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RESUMO 

 

 

O presente estudo resulta da pesquisa e investigação no âmbito do X Mestrado de 

Gestão do Desporto, desenvolvido na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 

Técnica de Lisboa. 

 

A prática desportiva de uma determinada modalidade sofre alterações ao longo do 

tempo. Por inúmeras razões existem períodos na vida de um indivíduo em que a prática 

desportiva diminui e, em condições extremas o sujeito abandona a modalidade que 

praticava. 

  

Tem-se constatado que o número de inscrições de praticantes na Federação Portuguesa 

de Kickboxing tem sido bastante superior ao número de atletas que participa nas 

competições e que continua a praticar a referida modalidade apenas numa vertente de 

formação. Assim, o número de indivíduos que deixa de praticar e abandona a 

modalidade em algumas associações é muito elevado. 

 

Neste seguimento, torna-se necessário compreender esta situação, estudando o grau de 

satisfação e esgotamento dos atletas que praticaram Kickboxing. 

 

Os dados analisados para o estudo em questão foram recolhidos através de questionários 

aplicados aos atletas de Kickboxing pertencentes às associações do Norte (Figueira da 

Foz), Lisboa, Aveiro e Algarve, tendo o estudo uma amostra mais significativa das duas 

primeiras associações referidas. Existindo duas preocupações neste domínio: a 

quantificação do abandono e a identificação das razões ou motivos de desistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Desporto, Kickboxing, Satisfação, Esgotamento, Abandono. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study it results of the research and inquiry in the scope of the X Master in 

Sport Management in the Human Kinetics Faculty of Technical University of Lisbon.  

 

Practical the porting one of one determined modality suffers alterations throughout the 

time. For innumerable reasons periods in the life of an individual exist where practical 

the porting one diminishes e, in extreme conditions the citizen abandons the modality 

that practiced. 

 

 One has evidenced that the number of registrations of practitioners in the Portuguese 

Federacy of Kickboxing has been sufficiently superior to the athlete number who 

participates in the competitions and that she continues to practice the cited modality. 

Thus, the number of individuals that leaves to practice and abandons the modality in 

some associations very is raised. 

 

 In this pursuing, one becomes necessary to understand this situation, studying the 

degree of satisfaction and exhaustion of the athletes who had practiced Kickboxing. he 

data analyzed for the study in question had been collected through questionnaires 

applied to the pertaining athletes of Kickboxing to the associations of the North 

(Figueira da Foz), Lisboa, Aveiro and Algarve, having the study a more significant 

sample of the two first cited associations. Existing two concerns in this domain: the 

quantification of the abandonment and the identification of the reasons or reasons of 

desistance. 

 

 

 

 

 

 

Words - Key: Sport, Kickboxing, Satisfaction, Exhaustion, Abandonment. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

“A democratização do ensino, o mais fácil acesso ao desporto e, a sua consagração 

como um direito de cidadão, tem promovido a cultura física - desportiva, contribuindo 

de algum modo para a generalização das práticas desportivas entre a população juvenil”, 

Pires, Gustavo (1996). 

 

No entanto, o aumento exponencial do número de praticantes, após meados dos anos 

setenta, não teve correspondência no aumento das infra-estruturas desportivas apesar do 

esforço financeiro do estado em articulação com as autarquias. Quer isto dizer que 

deveriam existir mais praticantes desportivos do que aqueles que nos são indicados pela 

demografia processada.  

 

De facto a deficiente promoção desportiva no contexto do lazer, conjugada com as 

carências estruturais referidas, tem dificultado a aquisição dos valores capazes de 

generalizarem a prática desportiva, tal como aconteceu em algumas sociedades 

europeias, onde o movimento “ desporto para todos”, mais se expressou. Quer dizer que 

as pessoas experimentaram o desporto mas não continuaram, pelo que as taxas de 

fidelização em relação a diversas modalidades desportivas são consideravelmente 

baixas. 

 

Pires, Gustavo (1990), numa perspectiva de prática desportiva de lazer e aventura a 

nível escolar, refere que contínua a ser a escola, a entidade que transmite os valores 

conducentes à aquisição de hábitos desportivos relacionando-os com a saúde, bem-estar, 

boa condição física e equilíbrio psicológico. 

 

Marivoet, Salomé (1993), num estudo sobre os hábitos desportivos da população 

portuguesa, confirma a opinião de Pires, Gustavo (1990), pois constatou que é na escola 

onde a socialização desportiva melhor se expressa e que o início da prática desportiva 

na juventude, varia de acordo com o tempo de permanência dos jovem naquela 

instituição. Embora a transmissão de valores e práticas desportivas não seja abrangente 

a todos quantos passam pela escola, aquela instituição, constitui-se como um importante 

ponto de referência quando se reinicia a prática desportiva em fase adulta. 

 

Se a escola deve dar a conhecer o desporto, são as federações desportivas que o podem 

promover através de actividades competitivas desenvolvidas ao longo da juventude. 

 

A Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei 1/90) no seu artigo 1º, indica como 

objectivo promover e orientar a generalização da prática desportiva, que deverá ser 

atendida segundo, Meirim, Manuel (1993), como um sistema aberto onde se entreguem 

todas as manifestações diversificadas de prática desportiva, (desde o desporto de 

recreação ao profissional).  

 

O desporto é assim considerado, como um elemento do desenvolvimento humano. A 

dignidade e formação da pessoa não podem deixar de ser consideradas valores dignos 

de um Estado. O desporto com fenómeno social, apoia-se num interesse público e na 
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observância dos princípios da ética, respeito da integridade moral e física dos 

intervenientes. 

 

O artº 79 da Constituição Portuguesa dispõe: 

 

1. Todo o cidadão tem direito à cultura física e ao desporto. 

2. Incumbe ao Estado em colaboração com as escolas, associações, e 

colectividades desportivas, promover, estimular, apoiar e orientar a prática 

desportiva e a difusão da cultura física e ao desporto, bem como prevenir a 

violência na prática desportiva. 

 

 

O artigo 2º da Lei de Bases, reconhece que o Estado deve fomentar a prática desportiva 

nas vertentes de rendimento e recreação (lazer). No entanto, encontramos um manifesto 

desequilíbrio normativo entre estas duas facetas da prática desportiva, com alguma 

hegemonia dos valores conducentes à prática desportiva de maior nível de performance, 

onde as capacidades físicas impõem algum limite. 

 

Encontrando-se legitimada a intervenção do Estado no fenómeno desportivo, de acordo 

com o artº 21 da Lei de Bases do Sistema Desportivo, as Federações desportivas 

enquanto pessoas colectivas sem fins lucrativos, centram a sua atenção na manutenção 

quotidiana das actividades desportivas que habitualmente promovem, regulamentam e 

dirigem a nível nacional. Representam perante a administração pública os interesses dos 

seus filiados e são os interlocutores privilegiados junto de organizações congéneres e 

internacionais. Para o efeito é-lhes atribuído o estatuto de utilidade pública desportiva.   

 

Este estatuto, previsto no artº 22 da Lei de Bases, confere a Federações um conjunto de 

direitos que vão desde a participação na definição da política desportiva nacional, a 

coordenação e orientação dos quadros competitivos a nível nacional, reconhecimento 

das selecções nacionais por si organizadas, até ao direito às receitas e subsídios 

consignados na lei, mediante a celebração de contratos-programa.  

 

Alguns dos critérios definidos pelo Estado, para que as federações tenham direito ao 

apoio financeiro estatal, são o número de praticantes filiados, o de clubes, de 

Associações, a distribuição geográfica da modalidade, o nível quantitativo e qualitativo 

das competições e os resultados desportivos internacionais.  

 

Como consequência, estes factores são considerados pelas Federações como argumentos 

de peso, com vista à obtenção de mais meios financeiros, indispensáveis à 

implementação dos seus projectos desportivos. 

 

 

Se por um lado, é importante que os organismos desportivos, conquistem novos 

praticantes num ambiente de grande concorrência, já que a população juvenil está a 

decrescer e a diversidade de oferta a este segmento da população é enorme, por outro 

lado, ganham cada vez mais importância as políticas conducentes à permanência dos 

praticantes, há que lutar pela sua permanência na modalidade.  
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É esta a nossa preocupação em relação ao Kickboxing. Temos constatado, que embora 

se invista na promoção da modalidade, acabam por desistir muitos dos praticantes 

conseguidos. Isto significa que o índice de fidelidade acaba por ser baixo, pelo que os 

investimentos não têm apresentado a rentabilidade desejada. O número de inscrições de 

praticantes na  Federação Portuguesa de Kickboxing, tem sido sempre bastante superior 

ao número dos atletas que participam nas competições e/ou contínua na formação. 

Logo, o número de jovens que deixa de praticar e abandona a modalidade, é algumas 

associações muito elevado. Esse abandono, impedem obviamente, a optimização de 

recursos, a rentabilização de meios e a concretização de planos que porventura tenham 

sido elaborados.  

 

É necessário analisar e compreender esta situação naquilo que tem a ver com as 

respostas necessárias da Federação Portuguesa de Kickboxing, no que se refere não só à 

captação de novos praticantes, como também a retenção daqueles que existem. 

 

O estudo do abandono desportivo (Dropout), transforma-se assim para qualquer 

Federação numa situação estratégica, já que a manutenção de praticantes desportivos 

não só funciona como um indicador de nível desportivo, indispensável para a obtenção 

de subsídios estatais, mas também como um factor de promoção da própria modalidade. 

É também uma questão de rentabilidade dos recursos financeiros disponíveis, já que 

numa visão pragmática, qualquer Federação deve investir em praticantes que garantam 

minimamente a sua continuidade na modalidade.  

 

         

A este respeito, devemos esclarecer que o conceito de, dropout, defendido por Burton e 

Martens, 1986, é um fenómeno caracterizado pela interrupção voluntária da prática 

desportiva de uma determinada modalidade. Este fenómeno pode espelhar diferentes 

situações, podendo resultar numa situação definitiva, ou seja, o indivíduo não tem 

intenção de voltar a desenvolver qualquer tipo de prática desportiva, ou pode apenas 

revelar-se numa mudança de modalidade, mantendo-se como praticante de actividade 

física. 

 

Independentemente da transição ser de carácter permanente ou transitório, teremos por 

base deste estudo a definição de Burton e Martens (1986), que considera abandono 

desportivo qualquer situação de cessação de uma prática desportiva de forma voluntária. 

 

Assim, encontramos duas preocupações neste domínio: a quantificação do abandono e a 

identificação das razões ou motivos de desistência. Os motivos referidos para justificar 

este abandono são, geralmente já conhecidos e apresentados em enumeras literaturas. 

Essencialmente estão associados aos diversos intervenientes no contexto desportivo, 

como o treinador, os processos de treino e a competição. Mas, segundo Barreiros 

(2005), os reflexos do treino entendem-se a todas as esferas da vida do atleta. Motivos 

associados à vida familiar e social, ao percurso escolar ou profissional, bem como às 

diversas alterações decorrentes do natural crescimento e desenvolvimento humano.    
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O estudo por nós desenvolvido tem como objectivo estabelecer as condições em que 

acontece o abandono na modalidade de Kickboxing, analisando o grau de satisfação e 

esgotamento do atleta. 

 

Para este efeito vamos organizar o presente trabalho da seguinte forma: 

 

No primeiro capítulo, apresentámos a introdução do estudo, bem como as razões que o 

motivaram. 

 

No segundo capítulo formulámos o problema e os objectivos a serem alcançados, assim 

como pertinência do presente estudo.  

 

Num terceiro capítulo, efectuamos a revisão da literatura. 

  

No quarto capítulo, descrevemos a metodologia e os procedimentos estatísticos 

utilizados. 

 

No quinto capítulo, efectuámos a apresentação, análise e discussão de resultados, 

interpretando os dados obtidos e comparando-os sempre que  possível com resultados 

obtidos noutros estudos. 

 

Num sexto capítulo, apresentámos as conclusões possíveis do presente estudo, 

indicando algumas recomendações para futuros estudos. 

 

Finalmente indicámos todas as referências bibliográficas consultadas, bem como os 

anexos onde estão incluídos alguns dos documentos indispensáveis neste trabalho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  13 

 2 - APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA  
 

 

2.1. – PROBLEMÁTICA              

 

Os jovens, apesar de verem o desporto como um lugar de excelência para a sua 

realização pessoal, aparentemente perdem a sua motivação e começam a desistir. 

Constatámos que o número de inscrições de praticantes na Federação Portuguesa de 

Kickboxing tem sido bastante superior ao número de atletas que participa nas 

competições e que continua a praticar a referida modalidade apenas numa vertente de 

formação.  

 

O presente estudo centra-se assim, na problemática da satisfação e do esgotamento do 

atleta conducentes ou não ao abandono desportivo na modalidade de Kickboxing.  

 

 

2.2. - OBECTIVOS DO ESTUDO 

 

O objectivo deste estudo é analisar e identificar as razões apontadas pelos atletas que 

praticam a modalidade de Kickboxing, conducentes ao abandono desportivo, 

procurando estabelecer relações entre as influências da idade, do tempo de prática, do 

género e os motivos nas reacções ao comportamento dos atletas. 

 

Pretendemos analisar a possível variação dos motivos conducentes à satisfação e ao 

esgotamento dos atletas na referida modalidade. 

  

 

2.3. – PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 

Como atleta federada da modalidade de Kickboxing, já há dezasseis anos, este 

constituiu desde logo um tema que me suscitou um interesse colossal a desenvolver no 

presente trabalho. A possibilidade de recolher dados, analisá-los e tentar enquadrá-los 

na matéria em estudo permitirá o conhecimento mais profundo e rigoroso da realidade 

da modalidade, relativamente ao grau de satisfação e/ou esgotamento do atleta. 

 

Como refere Cunha, Luís (1993, pág.27), “…teremos de nos debruçar sobre a situação 

desportiva existente para depois podermos idealizar sobre o que poderá ser uma situação 

desportiva futura”. 

 

O desenvolvimento do trabalho focalizado na modalidade de Kickboxing, terá ainda 

perspectivado como objectivo consequente a desmistificação deste desporto, tentando 

desmistificar a sua conotação negativa relativamente à violência. 

 

Torna-se crucial salientar ainda, “que actualmente podem ser identificados alguns 

indicadores que nos permitem desenhar as tendências motivacionais e organizacionais 

das práticas desportivas do futuro, estando entre estes a atracção das actividades de 

risco”. (Pires, Gustavo, 1988, pág.226) 
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Segundo Michel Bouet (1986, citado Pires, Gustavo, 1988, pág. 229), existe 

actualmente uma forte atracção pelo risco, o praticante procura a fuga às condições de 

conforto da vida actual, para sentir o prazer proporcionado por empreendimentos em 

que se tem de lutar para «salvar a pele», procura a vitória sobre o medo, procura sentir 

que está a fazer qualquer coisa que poucos são capazes. São estes sentimentos tão fortes 

que tornam o kickboxing uma modalidade diferente e especial. 

 

“É o risco e o espírito de aventura que na história da humanidade, não tem tempo, nem 

espaço, nem raça. Na realidade, o risco e a aventura encontram as suas origens nos 

tempos mais remotos, muitas vezes protagonizados por mercadores, piratas e 

salteadores que fizeram, à sua maneira, a história do mundo”. (Pires, Gustavo, 1988, 

pág. 225) 
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3 - REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

3.1. – CARACTERIZAÇÃO DA MODALIDADE 

 

3.1.1. - ANÁLISE HISTÓRICA DA MODALIDADE 

 

O Kickboxing é um desporto de combate criado pelo americano William Bill Wallace, 

no qual são permitidas as seguintes técnicas: socos, pontapés e varrimentos, treinando-

se também muitas técnicas de defesa pessoal. Esta modalidade está dividida em vários 

estilos: semi-contact, light-contact, full-contact, low kick, thai boxing e formas 

musicais.  

 

O Kickboxing começou a praticar-se em Portugal em 1975, com a designação de full-

contact, tendo como pioneiros os Mestres Carlos Ramjanali e António Duarte. 

 

 As primeiras competições nacionais e participações internacional de atletas Lusos 

aconteceram em 1977, organizadas pela Associação Portuguesa de Full-Contac. Em 

1983 Portugal recebe a sua primeira medalha de bronze no Campeonato do Mundo, 

organizado em Londres pelas mãos do atleta Carlos Ranjanali. Seguiram-se outras 

vitórias como a medalha de prata de João Freitas no Mundial de 1985 e a medalha de 

ouro de Fernando Jaime no Campeonato da Europa de 1986. 

 

Em 1988 Carlos Ranjanali, Carlos Lobo, Carlos Cunha, Manuel Teixeira, João Freitas e 

Joaquim Lourenço fundam a Federação Portuguesa de Kickboxing e Full-Contact na 

Figueira da Foz. 

