________________________________________________, 

RG________________________ CPF_____________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo supracitado, como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido pelo pesquisador ______________________________ sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento.  
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Vitória,_____/____________, 2017.  

_______________________________________________________  

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  

_______________________________________________________ 

 Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento  

_______________________________________________________ 

 Testemunha  

_______________________________________________________ 

 Testemunha  
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APÊNDICE B – Lista de clubes filiados à FECAt 

 

 

Quant. Nome Fundação Município 

1 ANCHIETA SOCIAL CLUBE  21/04/1945 Vitória 

2 
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE APOIO 

A CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE  
01/01/2007 Guarapari 

3 
ASSOCIAÇÃO CARIACIQUENSE DE 

ESPORTES 
13/02/2006 Cariacica 

4 

ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES 

SOCIAIS DO SETOR DE ROCHAS 

ORNAMENTAIS 

23/01/2007 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

5 
ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS 

AMADORES DE SERRA 
17/04/2000 Serra 

6 
ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DA 

SERRA 
30/05/2005 Serra 

7 
ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DO 

ESPIRITO SANTO 
27/09/2000 Vitória 

8 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO 

01/02/1973 Vitória 

9 ASSOCIAÇÃO FESTA DA POLENTA  31/10/1991 
Venda Nova do 

Imigrante 

10 CLUBE ATLÉTICO ITAPEMIRIM 05/12/1965 Itapemirim 

11 
CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA 

GAMA 
29/07/1902 Vitória 

12 CLUBE NAÚTICO BRASIL 10/11/1921 Vitória 

13 

CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA 

ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO "WILSON 

RESENDE" 

05/06/1998 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

14 
CONSELHO DE ESCOLA DO CEIER DE 

BOA ESPERANÇA 
08/03/1983 Boa esperança 
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15 
EQUIIPE DE ATLETISMO ENICIO 

PEREIRA 
21/08/2014 Cariacica 

16 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO VICTÓRIO 

BRAVIM  

27/08/2002 Marechal Floriano 

17 
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE 

ATLETISMO 
25/02/2006 Vitória 

18 GRÊMIO ATLÉTICO ESTRELINHA 16/02/1968 Vitória 

19 GRÊMIO ESPORTIVO ÁVILA JUNIOR  25/03/2004 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

20 
LIGA ATLÉTICA COLEGIAL DO 

ESPÍRITO SANTO 
10/04/2002 Vitória 

21 
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E ECONÔMICO DE SERRA 
13/07/2009 Serra 

22 MASSA SOCIAL 03/02/2004 Vitória 

24 OBRA SOCIAL CRISTO REI 24/10/1924 Cariacica 

25 
PREFEITURA MUNICIPAL D E VENDA 

NOVA DO IMIGRANTE  
10/05/1998 

Venda Nova do 

Imigrante 

26 SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE  22/10/1928 Vitória 

27 

SAPES - SOCIEDADE ATLÉTICA 

PAPALEGUAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

06/01/2006 Vila Velha  

28 VITORIA FUTEBOL CLUBE 01/10/1912 Vitória 
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