 

No entanto, só em 1990 a modalidade começou a receber apoios financeiros que iriam 

permitir o crescimento e organização da vida associativa. Neste mesmo ano nasce a 

Associação de Kickboxing e Full-Contact de Lisboa sendo Luís Rodrigues Presidente 

da Direcção.  

 

Em 1993 foi eleita uma nova Direcção, presidida por Carlos Ranjanali, num ano em que 

se discutiu a integração de Clubes e treinadores da Federação Portuguesa de Karaté-

Contact, e filiação na World Kickboxing Association (W.K.A.), 

 

Em 1994 a sede da Federação foi transferida para Lisboa, e as diversas Associações 

Distritais transformaram-se em apenas seis Associações Regionais. 

Do ponto de vista desportivo, este ano ficou marcado pela organização em Lisboa do 

Campeonato da Europa de Kickboxing. 

 

O reconhecimento oficial da Federação Portuguesa de Kickboxing e Full-Contact ocorre 

ainda no ano de 1996 com a atribuição do estatuto de Instituição de Utilidade Pública. 

Este passo foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento do Kickboxing 

nacional. O ano viria a terminar da melhor forma possível, com o reconhecimento da 

modalidade pelo Comité Olímpico Português, em Dezembro de 1996, facto muito 

importante para a aceitação da nossa Federação nas várias Federações Internacionais. 
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Em Março de 1998, é discutida e aprovada por unanimidade a alteração do nome para 

Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay-Thai, o que em termos práticos nunca se 

veio a concretizar.  

 

No ano de 1999, uma das primeiras decisões da Direcção consistiu na participação da 

Selecção de Muay-Thai no Campeonato do Mundo, em Bangkok. Este ano marca o 

arranque do controlo antidopagem, com o pedido de duas análises no Campeonato 

Nacional de Muay-Thai. Em termos desportivos ocorre a aprovação do Regulamento da 

Taça de Portugal e, na vertente disciplinar, é analisada e aprovada a irradiação de um 

associado, facto novo na história da Federação. 

 

A organização do Campeonato do Mundo de Juniores, em Setembro, no Pavilhão 

Atlântico de Lisboa, foi sem dúvida uma fase de extraordinária importância para a 

modalidade, a excelente organização, de uma prova de grande dimensão, credibilizou a 

estrutura federativa e os dirigentes junto das entidades oficiais nacionais e da própria 

WAKO – World Association of Kickboxing Organization.  

 

A visibilidade obtida para a modalidade foi enorme, através dos órgãos da comunicação 

social que acompanharam a prova, bem como a aprendizagem técnica proporcionada 

aos atletas portugueses participantes. Na competição sénior, o destaque vai para mais 

uma participação nos Campeonatos do Mundo que se realizaram em Itália. 

 

Paralelamente, o surgimento de uma nova Direcção Nacional, presidida por Armindo 

Costa, que marcou o inicio de uma profunda reestruturação na vida federativa, incluindo 

a alteração dos Estatutos, da designação social e do próprio logótipo, passando a 

designação para Federação Portuguesa de Kickboxing em 2002. Da alteração dos 

Estatutos refira-se a possibilidade de inclusão de novos sócios ordinários, com direito a 

um voto nas Assembleias Gerais, abrindo assim caminho à constituição de novas 

Associações, como por exemplo de treinadores e árbitros. 

 

Realce para o crescimento da competição, através da organização de novas provas, 

como a Taça de Portugal, Ladies Open, Jovem Kickboxer do Futuro, Torneio de 

Absolutos e Campeonato Nacional de Formas Musicais. A verdade desportiva não foi 

esquecida, levando à elaboração do Regulamento Antidopagem, aprovado pelo 

Conselho Nacional Antidopagem e, com o apoio desta entidade, foi implementado um 

eficaz controlo em todas as competições. Na área da formação, foi criado um plano 

tendente à implementação da carreira de monitor/treinador, que levou à concretização 

do primeiro curso de treinador nacional. Na comunicação foi editada a folha informativa 

Kicknotícias que apesar da simplicidade foi um êxito. 

 

Quanto às já tradicionais galas da Confederação do Desporto, em 2002 foi 

homenageado Manuel Teixeira, na qualidade de treinador e em 2003 o Carlos Ranjanali, 

pelos serviços prestados à modalidade no século XX. 
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3.1.2. – DISCIPLINAS DE KICKBOXING 

 

Para uma melhor compreensão e conhecimento da modalidade em estudo torna-se 

imperial a apresentação de uma breve caracterização da mesma. Conforme o Artigo 2º 

(Modalidades e Disciplinas) do Regulamento de Competição da Federação Portuguesa, 

o Kickboxing está dividido nos vários estilos que se seguem:  

 

No SEMI CONTACT, é uma disciplina em que os atletas têm como objectivo a 

marcação máxima de pontos utilizando técnicas legais em velocidade. Nesta disciplina a 

eficácia não é importante . As características principais no Semi Contact são a técnica  e 

a velocidade, pelo que as técnicas devem ser executadas no seu verdadeiro sentido, com 

técnicas leves e controladas. 

A cada golpe que um dos atletas é tocado o árbitro central suspende o combate e os dois 

juízes indicam a pontuação atribuída ao lutador que aplicou o golpe. É o menos 

agressivo dos estilos de luta do Kickboxing, no qual todos os golpes só podem ser 

deferidos da cintura para cima e a luta tem uma duração de dois (2) rounds de dois (2) 

minutos de combate por um (1) de descanso. 

 

No LIGHT CONTACT, como o próprio nome indica, a luta é leve, sem o uso de muita 

força. O objectivo é marcar o maior número de pontos exigindo um bom nível técnico, 

uma boa velocidade dos golpes e um óptimo domínio motor. Os golpes são da cintura 

para cima, os atletas combatem continuamente até que o árbitro central dê a voz de 

comando STOP. Esta disciplina também tem a duração de dois (2) rounds de dois (2) 

minutos de combate por um (1) minuto de descanso. O Light Contact foi criado como 

um estado intermédio entre o Semi Contact e o Full Contact. 

 

No FULL CONTACT, a luta é mais dura, os lutadores batem colocando toda sua 

potência e força, mas de forma comedida para não se perder a técnica e não se cansar 

logo no primeiro round, para conseguir prosseguir com o mesmo desempenho no 

restante do combate. Os golpes são aplicados da cintura para cima. Nos campeonatos 

amadores as lutas são de três (3) rounds de dois (2) minutos de luta por um (1) de 

descanso e é obrigatório o uso do capacete. Nos campeonatos profissionais as lutas são 

no mínimo cinco (5) rounds e no máximo  quinze (15) e não se usa capacete, porém, as 

demais protecções são obrigatórias como coquilha, caneleiras, protectores de pé e 

protector bucal. Nas lutas femininas ao invés da coquilha usa-se o protector de mamas. 

 

 No LOW KICK, o estilo da luta é o mesmo do FULL CONTACT sendo que valendo 

pontapés abaixo da cintura (coxas - apenas do exterior para o interior e vice versa, 

utilizando a tíbia) e não é obrigatório o uso de caneleiras. 

 

 Ainda existe um outro estilo conhecido como THAI BOXING, uma versão mais amena 

do MUAYTHAI na qual o estilo da luta é como no LOW KICK acrescentando-se as 

joelhadas a qualquer altura e não é obrigatório o de caneleiras e de protectores de pés. 

MUAYTHAI é o nome da milenar arte marcial tailandesa, que se distingue do 

Kickboxing por permitir o ataque não só com técnicas de punhos e de pernas, como 

também de joelhos e de cotovelos, sendo por isso referenciada como “a ciência dos 

limbos”. 
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No aspecto técnico o KICKBOXING recolhe golpes e movimentações de diversas artes 

marciais, pois, utilizam-se técnicas de boxe inglês, boxe tailandês, karate e kung fu. 

 

 O KICKBOXING constitui uma janela aberta para todos aqueles atletas praticantes de 

artes marciais ou não, que procuram novas dimensões e emoções às suas atitudes psico 

– físicas, além de servir como instrumento de defesa pessoal. 

 

Saliente-se ainda, que em todos os estilos acima apresentados, concordante com o 

Artigo 9º (Técnicas Ilegais de Ataque) das Regras de Arbitragem, é expressamente 

ilegal:  

 

A- Atacar o baixo-ventre do oponente, parte de trás da cabeça, pescoço e coluna 

vertebral; 

B- Atacar um oponente caído; 

C- Morder, atacar com a cabeça; 

D- Golpear enquanto segura as cordas; 

E- Projecções de Judo; 

F- Estrangular, prender ou deliberadamente cair sobre um oponente caído; 

G- Golpear as costas. 

 

 

 

3.1.3. - CATEGORIAS DE PESOS 

 

 

CATEGORIAS DE PESOS: SEMI CONTACT e LIGHT 

CONTACT 

 

ESCALÃO GÉNERO Competição 

Amadora 

Competição  

Profissional 

Cadetes Masculinos e 

Femininos 

• - 25 Kg; 

• - 30 Kg; 

• - 35 Kg; 

• - 40 Kg; 

• + 40 Kg. 

• Não se 

verifica. 

Iniciados Masculinos e 

Femininos 

• - 30 Kg; 

• - 35 Kg; 

• - 40 Kg; 

• - 45 Kg; 

• - 50 Kg; 

• + 50 Kg. 

• Não se 

verifica. 

Juvenis Masculinos • - 40 Kg; 

• - 45 Kg; 

• - 50 Kg; 

• - 55 Kg; 

• - 60 Kg; 

• Não se 

verifica. 
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Quadro nº1 – Categorias de pesos de Kickboxing nas disciplinas Semi Contact e Light Contact. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• - 65 Kg; 

• - 70 Kg; 

•+ 70 Kg. 

Femininos • - 40 Kg; 

• - 45 Kg; 

• - 50 Kg; 

• - 55 Kg; 

• - 60 Kg; 

• + 60 Kg. 

• Não se 

verifica. 

Seniores/Juniores Masculinos • Não se 

verifica. 

• - 57 Kg; 

• - 63 Kg; 

• - 69 Kg; 

• - 74 Kg; 

• - 79 Kg; 

• - 84 Kg; 

• - 89 Kg; 

• - 94 Kg; 

• + 94 Kg. 

 Femininos • Não se 

verifica. 

• - 50 Kg; 

• - 55 Kg; 

• - 60 Kg; 

• - 65 Kg; 

• + 65 Kg. 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Quadro nº2 – Categorias de pesos de Kickboxing nas disciplinas Full Contact e Low Kick e Thai Boxing. 
 

 

As pesagens serão realizadas por delegados autorizados pela Federação Portuguesa de 

Kickboxing, cada atleta será oficialmente pesado uma (1) vez. O peso registado no 

primeiro dia oficial de pesagens define a categoria de peso do atleta para toda a 

competição, mas de acordo com a Comissão Técnica, este, tem que ser pesado todos os 

dias para confirmar que o seu peso não excede o máximo da categoria de peso em que 

está inscrito.  

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE PESOS: FULL 

CONTACT, LOW KICK e THAI BOXING 

GÉNERO Competição 

Amadora 

Competição  

Profissional 

Masculinos  • - 51Kg; 

• - 54 Kg; 

• - 57 Kg; 

• - 60 Kg; 

• - 63,5 Kg; 

• - 67 Kg; 

• - 71 Kg; 

• - 75 Kg; 

• - 81 Kg; 

• - 86 Kg; 

• - 91 Kg; 

• + 91 Kg. 

• - 52,7 Kg; 

• - 54,5 Kg; 

• - 56,4 Kg; 

• - 58,2 Kg; 

• - 60 Kg; 

• - 62,3 Kg; 

• - 64,5 Kg; 

• - 66,8 Kg; 

• - 71,8 Kg; 

• - 75 Kg; 

• - 78,1 Kg; 

• - 81,4 Kg; 

• - 85,1 Kg; 

• - 88,6 Kg; 

• - 94,1 Kg; 

• + 94,1 Kg 

Femininos • - 48Kg; 

• - 52 Kg; 

• - 56 Kg; 

• - 60 Kg; 

• - 65 Kg; 

• - 70 Kg; 

• + 70 Kg. 

 

• - 48Kg; 

• - 50 Kg; 

• - 52 Kg; 

• - 54 Kg; 

• - 56 Kg; 

• - 58 Kg; 

• - 60 Kg; 

• - 62 Kg; 

• - 64 Kg; 

• - 66 Kg; 

• - 68 Kg; 

• - 70 Kg; 

• + 70 Kg. 
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3.1.4. -TÉCNICAS DA MODALIDADE 

 

 

Para uma compreensão mais pormenorizada da modalidade em análise apresenta-se as 

técnicas legais utilizadas: 

 

Técnicas de Punhos: 

 

- Directos (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco; 

- Ganchos ou Cross (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco; 

- Oblíquo (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco; 

- Baixo acima ou Uppercut (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco; 

- Rotativo punho (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco; 

- Swing (esquerda e direita) à cara e/ou ao tronco. 

 

Técnicas de Pernas: 

 

- Pontapé Frontal (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Circular (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco;  

- Pontapé Lateral (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Low Kick (esquerda e direita), às coxas; 

- Pontapé Semi Gancho (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Cima Abaixo (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Rotativo Calcanhar (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Rotativo Gancho (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Pontapé Rotativo Exterior (esquerda e direita), à cara e/ou ao tronco; 

- Varrimentos Simples (esquerda e direita), aos tornozelos; 

- Varrimentos Rotativos (esquerda e direita), aos tornozelos. 

 

Todas as técnicas de pernas podem ser executadas em salto. 

 

 ÁREAS LEGAIS DE ATAQUE 

 

DISCIPLINA Cabeça Tronco Pernas Pés 

Semi  Contact • Face, 

lado, 

nuca e 

testa. 

• Frente 

e lado. 

• Não 

se 

verifica

. 

• 

Torno

zelos. 

Light Contact • Face, 

lado, 

nuca e 

testa. 

• Frente 

e lado. 

• Não 

se 

verifica

. 

• 

Torno

zelos. 

Full Contact • Face, 

lado, 

nuca  e 

testa. 

• Frente 

e lado. 

• Não 

se 

verifica

. 

• 

Torno

zelos. 
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Quadro nº 3 – Áreas legais de ataque.  

 

 

 

3.1.5. - MATERIAIS e/ou EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO PARA A 

PRÁTICA DA MODALIDADE 

 

Conforme o disposto nos Artigos 2º (Área de Prática) e 3º (Uniformes e Equipamentos) 

das Regras de Arbitragem, apresenta-se a seguinte adaptação:  

 

 

 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO  PARA A PRÁTICA DA 

MODALIDADE 

MATERIAIS  

 

DESCRIÇÃO IMAGEM 

Ringue 

 

 

 

 

 

 

 

• Área de prática da 

modalidade; 

• Dimensão ideal de 8x8 

metros (medidas do lado 

de dentro das cordas); 

• Deverá estar numa 

plataforma elevada com 

uma superfície 

almofadada, à altura 

mínima de 90 cm e à 

máxima de 1,25 cm da 

base ou do solo. 

 

Low Kick • Face, 

lado, 

nuca  e 

testa. 

• Frente 

e lado. 

• Coxas 

(apenas 

do 

exterior 

para o 

interior 

e vice 

versa) 

• 

Torno

zelos. 

Thai Boxing • Face, 

lado, 

nuca  e 

testa. 

• Frente 

e lado. 

• Coxas 

(apenas 

do 

exterior 

para o 

interior 

e vice 

versa) 

• 

Torno

zelos. 
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Saco  • Não pode ter qualquer 

material cortante; 

 • Cheio com serradura; 

 • Comprimento variável. 

 
Plastron 

 

 

 

 

• Não pode ter qualquer 

material cortante; 

 • Almofadado.  

 
Pneu 

 

 

 

 

 

 

• Pneu de camião. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

DESCRIÇÃO IMAGEM 

Calças • Cós em elástico, com 

um mínimo de dez 

(10)cm e com cor 

diferente das calças. 

 
Calções • Cós em elástico, com 

um mínimo de dez 

(10)cm e com cor 

diferente dos calções. 

 
Cinto • Cor correspondente à 

sua graduação:  

• branco; 

• amarelo; 

• cor de laranja; 

• verde; 

• vermelho; 

• azul; 

• castanho; 

• preto – 1º dan > 5º dan. 
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EQUIPAMENTOS DE 

PROTECÇÃO 

DESCRIÇÃO IMAGEM 

Luvas de Protecção 

 

 

 

 

• Têm que cobrir 

separadamente o polegar 

e os outros quatro dedos; 

• Almofadas que não 

escorreguem, deixando a 

área de impacto a 

descoberto; 

• O almofadado tem que 

cobrir o punho, o polegar 

e a área de impacto; 

• De espuma, borracha 

sintética especial 

compacta e macia, 

coberta com couro 

genuíno ou artificial;  

 • Tem que cobrir os 

dedos e tem que chegar 

pelos menos 5 cm acima 

do pulso; 

• As luvas devem ser 

apertadas à mão do atleta 

por material Auto adesivo 

em tira ajustável por cima 

do pulso, fivelas de metal 

ou de plástico não são 

permitidas. 

• Tem que ter 10 OZ 

(onças) no mínimo, 283 

gramas; 

• O peso deve estar 

marcado claramente. 

 

 

 

 

 

Ligaduras  • Qualquer cor; 

 • Com aplicador para o 

polegar; 

 • Não podem exceder 65 

cm em comprimento e 5 

cm em largura; 

 • Podem ser seguras no 

pulso com adesivo ou fita 

com base de algodão que 

não pode exceder 15 cm 

de comprimento e 2 cm 

de largura.  
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Protecção de Pés  • De espuma sintética 

especial, compacta, 

macia, coberta de couro 

genuíno ou artificial; 

 • Área de impacto a 

descoberto; 

 • Cobrir os dedos dos pés 

completamente; 

 • Chegar pelo menos 5 

cm acima do tornozelo; 

 • Planta do pé  

descoberta; 

• Apertada com tiras de 

elástico auto adesivas, 

partem da parte detrás do 

pé, cruzando sobre o peito 

do pé e apertando sobre o 

calcanahr. 

 
 

 

Protecção da Cabeça • De borracha, espuma, 

plásticos macios ou de 

esponja compacta coberta 

por couro;  

• Tem que cobrir a testa, 

têmporas, maxilar 

superior, ouvidos e região 

occipital da cabeça; 

 • Não pode interferir na 

visão ou na audição; 

• Material para a fixação 

do capacete não pode ser 

de metal ou de plástico, 

deve ser de velcro 

ajustando por baixo do 

queixo ou atrás da cabeça.  

 

Protecção de 

Tíbias/Caneleiras 

 • Não podem ter 

quaisquer partes duras, 

tais como plástico, metal 

ou madeira; 

 • De borracha; 

• Fixas à perna com um 

mínimo de duas tiras auto 

adesivas elásticas.  
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Protecção de Boca • Pessoal e 

intransmissível; 

• De borracha macia e 

flexível; 

• Para os dentes 

superiores ou para os 

dentes superiores e 

inferiores. 

 

Coquilha  • Plástico duro ou de aço. 

  
Protecção de Mamas  • Plástico duro com 

aplicador em algodão ou 

almofadada. 

 
Quadro nº4 - Materiais e equipamentos de protecção para a prática da modalidade de Kickboxing.  
 

 

 

 

 REGULAMENTO DOS UNIFORME E DOS  EQUIPAMENTOS 

DE PROTECÇÃO 

 UNIFORME EQUIPAMENTOS DE 

PROTECÇÃO 

DISCIPLINA Competição 

Amadora  
Competição 

Profissional 
Competição 

Amadora  
Competição 

Profissional 

Semi  Contact • Blusão;  

• Camisas com 

decote em V;  

• T-shirt; 

• Calças; 

• Cinto com a 

cor da 

graduação do 

atleta. 

 

 

• Blusão;  

• Camisas com 

decote em V;  

• T-shirt; 

• Calças. 

 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos, com 

exepcão da 

categoria de 

cadetes, infantis e 

iniciados); 

• Luvas de Semi 

Contact; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha (atletas 

masculinos); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos, 

com exepcão 

da categoria 

de cadetes, 

infantis e 

iniciados); 

• Luvas de 

Semi Contact; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(atletas 

masculinos); 

• Protecção de 
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pés. Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

Light Contact • Blusão;  

• Camisas com 

decote em V;  

• T-shirt; 

• Calças; 

• Cinto com a 

cor da 

graduação do 

atleta. 

 

• Blusão;  

• Camisas com 

decote em V;  

• T-shirt; 

• Calças. 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos, com 

exepcão da 

categoria de 

cadetes, infantis e 

iniciados); 

• Luvas de 10 OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha (atletas 

masculinos); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos, 

com exepcão 

da categoria 

de cadetes, 

infantis e 

iniciados); 

• Luvas de 10 

OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(atletas 

masculinos); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

Full Contact - Atletas 

Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calças. 

- Atletas 

Femininos: 

• Topes;  

• Calças. 

- Atletas 

Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calças. 

- Atletas 

Femininos: 

• Topes;  

• Calças. 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos); 

• Luvas de 10 OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(recomenda-se 

também às atletas 

femininas); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos); 

• Luvas de 10 

OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(atletas 

masculinos); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

Low Kick - Atletas 

Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calções. 

- Atletas 

- Atletas 

Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calções. 

- Atletas 

 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos); 
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Femininos: 

• Topes;  

• Calções. 

 

Femininos: 

• Topes;  

• Calções. 

 

peito (atletas 

femininos); 

• Luvas de 10 OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(recomenda-se 

também às atletas 

femininas); 

• Protecção de 

Tíbia; 

• Protecção de 

pés. 

• Luvas de 10 

OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(atletas 

masculinos). 

 

Thai Boxing Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calções. 

- Atletas 

Femininos: 

• Topes;  

• Calções. 

 

 

Masculinos: 

• Tronco nu;  

• Calções. 

- Atletas 

Femininos: 

• Topes;  

• Calções. 

• Capacete; 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos); 

• Luvas de 10 OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha de aço 

(recomenda-se 

também às atletas 

femininas); 

• Protecção de 

Tíbia - opcional; 

• Protecção de pés 

- opcional. 

• Protecção de 

dentes; 

• Protecção de 

peito (atletas 

femininos); 

• Luvas de 10 

OZ; 

• Ligaduras 

(opcional); 

• Coquilha 

(atletas 

masculinos). 

 

Quadro nº5 - Regulamento dos uniformes e dos equipamentos de protecção. 

 

 

3.2. - MOTIVAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DESPORTIVA 

 

Segundo Catita, Luís (2009), um dos grandes desafios com que se tem deparado a 

sociedade moderna no que diz respeito ao desporto juvenil prende-se com a necessidade 

de identificar os factores pelos quais os jovens aderem e permanecem na prática 

desportiva.  

 

Desde os anos sessenta, que inúmeros treinadores, psicólogos, professores e 

investigadores do fenómeno desportivo se têm interessado no estudo das motivações 

que levam os jovens a envolverem-se na prática desportiva. Segundo Feliu, (1997), as 

crianças e os jovens têm dedicado desde sempre uma parte importante do seu tempo ao 

jogo e ao desporto. Desfrutando assim do prazer proporcionado pela prática destas 

actividades, relegando por vezes para segundo plano outras ocupações nos seus tempos 

livres. 
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Por outro lado a própria participação desportiva para além de bastante valorizada no 

meio infantil e juvenil, assume um papel preponderante dentro da estrutura social dos 

mais jovens, promovendo ora a aceitação ora a rejeição destes por parte do grupo, em 

função do nível de habilidade demonstrada. Um exemplo típico desta situação poderá 

ser observado no quotidiano, no qual só são escolhidos para participar em qualquer jogo 

(como por exemplo Futebol, Voleibol) aqueles que oferecem garantias de um bom 

desempenho.   

 

Relativamente à importância que as actividades físicas representam para os jovens, num 

estudo realizado em adolescentes de ambos os géneros, que frequentavam o ensino 

secundário, acerca da sua maior preferência pelos contextos académicos ou desportivos, 

obteve-se como resultados que estes preferiam ser melhor sucedidos no contexto 

desportivo em detrimento do escolar, assumindo os mesmo, que um contratempo 

negativo no contexto desportivo era mais desagradável do que no académico. 

Explicação de tal facto poderá ser atribuída à importância dada à sensação da 

competência criada pela prática desportiva que os jovens têm na realização de 

habilidades motoras ou destes sentirem que são responsáveis pelos principais 

comportamentos conducentes aos objectivos pretendidos (como por exemplo a 

execução de uma determinada técnica), (Duda, 1981, in Roberts, 1993). 

 

Assim, não é de admirar, que na procura destes propósitos, como refere Martens (1997), 

o preenchimento deste tipo de necessidades pelos jovens admita dois objectivos: a 

procura de diversão, relacionada com a necessidade de estimulação e excitação que os 

jovens têm e a procura de se sentirem valorizados naquilo que fazem. 

 

Segundo Catita, Luís (2009) e considerando o referido anteriormente, o jovem quando 

parte à procura de uma modalidade desportiva que reúna estes pré requisitos, adopta o 

mesmo procedimento que utiliza para a realização de exemplos tão simples do 

quotidiano, como se fosse a escolha de uma peça de roupa! Na qual experimentamos 

várias até encontrarmos uma com a qual nos identificamos. Que nos sirva ou com que 

nos sintamos confortáveis. Assim, na sua opção pela escolha por uma prática desportiva 

os jovens partem à descoberta de uma modalidade que lhes “sirva”. Transpondo este 

exemplo para o campo desportivo, o que acontece é que, se a primeira modalidade que 

experimentam preenche as suas necessidades, provavelmente estes não mudaram para 

outra, mas se tal não acontecer eles iram manter o processo de busca até encontrarem 

uma que corresponda àquilo que são as suas expectativas. 

 

Um dos primeiros estudos realizados neste âmbito, lavando à identificação das razões 

que motivam os jovens para a prática desportiva, foi desenvolvido por Alderman & 

Wood (1976) com jovens praticantes de Hóquei no Gelo, tendo estes investigadores 

obtido como resultados que os motivos mais importantes apontados pelos atletas 

circunscreviam-se a aspectos de Afiliação (fazer amigos), Desempenho (fazer qualquer 

coisa bem feita) e na Activação (excitação proporcionada pela modalidade). 

 

Noutro estudo, Gould, Feltz, Horn & Weiss (1982) partindo de uma amostra de atletas 

com idades compreendidas entre os dez e os dezoito anos de idade, registaram como 

justificações para a continuidade na modalidade: divertimento; aprender novas 
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habilidades; fazer algo que seja bom; estar com os amigos fazer novos amigos; estar em 

forma; fazer exercícios e ter experiências de sucesso.  

 

Em Portugal as investigações nesta área tiveram o seu início nos estudos realizados por 

Cruz, Costa, Rodrigues & Ribeiro (1988); Cruz (1996);  Cruz & Costa (1997), com 

jovens andebolistas e voleibolistas, os quais apontaram como motivos para a sua 

participação: divertimento; desenvolvimento de capacidades; a promoção da saúde e da 

forma física; o gosto pelo espírito de grupo e pela amizade. 

 

Embora os estudos indiquem que existem diferenças quanto às motivações que levam os 

jovens a praticar desporto, as investigações referem algumas mais frequentes, tais como: 

melhorar as capacidades técnicas; aprender novas destrezas; melhorar o estatuto; estar 

com os amigos; pertencer a uma equipa; obter sucesso; divertimento; vencer e obter 

recompensas, (Goud & Horn, 1984).  

 

Segundo Serpa (1992), os jovens portugueses valorizam especialmente estar em boa 

condição física, trabalhar em equipa e aprender novas técnicas.  

 

Num estudo mais recente, Gonçalves (1996), numa investigação desenvolvida na 

comunidade de Oeiras, em ambos os géneros numa faixa etária compreendida entre os 

onze e os quinze anos de idade, concluí que estes privilegiavam mais: aprendizagem e 

melhoria de skills; serem bem sucessivos; estarem com os amigos; fazerem novos 

amigos; estarem fisicamente em forma; divertirem-se e o facto da actividade agradar aos 

pais.  

 

Partindo deste quadro, iremos procurar identificar as razões apontadas pelos atletas que 

praticam a modalidade Kickboxing, conducentes à sua satisfação e ao abandono 

desportivo, procurando estabelecer relações entre as influências da idade, do tempo de 

prática, do género e os motivos nas reacções ao comportamento dos atletas. – 
 

 

 

3.3. - SATISFAÇÃO – CONCEITO 

 

Apesar da satisfação ser tema de discussão, poucos são os especialistas que procuraram 

avaliar que reacção ou satisfação têm os atletas na sua participação desportiva. Um 

estudo realizado por Allen e Howe (1988) refere que a habilidade e o feedback do 

treinador têm uma relação significativa com a competência adquirida/percebida e a 

satisfação dos atletas. Importa aprofundar um pouco o próprio sentido do conceito e 

fenómeno que aqui designamos por “satisfação dos atletas”. 

 

Chelladurai e Riemer (1997), baseando-se nas definições da satisfação no trabalho 

fornecidas por alguns estudiosos (Balzer, Smith, Kravitz, Paul, Reilly, 1990; Dawis & 

Lofquist, 1984; Rice, Mcfarlin, & Bennet, 1989), definem a satisfação do atleta como 

“um estado positivo afectivo, resultante de uma avaliação complexa de estruturas, 

processos e resultados associados à experiência desportiva”. Este estado afectivo é 

baseado na diferença entre o que é procurado e a percepção do que é conseguido nos 
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domínios psicológico, físico e social, sendo logicamente influenciado pelas atribuições 

associadas aos resultados, bem como pela realidade social envolvente. 

 

 Assim, o nível de satisfação é uma reacção do atleta de acordo com o que foi 

conseguido pela experiência desportiva em relação ao seu objectivo padrão (baseado no 

que o atleta quer, no que acha que merece, no que os outros conseguem, em 

experiências anteriores, e/ou nas suas expectativas). 

 

A satisfação do atleta pode ser a última medida da eficácia organizacional de um 

programa desportivo. Este aspecto é justificado de várias formas: (1) a medida de 

performance nos atletas é deficiente e/ou contaminada por vários factores como a sorte, 

um performance extraordinário dos oponentes ou um erro do árbitro, entre outros 

(Courneya & Chelladurai, 1991); (2) actividades exercidas para a procura de excelência 

não podem ser julgadas por medidas de vitória ou derrota porque estes conceitos não 

são mensuráveis, isto é, para cada vencedor tem de existir um vencido. Os vencidos 

ficam desapontados com a derrota, mas também podem ficar extremamente contentes 

com o seu esforço, com o trabalho de equipa, com os treinos realizados, e com o 

treinador que têm. Estes sentimentos de satisfação, claramente importantes, não são 

esquecidos apesar dos resultados desportivos; (3) os resultados desportivos surgem 

apenas durante o período competitivo. No entanto, a experiência desportiva envolve 

períodos de actividade muito mais longos do que o período competitivo. Sendo assim, 

durante esses períodos de treino sem competição, as reacções dos atletas às suas 

experiências são igualmente, se não mais, importantes. É então fundamental que a 

avaliação do programa desportivo e dos treinadores seja baseado na satisfação dos 

atletas, ao contrário das medidas de “performance”, como vencer ou perder. A 

preocupação com as respostas afectivas dos atletas no seu envolvimento no desporto 

deve ser uma componente importante em qualquer avaliação de um programa 

desportivo. Esta visão humana, de procurar que a participação dos atletas lhes seja 

agradável e útil ao seu desenvolvimento e crescimento desportivo, deve estar presente 

no desporto escolar e amador, ao contrário do desporto profissional, onde existem 

outras formas de recompensa (salários, carreiras, etc.).  

 

De acordo com o que foi dito anteriormente, e para bem do atleta, a sua satisfação deve 

ser considerada como o primeiro objectivo, independentemente de outros objectivos 

organizacionais. 

 

Para a classificação das várias facetas da satisfação foram usados três critérios de 

pesquisa. Primeiro, vários estudos sobre satisfação mostram que as facetas identificadas 

podem ser categorizadas em: (a) relacionadas com os resultados (vencer, “performance” 

absoluto, procura de um objectivo, integração do grupo, etc.); e (b) associadas ao 

processo de obtenção desses resultados. No contexto desportivo, as duas facetas 

identificadas por Chelladurai e colaboradores (1988) são a satisfação com os resultados 

pessoais e a satisfação com a liderança, ou seja, aspectos que se referem aos resultados e 

ao processo de liderança, respectivamente. Segundo, a diferença significativa entre o 

desporto e o contexto das organizações convencionais é o interesse dos membros, não 

só nos processos e resultados pessoais como também nos processos e resultados da 

equipa. Isto é, enquanto existem vários processos e resultados que o atleta persegue 
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individualmente, alguns desses resultados ou processos podem ser atingidos apenas 

pelos esforços ou performances dos outros membros da equipa. Esta distinção entre as 

próprias reacções individuais como membro do grupo e do grupo independentemente 

dos membros é o objectivo do trabalho de Carron e seus colaboradores a propósito da 

dinâmica relacional nos grupos desportivos. É importante, portanto, manter a diferença 

entre estas facetas da satisfação que pertencem às reacções individuais acerca dele 

próprio e da equipa. O terceiro factor que é considerado é a noção de que alguns 

resultados e processos são puramente relacionados com a tarefa, enquanto que outros 

são naturalmente sociais. Esta dicotomia dos domínios social e da tarefa é a razão 

fundamental das teorias organizacionais de comportamento. 

 

Consideramos, assim, os factores social e da tarefa como divisões das facetas da 

satisfação do atleta. Os seguintes critérios: (a) resultados versus processos, (b) efeitos 

do atleta versus equipa, (c) aspectos sociais versus de tarefa, são a razão fundamental da 

classificação que vamos apresentar de seguida, das facetas da satisfação dos atletas ( 

Quadro nº 6). 

 

 

RESULTADOS 

 

PROCESSOS 

Indivíduo 

 

Equipa Indivíduo Equipa 

- Rendimento  - Rendimento Tarefa:  

- Utilização das 

capacidades 

- Selecção de 

estratégia 

- Concretização de 

objectivos pessoais  

- Concretização de 

objectivos colectivos  

- Treino e instrução - Mobilização  

- Melhoria do 

rendimento  

- Melhoria do 

rendimento 

- “Feedback” 

positivo 

- “Gestão de 

recursos humanos” 

- Crescimento 

pessoal 

- Maturidade da 

equipa 

- “Inputs” pessoais - Prática – Treino 

- Papel de tarefa - Integração de grupo - Concretização da 

equipa 

- Táctica de 

competição  

- Envolvimento 

pessoal 

 - Reconhecimento  - Tratamento 

equitativo 

  - Compensações  - Ética 

  - Apoio familiar - Esforço da equipa 

   - Coordenação  

   - Equipamentos -

Estruturas – 

Recursos 

   - Orçamento 

   - Apoio técnico e 

médico adicional 
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   - Apoio da 

comunidade 

   - Apoio - Lealdade 

do treinador e 

colegas 

   - Participação nas 

decisões 

    

- Sentido de 

presença 

Social: 

- Harmonia 

interpessoal 

- Apoio social  

- Amizade   - Apoio - Lealdade 

do treinador e 

colegas 

 

- Papel     
Quadro nº6 – Classificação das facetas da satisfação dos atletas baseada em resultados e processos (in Chelladurai & Riemer, 

1997). 

 

 

 

As relações entre os três critérios e a satisfação são mostradas, por sua vez, na figura 

nº1, abaixo apresentada. Os processos levam a resultados e estes, consequentemente, 

levam à satisfação. Assim, os processos são a fonte primeira da satisfação. Ambos, 

processos e resultados, são a razão fundamental do atleta ou da equipa, e podem ser 

orientados socialmente ou para a tarefa. 
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SATISFAÇÃO 

 

 

 

 

 →  → 
 

 

 

 

          ↑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº1 – Relações entre processos, resultados e satisfação (in Chelladurai & Riemer, 1994). 

 

 

A figura ilustra que as relações entre processos e resultados são moderadas por: (a) 

processos fracassados inerentes a qualquer contexto, (b) “Zero-sum” da natureza das 

competições desportivas, (c) a quantidade desordenada de prática relacionada com o 

período de “performance”, e (d) o indicador tradicional de “performance” da vitória 

sendo contaminado por factores externos como a sorte, faltas marcadas pelos árbitros, e 

o “performance” extraordinário dos adversários. 

 

Os resultados da participação do atleta devem ser vistos pela perspectiva da equipa e do 

atleta. Isto é, um atleta individualmente pode estar satisfeito diferencialmente com os 

resultados da equipa como um todo e com os resultados atribuídos a si próprio. Como 

indicado no quadro nº6, os resultados da equipa incluídos na classificação são 

performance, concretizar o objectivo da equipa, desenvolvimento da performance, 

maturidade da equipa, e a integração no grupo. Reportamo-nos, aqui, aos resultados da 

tarefa. Performance da equipa. Porque o desporto é uma situação de performance na 

qual os atletas gastam demasiado tempo em treino para o sucesso em pequenos períodos 

de competição de duração limitada, a performance é talvez o resultado mais procurado. 

A medida mais óbvia de performance é a vitória: vencer campeonatos, vencer o maior 

número de jogos, e mesmo vencer os rivais tradicionais. Esta medida é consistente com 

a ideia de que o desporto é a procura da excelência/perfeição, e a excelência é 

demonstrada através da vitória contra adversários semelhantes. Desta forma, vencer é 

um resultado significativo no desporto. 

Processos  

 

Equipa  

 

Tarefa  

Social  

 

Indivíduo  

 

Tarefa  

Social  

Resultados  

 

Equipa 

Tarefa  

Social  

 

 

Indivíduo 

 

Tarefa  

Social  

 Perdas ou fracassos dos processos  

 Jogos “zero-sum” 

 Relação Prática – Rendimento 

 Contaminação do rendimento 
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Concretização do objectivo da equipa. As equipas e os seus treinadores podem 

estabelecer objectivos para a época como vencer um certo número de jogos, estabelecer 

objectivos estatísticos, observar a estatística do adversário, porque a obtenção destes 

objectivos pode ser um indicador legítimo da performance, eles podem constituir uma 

das facetas da satisfação do atleta. Locke e Latham ( 1990), defendem que a percepção 

de sucesso e insucesso depende da performance em relação ao nível de aspiração do 

atleta, do que apenas aos níveis de “performance” alcançados. 

 

Desenvolvimento da “performance da equipa”. Os atletas e as equipas podem ficar 

satisfeitos com melhorias que tiveram no seu performance em relação à época passada 

ou no final da época. Estas melhorias são a razão fundamental das percentagens de 

vitórias e derrotas, classificação dos campeonatos, e/ou percepções de melhoria da 

performance. 

 

Maturidade da equipa. Esta faceta refere-se ao crescimento e desenvolvimento dos 

membros da equipa em termos de saúde, forma física, habilidade/capacidade, mestria na 

execução técnica, tácticas, e estratégias no desporto. Apesar dos atletas estarem mais 

concentrados nestes aspectos individualmente, também têm alguma satisfação na forma 

como a equipa como um colectivo alcança estes mesmos benefícios na sua participação 

desportiva. 

 

Integração do grupo. Este faceta refere-se a um estado caracterizado pela noção de 

solidariedade que implica: (a) orientações congruentes relacionadas com os propósitos e 

processos do grupo, (b) compreensão e aceitação das estratégias e tácticas, (c) 

reconhecimento e respeito pelas capacidades e contribuições dos outros elementos para 

a obtenção dos propósitos do grupo, e (d) uma determinação colectiva para fornecer os 

melhores esforços para esse fim. Esta solidariedade é desenvolvida através de uma 

prolongada e continua interacção relacionada com a tarefa entre os membros (incluindo 

o treinador) durante os treinos e competições. 

 

Nesta lógica de raciocínio vamos agora analisar os resultados ao nível em que os 

membros da equipa convivem como grupo e fornecem um suporte social uns aos outros. 

 

Os resultados ao nível individual , e reportando-nos a resultados na tarefa, abordaremos 

a performance individual , a concretização dos objectivos individuais o 

desenvolvimento da performance individual e o crescimento pessoal , entre outros 

“Performance” individual . Este aspecto pode ser problemático em equipas desportivas 

porque o esforços e performance individuais podem emergir do esforço total e da 

performance dos outros membros e da equipa em geral. No entanto, a noção de 

satisfação com o performance individual é tão relevante nas equipas desportivas como 

nos desportos individuais. O elemento de uma equipa também necessita de ter satisfação 

individual. 

 

Concretização dos objectivos individuais. Os atletas podem estabelecer objectivos de 

performance individuais, ou estes objectivos pode ser estabelecidos de acordo com os 

treinadores e/ou directores. Independentemente da forma como foram estabelecidos, a 

satisfação de os conseguir é uma experiência afectiva individual de grande importância. 
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Desenvolvimento da performance individual. Refere-se à melhoria da performance de 

época para época, ou de ano para ano, e é consistente com o propósito, fundamental do 

desporto: a procura de excelência. A noção de cada vez  mais perto da excelência (ou 

dos limites da capacidade) é a essência da participação desportiva. 

 

Crescimento pessoal. Apesar da satisfação com a performance estar relacionada com a 

execução física das técnicas da modalidade, o crescimento pessoal refere-se ao 

crescimento psicológico e mental. Isto é, uma boa compreensão das estratégias e 

tácticas da modalidade, e o desenvolvimento de capacidades psicológicas e sociais para 

o sucesso desportivo são também crescimento. Alem disso, este crescimento pode 

ajudar o atleta na sua vida futura. 

 

O papel individual na tarefa. Todos os membros da equipa estão interessados em 

contribuir para o sucesso da equipa, e esse é também um dos seus papéis. Todos os 

papéis são importantes, quer o jogador seja suplente ou faça parte da equipa principal. 

 

Envolvimento pessoal. Refere-se à satisfação do atleta com o seu  envolvimento pessoal 

no desporto; o sentimento de pertença em relação à modalidade (envolve sensações 

quinestéticas e de prazer que o atleta sente durante a sua participação desportiva). 

 

Relativamente aos resultados em termos individuais na área dita social, analisaremos os 

sentimentos de pertença, a amizade e o papel social. 

 

Pertença. A noção de pertencer a um grupo e de ser aceite pelo grupo é só por si uma 

recompensa (prestígio, estatuto, privilégios especiais). 

 

Amizade. Refere-se às afinidades desenvolvidas individualmente com os membros da 

equipa, demonstrando-se através de comportamentos recíprocos entre dois ou mais 

atletas (incluindo o treinador). 

 

Papel social. O interesse é saber se o atleta está satisfeito com o papel social que lhe foi 

atribuído ou que ele escolheu, independentemente da estrutura social do grupo. 

 

Passando agora aos “processos”, espera-se que processos adequados provoquem 

resultados desejados. No entanto, os processos podem não ser relacionados 

perfeitamente com os resultados devido a processos fracassados ou factores externos 

como sorte, erros dos árbitros e performances superiores dos adversários (Courneya & 

Chelladurai, 1991). Para os atletas, os processos internos podem ser fontes significativas 

de satisfação independentemente dos resultados. 

 

Descrevendo os processos a nível de equipa, e orientados para a tarefa, abordaremos a 

selecção de estratégias, a mobilização e a prática-treino, entre outros. 

 

Selecção de estratégias. O sucesso desportivo da equipa depende muito das escolhas de 

estratégias feitas pelo treinador. As regras do jogo podem obrigar o treinador a alterar o 

propósito geral desportivo ou do clube. Em cada tipo de jogo o treinador deverá 

escolher determinados jogadores ou estratégias a preparar nos treinos que o antecedem. 
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Mobilização. Refere-se à selecção ou aquisição de atletas cujos traços, talentos e 

habilidades possam contribuir na execução das estratégias determinadas. 

Treino. Os processos utilizados durante os treinos são fundamentais para a obtenção de 

performance na competição. Além disso, se os atletas consideram estes processos 

inadequados ou inapropriados ou pouco efectivos, sentem-se insatisfeitos. 

 

Tácticas de competição. O sucesso de uma equipa é largamente determinado pelas 

tácticas especificas adoptadas pelo treinador durante a competição. Podem ser 

proactivas (independentes do que o adversário faz) ou reactivas (de acordos com as 

mudanças realizadas pela equipa adversária). 

 

Tratamento igual. Teorias organizacionais relacionadas com a motivação e justiça 

revelam a importância da igualdade na distribuição de resultados/feedbacks, nos 

processos adoptados nessas distribuições, e no sistema em geral; igualdade e justiça são 

considerados sinónimos neste contexto. É razão de insatisfação para um atleta se 

consideras sinónimos neste não é justo no comportamento ou decisões que toma para 

consigo. 

 

Ética. É importante avaliar a satisfação ou insatisfação dos atletas na conduta ética do 

treinador ou dos membros da equipa (em relação ao doping, batota, comportamentos 

inadequados). 

 

Esforço e coordenação da equipa. Refere-se à capacidade do atleta para ajudar e apoiar 

os outros membros da equipa em colocar os seus esforços de uma forma coordenada 

para o sucesso da equipa. Pode ser realizado nos treinos e/ou jogos. 

 

Equipamento. O sucesso de uma equipa também depende do apoio ao nível de material 

que é fornecido. 

 

Orçamento. A satisfação dos atletas também pode depender do tipo de orçamento 

concedido à sua equipa. 

 

Serviços e técnicos de apoio. Refere-se ao apoio médico e ao apoio prestado por outros 

técnicos, reportando-se à actividade desportiva e/ou a outras áreas da existência dos 

atletas. 

 

Suporte da comunidade. Outro aspecto a considerar é o apoio ou não da comunidade aos 

resultados e processos da equipa, para obter o sucesso. Descrevendo agora os 

“processos” a nível de equipa, e reportando-nos à área social, referiremos a participação 

nas decisões e o suporte de lealdade. 

 

Participação nas decisões. Refere-se à possibilidade que o treinador dá aos atletas de 

participar na tomada de decisões relevantes para a equipa e para o seu performance. 

 

Suporte na lealdade. Refere-se à satisfação do atleta relacionada com a lealdade 

demonstrada pelo treinador e/ou directores para com a equipa.  
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Falando agora de processos orientados para o indivíduo, e centrados na tarefa, podemos 

afirmar que os atletas reagem ao que o treinador faz à equipa como um colectivo e como 

um conjunto de indivíduos. 

 

Utilização das capacidades. Refere-se à forma como o treinador utiliza as 

habilidades/capacidades de cada atleta individualmente. Isto é, o atleta pode estar 

preocupado com a forma como estão a ser utilizadas as suas habilidades. O atleta pode 

possuir várias boas qualidades mas pessoalmente valoriza mais uma dessas qualidades. 

Se essa habilidade particular não é usada pelo líder, pode ser uma fonte de insatisfação. 

 

Treino/instrução. Uma das responsabilidades fundamentais de um treinador é o 

desenvolvimento das capacidades físicas dos seus atletas e a compreensão das 

estratégias e tácticas da sua modalidade. A capacidade de proporcionar estes aspectos, 

pode ser um factor de satisfação de atletas. 

 

Feedback positivo. Refere-se à atribuição de reforços positivos para o sucesso na 

performance de tarefas realizadas pelos atletas durante um jogo ou um treino. 

“Personal inputs”. Refere-se à satisfação que o atleta tem com o esforço que coloca 

durante o treino e os jogos (inclui satisfação psicológica, física ou mental, bem como 

sensações emocionais). 

 

Contribuição da equipa – Os membros da equipa, colectivamente ou individualmente, 

podem servir para treinar e instruir o atleta individualmente, oferecendo-lhe um 

“feedback” positivo, e ajudando-o a entender como o seu esforço pode ser ajustado com 

os esforços dos outros atletas da equipa 

 

Reconhecimento – Estará o atleta satisfeito com o reconhecimento que recebe do 

treinador, colegas de equipa, ou outros (fãs, comunicação social, direitos, etc.), em 

relação ao que ele contribui para o processo da tarefa? 

Suporte financeiro – É sem dúvida uma fonte de satisfação nos atletas profissionais (e 

mesmo para atletas amadores ou escalões juniores). 

 

Suporte familiar – O atleta pode ficar satisfeito ou não com o apoio familiar que lhe é 

fornecido para a sua pratica desportiva. 

Finalmente, tomando os processos orientados para o indivíduo na área social, 

apresentaremos o suporte social, e os sentimentos de lealdade. 

 

Suporte social – No contexto desportivo, e em relação ao comportamento do treinador, 

caracteriza-se pela preocupação para com o atleta, se apoia naturalmente, e se é caloroso 

ou carinhoso esse apoio. O treinador pode também apoiar o atleta como pessoa, assim 

como este apoio também pode ser dado pelos colegas de equipa. 

 

Suporte de lealdade – Refere-se pela preocupação para com o nível de lealdade que o 

treinador e os colegas de equipa demonstram para com o atleta como indivíduo. 

 

Sumariando a informação acima apresentada, as facetas da satisfação dos atletas podem 

ser agrupadas na base dos agentes que controlam os processos que por sua vez nos 
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levam aos resultados desejados (Benporat, 1981). O impacto de alguns agentes; mais 

numas áreas do que em outras. Apesar dos agentes não estarem incluídos nos critérios 

de classificação, é possível ao grupo identificar as facetas de acordo com os agentes 

envolvidos: o atleta, o treinador, os directores, a comunicação social, e a comunidade. 

 

Também podemos reagrupar as facetas de acordo com as referências a recompensas 

intrínsecas ou extrínsecas. Porque as recompensas intrínsecas (noção de concretização, 

orgulho na mestria da tarefa) são impostas pelo próprio indivíduo, a lição entre estas 

recompensas extrínsecas são reguladas por alguns agentes externos (treinador, colega de 

equipa, social). 

   

A satisfação é parte integrante da participação e da alegria obtida pela prática 

desportiva. Sem satisfação, os atletas virar-se-iam para outras potenciais fontes de 

sucesso e prazer (Maday, 2000). Chelladurai (1984) indicou que “o grau de satisfação 

expresso pelos atletas em relação ao seu desempenho e ao da equipa indica o grau que o 

desempenho atingiu ou os níveis de desempenho esperados, mas não atingidos”.  

 

Petlichkoff (1993) sugeriu que o nível de satisfação que tem um atleta mantinha um 

envolvimento desportivo também desempenhava um papel na percepção do 

desempenho. 

 

A satisfação do atleta é um efeito positivo resultante de uma avaliação complexa da 

estrutura, processos e resultados associados à experiência atlética (Sriboon, 2001). A 

satisfação é “a diferença entre a percepção do que os atletas receberam e o que eles 

querem” (Chelladurai & Riemer, 1997).  

 

A satisfação do atleta deriva de aspectos físicos, psicológicos e ambientais que estão 

associados aos atletas. O nível de satisfação é um indicador dos sentimentos do atleta 

sobre os ambientes da equipa desportiva (Chelladurai & Riemer, 1997). 

 

 

 

3.4. - ESGOTAMENTO – CONCEITO 

 

 

O termo Burnout consiste numa conjunção entre “burn” e “out”, ambas palavras da 

língua inglesa, onde a primeira significa “arder”, “queimar”, enquanto a segunda se 

refere “fora”, “para fora” (Michaelis, 1989). Portanto, o significado literal para Burnout 

em português é “queimar para fora”. 

 

Porém, a sua tradução é melhor representada e compreendida pela palavra esgotamento. 

No entanto, devido ao facto do Burnout se ter afirmado como um termo 

internacionalmente reconhecido na literatura científica optou-se pela manutenção da 

nomenclatura original. 

 

Em 1976, Christina Maslach, uma psicóloga social, começou a investigar a síndrome de 

Burnout em pessoas que trabalhavam em áreas de serviços humanos. Assim, Maslach e 
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Jackson(19869) definem Burnout como uma reacção de stress crónico que ocorre 

naqueles profissionais que têm de prestar ou oferecer “serviços humanos”, ou seja, que 

estão em contacto directo com outras pessoas. 

A origem do termo Burnout surge de uma conversa informal entre Christina Maslach, 

uma psicóloga social e um advogado. Certa vez, após iniciar alguns estudos na área 

médica e levantar algumas ideias referentes às relações de trabalho, Maslach expôs as 

suas ideias em relação à preocupação que ela tinha sobre as estratégias cognitivas de 

descontracção, relaxamento, e sobre a auto-defesa através da desumanização a um 

advogado e este referiu-lhe que os advogados das pessoas mais pobres chamavam a essa 

situação de esgotamento. A partir desse momento Christina Maslach não só descobriu 

que a situação que ela estava a estudar tinha um nome como também acontecia em 

outras áreas do conhecimento. 

 

Analisando vários estudos realizados com profissionais cujo trabalho implica na relação 

e no contacto directo com outras pessoas, surgiu a ideia de construir um instrumento de 

avaliação psicológica que pudesse comparar e abranger amostras cada vez maiores 

(Malasch, 1993). 

 

Mais tarde, cria-se o primeiro instrumento para verificar a ocorrência da síndrome de 

Burnout: o Inventário de Bornout de Malach- MBI (1986). Até hoje, este inventário é o 

mais conhecido na avaliação da síndrome de Burnout. É constituído por três 

componentes básicas da síndrome de Burnout, segundo Malasch (1993): exaustão 

emocional que é a situação em que os trabalhadores se sentem quando não conseguem 

dar mais de si  mesmos ao nível afectivo,  sentem falta de energia, estão no limite; a 

despersonalização quando uma resposta insensível e impessoal é dada a outras pessoas 

no ambiente, ocorre uma alteração de personalidade, uma mudança relacional do 

indivíduo e a redução da realização pessoal no trabalho que descreve sentimentos de 

incompetência e falta de sucesso na realização do trabalho com outras pessoas. Baixa 

auto-estima, insatisfação com o serviço a realizar. 

  

Trata-se de um modelo multidimensional que apresenta uma abordagem 

sociopsicológica muito defendida pela autora, sendo a mais adoptada entre os 

pesquisadores de Burnout (Benevides, Pereira, 2002).  

 

Um estudo mais minucioso na literatura indica que não existe uma definição sobre 

Burnout, mas é consenso, até os estudos hoje desenvolvidos, que seria uma resposta ao 

stress laboral crónico não devendo, contudo, ser confundido com stress (Codo, 1999). 

 

 O stress laboral é o tipo de stress que aparece no contexto do trabalho, sendo que a 

qualidade do trabalho prestado fica comprometida pela relação estabelecida entre o 

profissional e a pessoa que recebe esse trabalho. 

  

Freudenberger (1974), a partir de uma perspectiva clínica, considera que Burnout 

apresenta um estudo de exaustão resultante do trabalho excessivo do profissional, 

deixando de lado até as próprias necessidades. Cherniss (1980), a partir de uma 

perspectiva organizacional, argumenta que os sintomas que compõem a síndrome de 

Burnout são respostas possíveis para um trabalho stressante, frustrante ou monótono. 
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Cada pesquisa possui um princípio norteador para maior explicação dessa síndrome. 

Assim diversos conceitos são formados sobre a síndrome, mas é difícil encontrar uma 

definição para a sua ocorrência. Uma pesquisa na literatura sobre Burnout fica mais 

difícil, devido às diferentes denominações que os autores vêm adoptando para o mesmo 

fenómeno.  

Benevides, Pereira (2002), refere no seu livro algumas denominações utilizadas por 

outros autores, que são: stress laboral, stress laboral assistencial, stress profissional, 

stress ocupacional, síndrome de queimar-se pelo trabalho, neurose profissional ou 

neurose de excelência e síndrome de esgotamento profissional. 

 

Maslach e Jackson (1984, Raedeke 1997, pág. 397) definiram Burnout como “uma 

síndrome psicológica de exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização 

profissional”. 

 

De acordo com essa definição, o Burnout é uma síndrome, ou seja, um conjunto de 

sintomas, e está fundamentado em três dimensões: a exaustão emocional (caracterizada 

por sentimentos de extrema fadiga); a despersonalização (sentimentos negativos com 

respeito aos clientes, sendo ilustrada por um comportamento impessoal, desligado e 

descuidado em relação aos mesmos) e, finalmente, a reduzida satisfação profissional 

(avaliações negativas sobre si mesmo, particularmente com referência à habilidade de 

obter sucesso no trabalho com clientes) (Raedeke 1997, pág. 397). 

 

O primeiro autor a descrever e conceituar a síndrome de Burnout foi Freudenberger, em 

1974 (Garcia Ucha, 2000; Souza e Silva, 2002). Contudo, foram Maslach & Jackson 

que, ainda no final da década de 70 e início dos anos 80, elaboraram tanto um modelo 

teórico quanto um inventário para a mensuração da síndrome. 

 

O stress é definido por Gould et al. (2001), numa perspectiva psicológica, como o 

indivíduo percebe um desequilíbrio entre as competências físicas ou psicológica. 

 

 O anti-stress, segundo Selye (2002), é um tipo de stress que representa uma situação 

prejudicial para o organismo, podendo ser agudo quando é intenso, instalando-se num 

breve período ou ficando crónico. 

 

Na área desportiva, sempre se ouviu falar em desistências de atletas ou quedas de 

rendimento, mas muito pouco ou quase nada se ouviu dizer a respeito dos motivos que 

conduziram a esse inesperado acontecimento. Antes dessa desistência o atleta sente-se 

esgotado tanto no aspecto físico, como psíquico e social. A esse esgotamento da 

actividade em questão chamamos de síndrome de Burnout. 

 

A síndrome de Burnout também tem vindo a receber tratamento na esfera legal. As leis 

brasileiras já reconhecem a síndrome de Burnout como um agente causador de doenças 

profissionais ou doenças do trabalho. No decreto n.º 3.048/99, de 6 de Maio de 1999, 

que dispõe sobre o Regulamento da Previdência Social, no seu Anexo II, que trata dos 

agentes patogénicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme 

previsto no artigo 20 da Lei 8.213/91, fala em transtornos mentais e do comportamento 
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relacionados com o trabalho (Grupo V da CID-10), no inciso XII relata na sensação de 

estar acabado (“Síndrome de Burn-out”, “Síndrome de Esgotamento Profissional”). 

  

Também na região de Guadalajara, no México, Martinez (1997),  traçou um perfil de 

risco para a incidência da síndrome entre os profissionais pertencentes a centros de 

atenção primária e especializada de saúde. 

 

De acordo com as variáveis abordadas, o perfil de risco epidemiológico obtido foi o 

seguinte: sexo feminino; idade acima de 44 anos; ausência de conjugue estável; mais de 

19 anos de profissão e mais de 11 anos no referido local de trabalho; lotação em serviço 

especializado com mais de 21 pacientes sob a sua responsabilidade; mais de 70% da 

carga horária diária dedicada a esses pacientes e, por último, horário semanal de 36 a 40 

horas. 

 

No Brasil, Souza e Silva (2002) elaboraram um estudo a respeito do Burnout em 

profissionais de saúde, porém relacionando-o com factores de personalidade e de 

organização no trabalho. Nesse estudo, concluiu-se que o padrão de personalidade com 

o estilo de vida caracterizado, entre outros factores, a raiva,  irritação, ambição e 

agressividade, mostrou-se um indicador significativo do Burnout total, bem como das 

suas dimensões exaustão emocional e despersonalização. 

 

 

3.5. - ESGOTAMENTO NO DESPORTO 

 

  

No desporto, sempre se ouviu falar em desistências de atletas ou quedas de rendimento, 

mas muito pouco ou quase nada se ouviu dizer a respeito dos motivos que conduzem a 

esse inesperado acontecimento. Antes dessa desistência o atleta  sente-se esgotado tanto 

no aspecto físico, como psíquico e social. A esse esgotamento da actividade em questão 

chamamos de síndrome de Burnout. 

 

Após a sua identificação nas profissões de ajuda, o Burnout passou a ser percebido 

também no meio do desporto e na educação física.  

 

De acordo com Garcés de Los Fayos e Vives (2002), os estudos relativos ao 

esgotamento direccionados à área do desporto começaram há pouco mais de 20 anos. 

Foi observado que profissionais como os professores de educação física, treinadores, 

preparadores físicos, atletas e árbitros se constituíam em indivíduos propensos à 

aquisição da síndrome em questão. Esta desenvolve-se à medida que os profissionais da 

área lidam com constantes relações interpessoais, sejam elas com os alunos, directores 

de escola, membros de suas equipas técnicas, equipa de arbitragem, dirigentes, 

imprensa, amigos ou familiares. Juntamente com essas relações, são vivenciadas 

percepções de cobrança, críticas, cansaço e stress. 

 

Na literatura científica internacional, desportistas de variadas modalidades, já foram 

analisados em relação às manifestações de Burnout. No golfe, Cohn (1990) entrevistou 

10  meios escolares competitivos. Após classificar em temas as respostas dos mesmos, 
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verificou-se que as causas de Burnout citadas com maior frequência foram o excesso de 

treinos e jogos, a ausência de alegria e satisfação e, por último, o excesso de cobrança 

de bom desempenho do treinador e/ou dos pais. 

 

No ténis, Gould (1996) comparam 30 atletas de categoria júnior vitimados pela 

síndrome com 32 tenistas  controle. Alguns dos resultados com diferenças significativas 

apontaram, para os tenistas com Burnout, menores índices de foco no treino, motivação 

externa, interpretação positiva, além de maiores índices de desmotivação e desejo de 

abandono desportivo. 

Em outra pesquisa complementar, diagnosticaram sintomas mentais e físicos em 10 

tenistas. Encontravam-se entre sintomas psicológicos os seguintes itens: baixa 

motivação/energia, sentimentos, afectividade negativa, sentimento de isolamento, 

problemas de concentração, instabilidade emocional e, contrariamente, motivação para 

competir, porém não necessariamente para treinar. 

 

Quanto aos sintomas físicos, foram mencionados lesões, fadiga e cansaço. Percebendo o 

Burnout como um fenómeno actual e pertinente entre desportistas, Garcés de Los Fayos 

e Medina (2002) elaboraram princípios básicos a serem aplicados em programas de 

prevenção e intervenção.  

 

Na prevenção, são necessárias medidas como estruturação racional do treino, aplicação 

do treino psicológico e aumento da idade mínima para participação em competições 

profissionais. 

 

No âmbito da intervenção, os autores julgam relevante avaliar os impactos da síndrome 

na vida pessoal dos atletas, assim como sincronizar o relacionamento do psicólogo com 

o desporto e com os desportistas afectados. 

 

A síndrome de Burnout, presente no mundo dos desportos, pode ser considerada como 

um dos factores limitadores no desenvolvimento de atletas, principalmente de jovens 

atletas. É muito comum que os atletas quando atingem o nível profissional desistirem do 

desporto, abandonarem a carreira desportista. O nível de exigência é tão alto que se um 

atleta não tiver acompanhamento psicológico “ele não sobrevive”.   

 

Weinberg e Gould (2001) definem a síndrome de Burnout nos desportos como sendo 

uma resposta psicofisiológica de esgotamento exibida como resultado de esforços 

frequentes, às vezes extremos e, geralmente ineficazes para satisfazer orientações  

excessivas de treino e competições. 

 

É importante frisar que a síndrome de Burnout não deve ser confundida com o stress. 

Existe um consenso na literatura que a síndrome de Burnout é um fato posterior a 

sucessivos estímulos stressantes a que o sujeito não consegue se adaptar, originando 

assim o esgotamento. 

 

Para Smith (1986) o Burnout envolve uma fuga psicológica, emocional e, algumas 

vezes, física de actos prazerosos em resposta a um excessivo nível de stress ou 

insatisfação. 
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A ausência do prazer e a valorização da performance são as principais mudanças 

apresentadas, que resultam em stress prolongado, levando, muitas vezes, ao 

esgotamento por parte do atleta (Gould, 1997). 

 

A queda de rendimento pode ser um sinal de que o atleta está a evidenciar sinais da 

síndrome de Burnout, na fase inicial a pressão sobre o mesmo agrava ainda mais a sua 

situação. Muitas vezes o atleta precisa vencer para continuar a competir ou precisa 

realizar a jogada correcta, porém a impossibilidade de concretizá-la só aumenta a 

tensão, os resultados positivos não aparecem, o seu rendimento começa a cair, os seus 

treinos passam a ser desmotivantes e instala-se a síndrome de Burnout. Essa situação 

começa a repetir-se desenfreadamente e como resultado final ocorre a completa 

desistência. Por isso é imprescindível que profissionais da educação e do desporto 

saibam o que é a síndrome do Burnout, como identificá-la e que desenvolvam medidas 

profiláticas durante as suas actuações. Saber distinguir tal síndrome dos demais 

problemas que possam afectar a vida de um atleta, também é competência do 

profissional da educação física. 

 

Pressões externas também podem ser determinantes na vida de um atleta. A exigência 

de vitórias por parte de treinadores e/ou pais, as comparações entre irmãos ou até 

mesmo feitas com jogadores melhores no mesmo grupo, cobranças acerca da perfeição, 

tudo isso contribui para o surgimento da síndrome de Burnout. A consequência é que o 

atleta deixa de jogar por prazer, caracterizando-se o jogo pela busca da vitória, não se 

lembram que o atleta é um ser humano que pode estar sendo afectado por perturbações 

físicas, psíquicas e até emocionais. Os atletas acabam por perder o prazer, aquele 

mesmo que, um dia, os fizeram iniciar a prática desportiva. A importância da 

competição sobrepõe-se à necessidade de obter prazer praticando desporto. 

  

A super valorização da vitória pode induzir a outro acontecimento: o excesso de treino. 

De acordo com Jones e Hardy (1990) o desempenho competitivo depende da 

combinação de três factores: fisiológicos, técnicos e psicológicos. Entre os factores 

psicológicos, o stress é um dos mais importantes e, às vezes, é aquele que determina o 

sucesso do desempenho. O treino desportivo realizado continuamente sugere estímulos 

permanentes, proporcionando sucessivas adaptações psicofisiológicas do organismo 

humano. Essas adaptações são positivas, pois fortalecem o organismo física e 

psiquicamente para enfrentar exigências cada vez mais rigorosas. A relação entre 

estímulo, reacções e adaptações do organismo é representada pelo stress. No entanto o 

stress físico excessivo tem suas as consequências, que nem sempre são positivas. 

 

 O excesso de stress físico pode dar origem ao sob treino, que segundo Gould (1997), 

pode também ser um precursor da síndrome do burnout. Esse mesmo excesso de treino 

e o excesso de competições podem também prejudicar a vida social do atleta, não tem 

mais tempo para os amigos ou para outras actividades que lhe dão prazer. Isso implica, 

para os atletas mais jovens, um fim precoce da infância, com um acúmulo de 

responsabilidades que, a maioria das vezes, eles ainda não estão preparados para 

enfrentar.  
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Por isso acaba entrando em processo de burnout, e quer logo fazer o que seus amigos, 

da mesma faixa etária, estão fazendo (GOULD e tal.1997). É importante deixar as 

crianças se envolveram com actividades físicas do ambiente de treino e competições. 

Deixem as crianças serem crianças. Não podemos confundir o jovem atleta com o atleta 

jovem. 

 

Esta análise é importante no combate à especialização precoce nos desportos. Hoje é 

comum encontrar crianças sujeitas a altas cargas de treinos especializados, visando 

objectivos e resultados imediatos. Segundo Paes (1992) a especialização precoce deve 

ser evitada, pois é prejudicial ao desenvolvimento harmónico entre a aprendizagem das 

técnicas do desporto e seus os valores morais, cuja importância deve ser trabalhada com 

os alunos. A especialização precoce é apenas mais um factor que contribui para 

desencadear a síndrome do Burnout e levar o atleta à desistência total do desporto. 

Quanto mais cedo ocorrer esse tipo de especialização, piores podem ser as 

consequências, pois mais cedo os jovens atletas estarão sujeitos a abandonar o desporto. 

Smith (1986) afirma que a síndrome do Burnout é mais frequente em atletas de 

desportos individuais, por serem mais competitivos, de alta exigência física e 

psicológica, devido à natureza repetitiva e monótona dos treinos, além de menor suporte 

social dos companheiros de treino.  

 

De Rose (2001) fez um estudo de stress com adolescentes nas seguintes modalidades 

desportivas: basquetebol, futebol, natação e ténis, verificando que as meninas 

apresentam níveis de stress significativamente maiores que os meninos. De Rose (2001) 

afirma, com base nesse estudo, que entre todas as modalidades desportivas estudadas, o 

ténis foi a que apresentou maior nível de stress. 

 

Silvério (1995) desenvolveu um questionário de Burnout para Atletas, denominando de 

IBA, que analisa seis factores principais de esgotamento em atletas: desânimo, falta de 

energia, expectativas de ineficácia, exaustão, desinteresse e excitabilidade. É um 

questionário composto de 27 perguntas, respondidas numa escala tipo Likert com 5 

alternativas, de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, permitindo medir e 

avaliar o estado de desenvolvimento da síndrome de Burnout em atletas. 

 

Várias estratégias podem ser utilizadas para prevenção ou redução da probabilidade de 

aparecimento da síndrome de Burnout: estabelecer metas de curto prazo para a 

competição e treino; comunicação sempre; tirar folgas para relaxar; aprender 

habilidades de auto-regulação; manter uma perspectivas positiva; controlar as emoções 

pós-competitivas e permanecer em boas condições físicas. (Weinberg e Gould ,2001)   
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3.6. - ABANDONO DESPORTIVO – CONCEITO 

 

 

Os estudos sobre o abandono voluntário da prática desportiva, surgem na segunda 

metade dos anos setenta, início dos anos oitenta, embora o tema seja motivo de interesse 

em todo o mundo, o número de trabalhos publicados nesta matéria é bastante diminuto. 

Contudo, esses trabalhos têm sido importantes, uma vez que têm permitido aos 

investigadores identificarem os fenómenos relacionados com a adesão ou o abandono 

desportivos e proporcionar algumas indicações que favoreçam uma maior permanência 

dos jovens nas diferentes modalidades desportivas. 

 

Segundo Torres, (1997) & Burton (1986), o Abandono Desportivo define-se como o 

abandono voluntário de uma modalidade desportiva. Assumindo-se na citada definição 

que o abandono desportivo ocorre por vontade do próprio praticante, mesmo que os 

factores que determinem essa vontade estejam fora do seu controlo. 

 

Numa análise reflexiva verificamos que outros autores como Fonseca (2004) e Gould 

(1987), apresentam uma definição de Abandono Desportivo englobando uma maior 

diversidade de situações, intervalando-se desde o abandono de uma actividade 

específica, passando pela possibilidade de transferência para outra modalidade, até ao 

abandono de toda a actividade desportiva.  

 

Horn (2002), classifica o Abandono Desportivo de acordo com a voluntariedade da 

decisão. Para a autora, podem existir situações em que o praticante abandona 

voluntariamente a modalidade praticada, no caso de uma mudança para outra 

actividade, ou devido a situações em que o atleta é forçado a abandonar mesmo que 

tenha vontade de continuar, como por exemplo no caso de uma lesão grave ou de uma 

alteração do local de prática.  

 

O processo de “desgaste” a que um jovem está sujeito na prática desportiva, termina 

quando ele abandona a modalidade que praticava. No entanto é um erro considerar que 

esse jovem não volta a praticar desporto. Para Klint & Weiss (1986), os jovens indicam 

diferentes níveis de abandono, muitos deixam de praticar uma modalidade para se 

envolverem noutra. Situação verificada pelos referidos autores, quando trinta e cinco de 

um grupo de trinta e sete atletas que abandonaram a Ginástica para participar noutra 

modalidade desportiva relataram que não excluem a possibilidade de regressar a praticar 

Ginástica. 

 

Contrariamente a este estudo, Petlichkoff (1982, in Weineberger & Gould, 1995), 

constatou que 59% dos atletas Juniores que participavam em várias modalidades 

desportivas, abandonaram o que praticavam e não tinham intenção de voltar a praticar 

desporto. 

 

Assim, o Abandono Desportivo pode ser analisado como um continuum, relativamente a 

uma modalidade, ou no domínio geral. Assim, torna-se fulcral apresentar o “tipo” de 

Abandono Desportivo que analisamos.  

 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  47 

Smith (1986), definiu uma posição extrema de Abandono Desportivo (Burnout), como 

uma situação na qual um jovem abandona completamente o desporto e o envolvimento 

desportivo onde está inserido, como resposta a um estado de stress crónico consequente 

muitas vezes de uma especialização precoce e do elevado tempo dispendido na 

actividade.   

 

Segundo Weinberger & Gould (1995), o “ Burnout” é uma resposta psicofisiológica do 

atleta, como resultado de frequentes, extremos e geralmente ineficazes esforços para 

conseguir o encontro do treino excessivo com bons resultados. São realizados 

investimentos em tempo e energia na prática da modalidade , muitas vezes sem as 

correspondentes recompensas. O “Burnout” envolve um abandono psicológico, 

emocional e físico de uma actividade, como resposta a uma situação de 

descontentamento e stress excessivos. Os níveis de stress num jovem a caminho do 

“Burnout” nunca diminuem, aumentam permanentemente, sendo uma situação lógica 

consequente de um longo período de stress (Weinberger & Gould, 1995). 

 

No presente estudo a desenvolver, serão tomadas em linha de conta todas as situações 

em que o praticante interrompe uma prática desportiva regular e organizada, quer a 

tomada de decisão deste abandono seja voluntária ou não, como referiu Horn (2002), e o 

resultado se reflicta numa desistência total da prática desportiva ou apenas numa 

mudança para outra modalidade (Gould, 1987; Fonseca, 2004). Assim, ampliaremos a 

nossa análise a todos os casos em que se verifique (nos dados recolhidos) que o sujeito 

desenvolvia uma actividade regular e organizada (Kickboxing) e , por qualquer razão, 

interrompeu essa prática. 

 

 

3.7. - MOTIVAÇÕES DO ABANDONO DESPORTIVO 

 

 

A prática desportiva está presente no dia a dia de um elevado número de crianças e 

adolescentes, na maioria dos jovens a prática de actividade física está presente não só na 

realização de Educação Física em contexto escolar, mas também na participação numa 

ou mais actividades desportivas em situação organizada. Muitas das vezes esta 

participação é interrompida, registando-se o abandono da actividade praticada. 

 

Na semelhança das motivações apresentadas para a participação desportiva, no domínio 

do abandono desportivo, também existem algumas coincidências quanto aos motivos 

mais frequentes indicados pelos indivíduos que justificam tal tomada de decisão. 

 

Os jovens, apesar de verem o desporto como um lugar de excelência para a sua 

realização pessoal, aparentemente perdem a sua motivação e começam a desistir das 

experiências desportivas, verificando-se uma taxa de abandono desportivo na ordem dos 

80% quando estes atingem os dezassete anos de idade, sendo este fenómeno extensível a 

todos os países ocidentais (Roberts, 1993; in Catita, Luís, 2009). 

 

Segundo Gould (1987) e Petlichkoff (1988), todos os anos 35% dos jovens norte 

americanos que se encontravam envolvidos na prática de determinada modalidade, a 
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pretendem abandonar voluntariamente, no final dessa época desportiva. Os autores 

revelam que, ao aumento do  número de jovens que praticam desporto, corresponde 

invariavelmente  um aumento da proporção dos que abandonam. 

 

Para Pooley (1981), a maior percentagem de abandono é encontrada no escalão etário 

compreendido entre os onze e os catorze anos de idade. Mc. Clements e Sefton (1981; 

in Gould & Horn, 1984), acrescentam que a maior percentagem de abandono se verifica 

entre o primeiro e o quarto anos de actividade, oscilando entre 29% a 37%. 

 

Burton (1988), refere que as percentagens de abandono desportivo, poderão ser 

interpretadas de dois modos: optimista ou pessimista. Na primeira perspectiva, salienta-

se que o abandono desportivo faz necessariamente parte da natureza dos jovens e 

adolescentes, que pelo método experimental da tentativa e erro procuram encontrar a 

actividade que mais lhe agrada e lhes permita atingir a natural necessidade de afirmação 

das suas capacidades. Numa perspectiva pessimista, para o autor as percentagens de 

abandono podem pôr em evidência, que os programas e as exigências das diferentes 

modalidades desportivas não estão de acordo com o nível das capacidades e maturação 

dos jovens que as praticam. Situação impeditiva que estes atinjam os objectivos que 

perspectivaram obter quando se envolveram na prática desportiva.  

 

Na procura dos motivos que explicassem esta tendência, Sapp & Haubenstricker (1978, 

in Brustad, 1993) referiram que as razões que levavam os jovens entre os onze e os 

dezoito anos de idade a desistirem do seu envolvimento desportivo, prendiam-se com os 

seguintes factores: interesse em outras actividades; terem que trabalhar; não jogarem; 

não gostarem do treinador; lesões; custos e não gostarem dos colegas de equipa. 

 

Segundo Gould e Horn (1984), citando diversos autores (Carron, 1982; Dishman & 

Gettman, 1980; Orlick & Botteril, 1975, Sapp & Haubenstricker, 1978) o resultado de 

uma análise descritiva dos motivos do abandono desportivo são: medo de falhar; vencer 

raramente; jogar pouco tempo; o treino ser muito difícil e exigente; ser pior atleta do 

que pretendia; ter que ganhar; ser obrigado a competir; excessiva pressão competitiva 

dos pais/treinadores; ansiedade; depressão; desmotivação; aborrecimento; incapacidade 

de cumprir os níveis de exigência dos programas de treino e das competições; o 

desporto ocupar muito do tempo livre; gostar de se ocupar noutras actividades; gostar de 

outros desportos; conflito de interesses; não fazer amigos; não haver espírito de equipa, 

não gostar do treinador e ter lesões. 

 

Também o resultado de alguns estudos Portugueses apontam no sentido daqueles 

obtidos Internacionalmente, nomeadamente o facto de: terem outras coisas para 

fazerem; pouco tempo de jogo; os problemas de relacionamento com o treinador; falta 

de capacidade física e da percepção sobre a falta de competência (Cruz, Costa & Viana, 

1995). 

 

 Gonçalves (1996), apresenta como razões enunciadas para o Abandono Desportivo: a 

incapacidade de conciliação dos estudos com os horários das actividades desportivas; a 

pouca participação competitiva; outros interesses na ocupação dos tempos livres e o 

aborrecimento (práticas monótonas e mau ambiente).  
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Num estudo realizado anteriormente, Gould, Feltz, Horn & Weiss (1982), apresentaram 

como justificações para o Abandono por parte dos jovens: 42% tinham outras coisas 

para fazer; 28 % não se divertiam; 24 % queriam praticar outro desporto; 24 % 

pensavam que não eram tão bons quanto desejariam; 20 % não gostavam de treinar; 16 

% a pressão envolvente; 16 % aborreciam-se e 16 % treino muito difícil.    

A maioria dos Abandonos Desportivos deve-se ao excesso de ênfase nas competições, 

esgotamento por excesso de treino (overtraining), bem como organização e instrução 

dos treinos inadequadas (Freigley, 1984; Ornick, 1973; Pooley, 1981; Gould, 1987). 

Numa investigação realizada com crianças numa faixa etária entre os oito e os nove 

anos de idade que participaram em modalidades de competição, Ornick (1973), 

acrescenta ainda, que o abandono se deve à falta de participação; ao medo de falhar; 

desaprovação por parte de outros sujeitos significativos para o atleta e stress 

psicológico. De acordo com este último factor, Gould (1996) numa investigação 

efectuada em tenistas juniores que deixaram de praticar a modalidade e abandonaram 

definitivamente o desporto (Burnout), concluí que esta decisão é uma consequência de 

um stress apoiado num contínuo desgaste físico, social, emocional e psicológico do 

atleta que pratica uma modalidade durante muito tempo, verificando-se que os custos e 

investimentos efectuados pelo jovem na modalidade, não foram superados pelos 

benefícios obtidos.  

 

Para Gould e Horn (1984), a diminuição da percentagem do Abandono Desportivo 

depende da existência de uma inter-relação  positiva das características do atleta, o meio 

social que o rodeia, as suas motivações e a exigência das modalidades desportivas. 

Logo, a prática desportiva deve proporcionar situações de aprendizagem e 

desenvolvimento de aptidões, oferecer oportunidades de recreação, estabelecer 

objectivos realistas e exequíveis. Sempre que a modalidade praticada põe em causa ou 

ameaça as capacidades que o atleta percepcionar possuir, este, abandona a modalidade 

desportiva (dropout). O resultado, é o critério utilizado para os atletas se compararem e 

avaliarem, as recompensas extrínsecas desempenham um papel dominante no esforço 

desenvolvido pelos participantes. Normalmente estes atletas têm uma longa história de 

sucessos, esforços elevados e a participação contínua em competições, são 

habitualmente os atributos mais coerentes e estáveis para a comparação dos seus 

resultados com o dos seus adversários. Os que obtêm sucesso continuam a praticar a 

modalidade desportiva a que estão ligados, os que perdem com regularidade 

abandonam, uma vez que percepcionam possuir baixas capacidades na modalidade 

praticada (Roberts, 1984). 

 

Neste seguimento, Nicholls (1984), salienta que o atleta procura sempre demonstrar 

possuir o máximo de aptidões e minimizar a revelação de baixas capacidades. Para o 

autor, não é o sucesso ou o insucesso obtido que determina a decisão de Abandono, a 

interpretação que o atleta desenvolve sobre o resultado obtido é que determina a sua 

continuação ou não na modalidade. Interpretação essa, consequente da forma como o 

jovem é orientado para a competição. Para o referido autor, a percepção das capacidades 

é parte integrante da construção da personalidade dos atletas. Os que continuam na 

prática desportiva, abonando-se em experiências anteriores de êxito depreendem possuir 

melhores capacidades do que os que abandonam, responsabilizando o seu sucesso às 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  50 

suas habilidades. Desenvolvendo assim uma visão optimista sobre a competição, 

vivendo-a como um desafio e não como uma ameaça. 

 

Sumariando uma diversidade de estudos, de diferentes autores, sobre os motivos de 

Abandono Desportivo salientamos que o fenómeno do Abandono Desportivo é 

complexo e influenciado por inúmeros factores, “…descriptive studies have revealed 

that conflicting and changing interests are the most often cited motives for youth sport 

withdrawal, with adult-controlled negative factors being cited by a much smaller but 

significant number of former athletes” (Gould, 1987, pag. 81). 

 

Devido à diversidade dos motivos apresentados como causas do Abandono Desportivo, 

Barreiros (2005) apresenta o agrupamento dos motivos de Abandono Desportivo de 

acordo com a natureza dos mesmos. O autor propõe assim, várias categorias de motivos 

que permitem uma compreensão mais global do Abandono Desportivo. Logo, 

encontramos as categorias “Efeitos Sociais”, tais como, actividade escolar incompatível, 

substituição por actividade, mais gratificantes ou custo excessivo da prática; “Família e 

Amigos”, incluindo o desencorajamento familiar, mudança de condições de vida ou 

variações no grupo de amigos; “Treino”, como o clima de treino pouco interessante, não 

gostar do treinador ou falta de tempo para treinar; “Factores de Motivação”, onde estão 

incluídos motivos como pouco divertimento na actividade ou a ausência de desafios; a 

categoria “ Competição”, sendo incluídos os motivos referentes em excesso de pressão, 

focagem excessiva na vitória ou o insucesso competitivo; e por último a categoria 

“Alterações no Desenvolvimento”, espelhando motivos como a mudança de interesses, 

as limitações biológicas no rendimento ou a percepção distorcida das capacidades. Esta 

organização dos motivos de Abandono Desportivo por categorias permite enquadrar as 

diversas razões para a descontinuidade de uma actividade desportiva.       

 

Diversos investigadores (Ewing, 1981; Roberts, 1984; Maehr e Nicholfs, 1980) 

consideram ainda que este fenómeno pode ser explicado pelos critérios de sucesso 

estabelecidos pelo praticante em relação à modalidade. Nesta perspectiva, o sujeito pode 

participar numa actividade: para demonstra boa habilidade no desempenho desportivo e 

minimizar o insucesso, tentando ganhar; o seu envolvimento pode estar centrado na 

realização das tarefas da melhor forma possível, independentemente de qualquer 

competição; ou realiza uma prática desportiva pela necessidade de aprovação de outros 

sujeitos cuja opinião seja significativa. De acordo com esta teoria é necessário conhecer 

os objectivos que levam ao envolvimento numa actividade, bem como à satisfação do 

sujeito relativamente ao cumprimento desses objectivos. 

 

Para Harter (1978), o abandono desportivo é explicado pela percepção de competência. 

Quando um praticante se envolve numa modalidade pretende aprender e demonstrar que 

realiza tarefas em que tem sucesso. Quando consegue realmente ter resultados positivos 

reforça a sua motivação e tem tendência para permanecer na modalidade. Se, por outro 

lado, os resultados na actividade são menos gratificantes, a percepção de competência 

na actividade é reduzida, a motivação para a prática diminui e o abandono desportivo 

ocorre. O sucesso, nesta perspectiva, é visto de uma forma integrada, relacionando-se 

com os aspectos físicos, sociais e cognitivos envolvidos na prática de uma modalidade 

desportiva. 
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Outra explicação para o abandono desportivo centra-se na relação entre os custos e os 

benefícios da prática de uma modalidade (Smith, 1986). Quando os benefícios da 

prática superam os custos, o atleta persiste. O abandono desportivo ocorre quando o 

sujeito percebe que a prática da modalidade implica mais desvantagens do que 

vantagens. Muitas vezes ocorre que, ao mesmo tempo que as desvantagens de uma 

prática desportiva são percepcionadas como mais elevadas que os benefícios, o sujeito 

identifica-se mais com outra modalidade, ou outra actividade não relacionada com o 

desporto. Nesta situação há uma mudança de comportamentos, podendo resultar na 

troca do desporto por outra actividade mais gratificante, ou simplesmente mudança de 

prática desportiva. Reforçando esta perspectiva Gould (1987) afirma que o motivo mais 

mencionado para a interrupção da prática é o envolvimento noutra actividade ou o 

conflito de interesses.  

 

 

3.8. - ABANDONO DESPORTIVO – ESTUDOS NAS LUTAS 

 

 

 Burton & Martens (1986), realizaram um estudo no âmbito da Federação das Lutas 

Norte Americana, no sentido de determinar em que medida os motivos indicados pelos 

atletas que abandonaram a prática da modalidade (dropout) estavam de acordo com os 

modelos explicativos para o Abandono, defendidos por Roberts & Nicholls. 

 

Assim, desenvolveram um questionário envolvendo praticantes dos oito aos dezassete 

anos de idade, que continuaram a praticar a Luta, treinadores e praticantes que 

abandonaram e pais de praticantes que continuaram e abandonaram a modalidade. Estes 

investigadores, consideraram Abandono, o facto de um atleta ter participado em 

competições no ano anterior e não o ter feito voluntariamente ano seguinte, embora 

estivesse em boas condições para o fazer, concluíram que: a opinião dos pais foi 

determinante para a decisão dos jovens; o “ter outras coisas para fazer” foi a resposta 

mais frequente para justificar o Abandono (que na opinião dos autores reflecte 

desmotivação); os que continuaram, venceram mais vezes e percepcionavam possuir 

melhores capacidades que os seus adversários (Burton & Martens opinam que confirma 

a teoria de Nicholls); os que continuaram, consideraram-se mais responsáveis pelos 

sucessos do que os que abandonaram (segundo os autores, esta situação é consistente 

com a teoria de que a percepção dos diferentes níveis de capacidades influi no facto de 

continuar ou não a participar na prática desportiva); os que abandonaram, escolheram 

jogo de equipa, onde pudessem canalizar os seus esforços de sucesso e a possibilidade 

de mostrarem possuir baixas capacidades ser diminuta, para além do facto da 

responsabilidade da derrota ser distribuída por todos os membros da equipa (Roberts, 

1978, in Burton & Martens, 1986). 

 

 Torres (1997), desenvolve um estudo, a partir de uma amostra de atletas que praticam 

Lutas, Infantis, Cadetes e Juniores, com uma média de idades intervalada entre os onze 

e os dezassete anos de idade, registou percentagens de abandono de 21,2% para os 

Infantis; 33,3% para os Cadetes e 41,6% para os Juniores. O autor apresentou ainda 

como indicador no seu estudo o número de épocas que os atletas permaneciam 
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envolvidos na Luta. Registando-se uma média: 1,7 épocas no que concerne aos Infantis; 

1,2 para os Cadetes e 2,2 relativamente aos Juniores.   

 

Na obtenção dos dados acima apresentados foram utilizados como instrumentos, 

questionários contendo dimensões de análise construídas a partir de situações 

identificadas pelos intervenientes, retirando-se quatro dimensões com influência no 

Abandono Desportivo: dimensão individual; dimensão social; dimensão lazer e 

dimensão competição.  

 

 

  

DIMENSÃO 

INDIVIDUAL 

DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO LAZER DIMENSÃO 

COMPETIÇÃO 

1. Maior gosto por 

outras 

modalidades; 

2. Não 

conseguirem 

ser bons atletas; 

3. Exigência física 

e técnica; 

4. Más notas 

escolares; 

5. Exigência do 

treinador em 

obter bons 

resultados; 

6. Dificuldade em 

manter o peso. 

1. Amigos 

praticarem 

outro desporto; 

2. Más instalações 

do Clube; 

3. Família não 

gostar da 

modalidade; 

4. Modalidade ter 

acabado no 

Clube; 

5. Falta de 

entreajuda dos 

atletas; 

6. Treinador só ser 

simpático com 

os vencedores. 

1. Incompatibilidade de 

horários; 

2. Pouco tempo para 

outras actividades; 

3. Colegas que levam o 

treino muito a sério; 

4. Gosto pela prática 

sem obrigação de 

competir. 

1. Cansaço nas 

provas; 

2. Não conseguir 

vencer; 

3.  Morosidade das 

provas; 

4. Nunca ter sido 

premiado nas 

competições; 

5. Imparcialidade dos 

árbitros; 

6. Competir sempre 

com os mesmo 

adversários; 

7. Combater numa 

categoria superior.  

Quadro nº7 - Motivos conducentes ao Abandono Desportivo nas lutas (Torres, 1997).  
 

 

Das quatro dimensões analisadas, a que se reportava ao Lazer, foi aquela em que se 

situou o principal motivo de Abandono Desportivo, seguida pelas Dimensões 

Individual, Competição e Social. 

 

Outra conclusão apresentada pelo autor foi que, independentemente do escalão de 

prática a orientação dos atletas visava a participação competitiva, visto o resultado ser 

utilizado como critério na avaliação do desempenho e evolução do atleta. Ou seja, a 

vitória era o único aspecto valorizado e utilizado na comparação com os restantes 

participantes.  

 

As análises salientadas por Torres (1997), afiguram-se àquelas que foram obtidas por 

Burton & Martens (1986), num estudo realizado nos Estados Unidos, também sobre o 

Abandono Desportivo de jovens lutadores com idades compreendidas entres os sete e os 

dezassete anos de idade. Os resultados foram que o conflito de interesses (encontrar 

outras coisas que fazer) motivavam os jovens para outras actividades, tal como o facto 

da actividade deixar de ser divertida, apresentaram-se como as principais causas de 

Abandono Desportivo. Esta situação poderá encontrar paralelismo relativamente ao 

estudo português quando jovens referem “ o maior gosto por outras modalidades” e o 
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“pouco tempo para outras actividades”, indicadores da falta de motivação e 

divertimento na continuidade da prática da Luta, originando-se a partir daqui o processo 

de procura de outra modalidade. 

 

Outro aspecto possível de comparação entre os dois estudos acima referidos, pode ser 

estabelecido quando Burton & Martens (1986) referem tendo como base o seu estudo, 

que os atletas que continuaram a praticar Luta evidenciavam uma grande auto-

percepção de habilidade no seu desempenho e maiores expectativas em relação às suas 

futuras participações, contrariamente aos desistentes, que revelaram uma baixa auto-

percepção. Para estes autores, este facto deve-se às vitórias alcançadas, bem como as 

atribuições feitas às mesmas como sendo um indicador de elevada habilidade.  

 

Reportamo-nos por último à dimensão social, nomeadamente à influência que a família 

pode exercer na tomada de decisão para o jovem abandonar a prática de uma 

modalidade (“família não gostar da modalidade”), os investigadores americanos acima 

citados, salientam a importância do papel dos pais, referindo que no estudo que 

elaboraram os pais dos atletas desistentes referiam como determinante a pouca 

importância dado pelos treinadores aos seus filhos (Catita, Luís, 2009). 

 

 

 

3.9. - MODELOS EXPLICATIVOS DO ABANDONO DESPORTIVO 

 

Para ajudar a explicar esse fenómeno, há alguns modelos teóricos que explicam os 

processos da síndrome de Burnout. Ajudando a compreender como se desenvolve esta 

síndrome nas pessoas, e sabendo como actua, pode-se pensar no combate e prevenção 

da mesma. 

 

Em 1986, Smith desenvolveu, exclusivamente para os contextos desportivos, um 

modelo de Burnout no desporto baseado em quatro estados. O autor defende que o 

esgotamento é uma forma especial de abandono do desporto por um stress crónico em 

que o atleta desiste de participar numa actividade de que gostava bastante. Neste 

modelo, Burnout é um processo que envolve componentes fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais, avançando em estados previsíveis. Cada uma dessas componentes é 

influenciada pelo nível de motivação e pela personalidade da pessoa. 

 

No primeiro estado (exigências situacionais), altas exigências são impostas ao atleta, 

como altas cargas de treino ou até mesmo muita pressão para vencer uma determinada 

competição. Quando as exigências de uma situação superam os recursos potenciais, 

ocorre o stress. No segundo estado, a avaliação cognitiva, os indivíduos avaliam e 

interpretam a situação. Já no terceiro estado, as respostas fisiológicas aparecem de 

acordo com o stress constatado numa situação prejudicial ou ameaçadora, podendo ser 

aumentos da tensão, da irritabilidade e da fadiga. No quarto e último estado, as 

respostas comportamentais referentes às respostas fisiológicas, levam a algum tipo de 

comportamento de controlo e tarefa, como o desempenho diminuído, dificuldades 

interpessoais e a eventual diminuição da actividade (Weinberg & Gould, 2001). 
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O autor recorreu assim ao modelo da Permuta Social de Thibaut e Kelley (1950,) com o 

intuito de diferenciar o abandono das modalidades desportivas pelos atletas devido ao 

Burnout daqueles motivados por outros aspectos. 

 

De acordo com esse modelo, nos casos em que o atleta abandona a sua modalidade em 

virtude de interesses por outras actividades sociais ou, até mesmo, por outro desporto, 

tal abandono não se constitui a partir do Burnout. Já no caso da síndrome, há uma 

elevação do stress gerado através dos treinos e competições. Como as recompensas 

(satisfação, alcance das metas, prestígio social, ganhos financeiros) proporcionadas pelo 

desporto permanecem no mesmo patamar, o atleta comum faz a opção da carreira 

desportiva competitiva. 

 

Um outro modelo construído a fim de explicar o processo de Burnout é o Modelo de 

Respostas Negativas de Stress ao treino. O modelo construído por Silva (1990) para 

explicar o processo de Burnout focaliza-se mais nas respostas ao treino físico, embora 

reconheça a importância de factores psicológicos este autor define Burnout como uma 

resposta psicofisiológica de exaustão exibida como resultado de esforços frequentes e 

exigências competitivas. 

 

Silva (1990) sugere que o treino físico “stressa” o atleta fisicamente e psicologicamente, 

podendo ter efeitos negativos e positivos. Os efeitos positivos são aqueles normalmente 

adquiridos com os treinos, que são os resultados desejáveis do treino. Já o treino 

excessivo pode resultar em adaptação negativa, podendo resultar em sobretreino, e até 

mesmo em Burnout.  

 

Um outro modelo desenvolvido com a finalidade de explicar a síndrome de Burnout é o 

Desenvolvimento de Identidade Unidimensional e de Controlo Externo, desenvolvido 

por Coackley (1992), sendo de natureza mais sociológica. Este, argumenta que o 

Burnout é simplesmente um sintoma e que a sua causa, principalmente em atletas 

jovens, está relacionada à organização social do desporto de alto desempenho e aos seus 

efeitos sobre questões de identidade e controlo. O autor defende que a síndrome de 

Burnout ocorre porque a estrutura de desportos altamente competitivos não permite que 

os jovens desenvolvam uma identidade normal impedindo que estes passem tempo 

suficiente com seus pares fora do ambiente desportivo. Possuí uma perspectiva 

claramente social, onde o Burnout, surge como consequência de uma estrutura social 

que associa a identidade e a dimensão do “eu” do atleta exclusivamente à modalidade 

desportiva que ele pratica. Portanto, somente com a aquisição de novas vivências o 

desportista tem a possibilidade de prevenção ou reversão do quadro de Burnout.  

 

Segundo Paes (2002, p.96), “na escola ou fora dela, o desporto para crianças e para 

jovens deve ser proposto no contexto educacional”. Um profissional que vai trabalhar 

com o desporto, não pode apenas  preocupar-se com os aspectos técnicos, com o gesto 

motor, com as habilidades motoras de cada um, mas deve  preocupar-se com os valores 

e os princípios que lhe estão inerentes. Quando trabalhamos com jovens, o desporto tem 

que assumir a sua função como um meio para ajudar a formação e desenvolvimento de 

um cidadão, com plena capacidade de exercer  a sua cidadania. Assim, é importante 

desenvolver a formação de valores, entre eles a confiança, a cooperação, a autonomia na 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  55 

tomada de decisão, o que contribui para evitar que o atleta ou mesmo o jovem praticante 

de uma determinada modalidade desportiva seja acometido pela síndrome de Burnout. 

 

Dos modelos acima apresentados, o que melhor se ajusta e também o mais usado para o 

desporto é o Modelo Afectivo-Cognitivo de Stress, construído por Smith (1986) & 

Gould (1997). Defendem que a síndrome de Burnout é apenas uma consequência de 

diferentes experiências e comportamentos individuais, levando à diminuição de 

rendimento, perda de motivação, frustração com o seu rendimento, fácil irritabilidade, 

nervosismo, depressão, problemas de concentração, de atenção, sentimento de 

isolamento dentro do ambiente de jogo e vergonha por alguma jogada errada.  

 

 Taylor & Ogilvie (1994), apresentaram um novo modelo conceptual do abandono 

compreendido em cinco passos: 

 

1. Identificar os factores causais que iniciam o processo de abandono, isto é, as 

causas do abandono (idade cronológica, processo de selecção, lesões, “escolha 

livre”, e “outras causas”); 

 

2. Especificar os factores relativos à adaptação ao abandono (experiências durante 

o seu desenvolvimento, auto-identidade, percepções de controlo, identidade 

social e factores terciários); 

 

3. Descrever os recursos disponíveis que afectarão a resposta ao abandono 

(comportamentos de adaptação, apoio social e plano de pré-abandono); 

 

4. Indicação da qualidade de adaptação ao abandono desportivo; 

 

5. Intervenção nas dificuldades do abandono desportivo (tratamento das 

dificuldades do abandono). 
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4 – METODOLOGIA 

 
Neste capítulo vamos apresentar os métodos e os procedimentos utilizados no presente 

estudo. O capítulo encontra-se estruturado da seguinte maneira: modelo de estudo, 

variáveis de estudo, amostra do estudo, instrumentos, procedimentos e dificuldades. 

 

 

4.1. - MODELO DE ESTUDO 

 

 

A base deste trabalho está enquadrada nos paradigmas da investigação qualitativa, cujos 

procedimentos foram prescritos pelo método descritivo.  

 

O estudo realizado resulta de uma pesquisa de literatura na área, de 

entrevistas/conversas informais com profissionais e atletas da modalidade de 

Kickboxing, a análise reflexiva de documentos fornecidos pela Federação Portuguesa de 

Kickboxing e da aplicação de dois questionários, onde se procurou investigar a 

satisfação e o esgotamento dos atletas na modalidade de Kickboxing, levando-nos a 

descobrir as razões do Abandono Desportivo nesta modalidade desportiva. 

“Os questionários são provavelmente o melhor método disponível para o cientista social 

interessado na recolha de dados originais para descrever uma população demasiado 

vasta para ser observada directamente”( Babbie, 1998, pág. 256). Segundo Gay & 

Airasian (2000), a utilização deste método tem vantagens sobre outros métodos de 

recolha de dados, a aplicação de questionário requer menos tempo, é mais económico e 

permite a recolha de dados de uma extensa amostra. 

 

 

 

4.2. - VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

 

Para uma sistematização e análise mais eficaz da informação a recolher apresentam-se 

abaixo identificadas as  variáveis independentes e dependentes do presente estudo: 

 

 

VARIÁVIES INDEPENDENTES: 

 

- Género: diz respeito ao sexo dos indivíduos inquiridos (Masculino / Feminino); 

- Idade: idade do sujeito no momento em que preencheu o questionário (em anos); 

- Tempo de Prática: referente ao número de meses/anos de prática na modalidade de 

Kickboxing; 

- Federação: a que Associação de Kickboxing pertence, sabendo que os questionários 

foram aplicados nas Associações do Norte (Figueira da Foz), Aveiro, do Centro 

(Lisboa) e do Algarve. Esta variável foi considerada para um melhor conhecimento e 

compreensão da Amostra, contudo não foi considerada no estudo do esgotamento e 

da satisfação. 
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VARIÁVEIS DEPENDENTES: 

 

- Resultam dos dois instrumento de estudo utilizados: ASQ ( Athlete Satisfaction 

Questionnaire – ASQ, Riemer & Chelladurai, 1998) e o ABQ ( Athlete Burnout 

Questionaire – ABQ, Readeke & Smith, 2001). 

 

- ASQ: A forma como a equipa trabalha para ser a melhor; a performance da equipa 

durante esta época; a medida em que a equipa está a atingir os seus objectivos durante a 

época; o reconhecimento que recebo (recebi) do meu treinador; a amizade do treinador 

em relação a mim; o nível de reconhecimento da parte do meu treinador sempre que 

tenho (tive) um bom desempenho; a lealdade do meu treinador para comigo; o grau de 

apoio que o treinador me dá (deu); o treino que recebo (recebi) da parte do meu 

treinador durante esta época; a instrução que recebi do treinador esta época; o ensino 

que o meu treinador me proporcionou sobre tácticas e técnicas relativas à minha 

posição; o grau que consegui atingir nos objectivos do meu desempenho durante a 

época; a melhoria verificada no meu rendimento relativamente à época anterior; a 

melhoria do meu nível de competência. 

 

- ABQ: Estou a concretizar muitas coisas válidas no desporto; sinto-me tão cansado 

devido ao treino que tenho dificuldade em arranjar energia para fazer outras coisas; o 

esforço que despendo no desporto seria melhor empregue a fazer outras coisas; sinto-me 

extremamente cansado devido à minha actividade desportiva; não estou a conseguir 

muito a nível desportivo; já não me preocupo tanto com o meu desempenho 

(rendimento) desportivo como antes; não estou a render o que podia, a nível desportivo; 

sinto-me “varrido”(excluído) do desporto; não estou envolvido no desporto como 

antigamente; sinto-me fisicamente esgotado por causa do desporto; sinto-me menos 

preocupado em ser bem-sucedido no desporto do que antigamente; estou mental e 

fisicamente esgotado devido às exigências do desporto; dá-me a sensação de que, faça o 

que fizer, não tenho uma actuação desportiva tão boa como devia ter; sinto que sou 

bem-sucedido no desporto; tenho sentimentos negativos em relação ao desporto. 

 

 

4.3. – AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A população deste estudo foi 181 atletas da modalidade de Kickboxing (N = 181), 145 

atletas do sexo masculino e 36 do sexo feminino; sendo que 95 indivíduos estavam num 

intervalo dos zero aos dezoito anos de idade, 65 dos dezanove aos vinte e quatro anos de 

idade, 7 dos vinte e cinco aos trinta e cinco anos de idade e 2 com mais de trinta e cinco 

anos de idade, salientando-se que 12 dos inquiridos não preencheram este parâmetro 

(idade). Os indivíduos pertenciam às quatro associações de Kickboxing estudadas 

Figueira da Foz, Lisboa e Outras (Aveiro e Algarve). 

 

O estudo foi realizado no civil de 2009, primeiro na Associação de Lisboa (113 atletas), 

em segundo lugar na Associação da Figueira da Foz (113 atletas), em terceiro lugar na 

Associação de Aveiro e Algarve, designadas como Outras (18 atletas), numa amostra 

que totaliza 181 atletas de ambos os géneros da modalidade de Kickboxing com 

diferente tempo de prática desportiva da modalidade. Registou-se que 46 sujeitos 
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praticavam a modalidade até um ano, 81  inquiridos de 1 a 5 anos, 36 indivíduos de 5 a 

10 anos e por fim 16 atletas há mais de 10 anos que praticavam Kickboxing. 

 

 
Gráfico nº1- Caracterização da amostra do estudo. 

 

 

A amostra acima apresentada não foi recolhida aleatoriamente, mas sim de conveniência 

baseada em voluntários, através de pedidos realizados antecipadamente aos Mestres das 

quatro Associações já identificadas.  

 

 

O quadro abaixo apresenta as estatísticas descritivas caracterizadoras dos atletas: 

 

VARIÁVEIS DE 

ESTUDO 

MODA MÍNIMO MÁXIMO 

GÉNERO 1 1 2 

IDADE 1 1 4 

TEMPO DE 

PRÁTICA 

2 1 4 

ASSOCIAÇÕES 

NACIONAIS 

2 1 3 

                                  Quadro nº 8- Caracterização dos atletas relativamente às variáveis independentes do estudo. 

 

 

Através do quadro acima apresentado verificamos que a amostra do estudo é constituída 

maioritariamente por indivíduos do género masculino, tendo maior incidência o 
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intervalo etário dos zero aos dezoito anos de idade, sendo na sua maioria atletas que 

praticam a modalidade de um a cinco anos, aferindo-se ainda uma incidência superior 

de sujeitos inquiridos na Associação do centro (Lisboa). 

 

 

4.4. - INSTRUMENTOS 

 

Foram utilizados dois instrumentos, o ASQ ( Athlete Satisfaction Questionnaire – ASQ, 

Riemer & Chelladurai, 1998) e o ABQ ( Athlete Burnout Questionaire – ABQ, Readeke 

& Smith, 2001). Os referidos questionários foram traduzidos de Inglês para Português 

através de um protocolo de três passos apresentado por Blaschko & Burlingame (2002). 

Numa primeira fase, as referidas traduções foram realizadas por um profissional fluente 

em ambos os idiomas. Posteriormente, os questionários foram  traduzidos de Português 

para Inglês por um segundo especialista em ambos os idiomas. Por último, um terceiro 

perito nas duas línguas, comparou e avaliou o questionário Inglês original e as traduções 

para verificar a correcção e validar da tradução. No sentido de garantir as propriedades 

psicométricas dos instrumentos traduzidos, as medidas de consistência interna foram 

verificadas, calculando-se os coeficientes de alfa de Cronbach que demonstraram a sua 

consistência. 

 

O Questionário da Satisfação do Atleta (Athlete Satisfaction Questionnaire – ASQ, 

Riemer & Chelladurai, 1998, apresentado no Anexo A), possui uma escala 

multidimensional desenvolvida por Riemer & Chelladurai que mede a satisfação do 

atleta. Este instrumento contém cinquenta e seis (56) itens agrupados em catorze (14) 

sub-escalas com respostas usando uma escala tipo sete (7) pontos Likert variando de um 

(1) – nada satisfeito a sete (7) – extremamente satisfeito. O ASQ possui componentes 

cruciais da satisfação dos atletas determinadas através das seguintes sub-escalas: 

desempenho individual; desempenho da equipa; utilização da capacidade estratégica; 

tratamento pessoal; treino e instrução; contribuição do trabalho de grupo/equipa; 

integração do grupo/equipa; dedicação pessoal; orçamento; pessoal médico; serviços 

académicos de apoio e agentes externos.  

Riemer & Chelladurai (1998) registaram estimativas de consistência interna (alfa de 

Cronbach) variando 0,78 a 0,95 (média = 0,88), proporcionaram ainda, a prova inicial 

da validade de construto para o questionário em questão. Utilizaram a análise factorial 

confirmatória e as correlações de todos os itens para certificar a escala de validade do 

construto.  

 

O Questionário do Esgotamento do Atleta (Athlete Burnout Questionnaire – ABQ, 

Raedeke & Smith, 2001, apresentado no Anexo B), é um instrumento multidimensional 

de quinze (15) itens que mede três componentes de esgotamento nos atletas, exaustão 

emocional/física, reduzido sentido de realização e a desvalorização. Cada sub-escala 

consiste em cinco (5) itens medidos numa escala tipo 5 – pontos Likert, variando de um 

(1) – quase nunca até cinco (5) – quase sempre. A exaustão emocional/física focaliza-se 

em sentimentos relacionados a estar emocional e fisicamente exausto por exigências do 

treino e da competição. O diminuto sentido de realização, mede os sentimentos dos 

atletas de crescimento pessoal e realização de sucesso através da sua participação 
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desportiva. Por último, a sub-escala de desvalorização mede a perda de interessa do 

atleta no desporto e o desejo de se retirar.  

A validade de conteúdo e de construto do questionário do esgotamento do atleta, foi 

demonstrada por Raedeke & Smith (2001), em termos de segurança estes autores 

apresentaram estimativas de consistência interna (alfa de Cronbach) de 9,1 para a 

exaustão emocional/física, 8,5 para o reduzido sentido de realização e 9,0 para a 

desvalorização. Os valores do teste-reste foram de 0,92 para a exaustão 

emocional/física, 0,86 para o reduzido sentido de realização e 0,92 para a 

desvalorização.     

 

 

4.5. - PROCEDIMENTOS 

 

A recolha de dados foi realizada nas Associações do Norte (Figueira da Foz), do Centro 

(Lisboa), de Aveiro e do Algarve todas da Federação Portuguesa de Kickboxing.  

Em termos logísticos de pedidos de autorização, marcação e agendamento para a 

aplicação dos questionários todo o processo foi fácil e imediato, uma vez que sou atleta 

federada da modalidade há dezassete anos (tendo iniciado esta prática desportiva com 

catorze anos de idade), logo,  todos os Mestres que dirigem as Associações Nacionais 

me conhecem, fazendo parte do meu crescimento pessoal e desportivo, uma vez que são 

eles que certificam durante os exames as graduações dos atletas que prestam prova. 

A todos os inquiridos antes do momento de preenchimento dos inquéritos foi explicado 

que as respostas são confidenciais e anónimas, não devendo por isso colocar o nome ou 

outro elemento identificativo, tendo-lhes sido dada a possibilidade de se voluntariarem 

para participar no estudo, todos os atletas presentes quiseram participar. 

Os atletas receberam uma explicação verbal e objectiva do estudo que estava a ser 

realizado, os questionários foram preenchidos no tatami, num ambiente silencioso, 

tendo sido facultado o tempo necessário para o seu preenchimento, sem a presença do 

Mestre e sendo devolvidos directamente ao investigador. 

 

 

4.6. – PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Nos procedimentos estatísticos foram utilizadas análises estatísticas descritivas, 

utilizando parâmetros de tendência central (média e moda) e parâmetros de expressão 

(amplitude de variação). Quanto à análise diferencial e tendo em conta o objectivo do 

estudo, a estatística-correlação utilizada foi o coeficiente de contingência, por meio do 

valor de qui quadrado. A probabilidade de erro escolhida foi de p=0.05. 

 

 

4.7. – DIFICULDADES  

 

 

O presente estudo constitui uma análise inédita na área do abandono desportivo na 

modalidade de Kickboxing, não é do nosso conhecimento outros estudos que 

desenvolvam o referido tema nesta prática desportiva, impossibilitando assim, a 

comparação de procedimentos, metodologias e análise dos resultados.  
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Outra dificuldade sentida foi na recolha dos dados, devido aos horários de treinos e da 

distância geográfica das Associações estudadas. Assim, os questionários foram 

aplicados em Associações que já conhecia os seus Mestres, que me ajudaram na 

distribuição e recolha dos questionários. 
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5. - ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Neste capítulo apresentamos os resultados dos procedimentos da análise de dados para o 

presente estudo. A análise de dados foi realizada com suporte no programa estatístico 

SPSS, versão 17,0 para Windows. Numa primeira fase desenvolvemos a síntese 

descritiva (Média, Moda e Amplitude de Variação) dos resultados obtidos referentes ao 

Athlete Satisfaction Questionnaire – ASQ, Riemer & Chelladurai, 1998. 

 

  

SATISFAÇÃO 

 

MÉDIA MODA MÍNIMO MÁXIMO 

PERGUNTA 1 

A forma como a equipa trabalha para ser a 

melhor. 

4,63 5 1 7 

PERGUNTA 2 

A performance da equipa durante esta época. 
4,24 4 1 7 

PERGUNTA 3 

A medida em que a equipa está a atingir os seus 

objectivos durante a época. 

4,44 4 1 7 

PERGUNTA 4 

O reconhecimento que recebo (recebi) do meu 

treinador. 

4,94 6 1 7 

PERGUNTA 5 

A  amizade do treinador em relação a mim. 
5,33 7 1 7 

PERGUNTA 6 

O nível de reconhecimento da parte do meu 

treinador sempre que tenho (tive) um bom 

desempenho. 

5,06 6 1 7 

PERGUNTA 7 

A lealdade do meu treinador para comigo. 
5,30 7 1 7 

PERGUNTA 8 

O grau de apoio que o treinador me dá (deu). 
5,35 6 1 7 

PERGUNTA 9 

O treino que recebo (recebi) da parte do meu 

treinador durante esta época. 

5,06 5,06 1 7 

PERGUNTA 10 

A instrução que recebi do treinador esta época. 
4,90 4,90 1 7 

PERGUNTA 11 

O ensino que o meu treinador me proporcionou 

sobre tácticas e técnicas relativas à minha 

posição. 

5,03 5,03 1 7 

PERGUNTA 12 

O grau que consegui atingir nos objectivos do 

meu desempenho durante a época. 

4,70 4,70 1 7 

PERGUNTA 13 

A melhoria verificada no meu rendimento 

relativamente à época anterior. 

4,58 4,58 1 7 

PERGUNTA 14 

A melhoria do meu nível de competência. 
4,74 4,74 1 7 

Quadro nº 9 - Síntese dos valores da média, moda e amplitude de variação das variáveis dependentes do Athlete Satisfaction 

Questionnaire – ASQ, Riemer & Chelladurai, 1998. 
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Relativamente à relação entre o género e a satisfação do atleta, não foram encontradas 

quaisquer correlações significativas. 

 

Como podemos verificar no quadro nº 10, no que diz respeito à variável independente 

idade, foram encontradas correlações positivas significativas, nas variações de 

amplitude moderadamente satisfeito (res. aj. = 2,1) e extremamente satisfeito(res. aj. = 

3,9) com a variável dependente o ensino que o meu treinador me proporcionou sobre 

tácticas e técnicas relativas à minha posição (pergunta nº 11do questionário ASQ) da 

satisfação do atleta, nos intervalos de idade dos zero (0) aos dezoito (18) anos e dos 

vinte e cinco (25) aos trinta e cinco (35) anos de idade respectivamente. Foram ainda 

encontradas correlações negativas significativas (res. aj. = - 2,6) nas variáveis acima 

identificadas na amplitude extremamente satisfeito na faixa etária dos zero (0) aos 

dezoito (18) anos de idade. 

 

Denota-se assim, que os atletas com uma faixa etária mais elevada (dos 25 aos 35 anos 

de idade), estão mais satisfeitos com o ensino que o Mestre lhes proporciona sobre as 

tácticas e técnicas da modalidade, uma vez que os atletas pertencentes a um intervalo de 

idades dos zero (0) aos dezoito (18) anos estão insatisfeitos manifestando valores 

residuais negativos ou apenas moderadamente satisfeitos com o ensino técnico e táctico 

do Mestre. 

 

 

Qui Quadrado 

Pearson  

Valor df Probabilidade de Erro 

Residual Ajustado       

30,2 

 18 0,035 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Idade. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: O ensino que o meu 

treinador me proporcionou sobre tácticas e técnicas 

relativas à minha posição. 

Moderadamente Satisfeito Extremamente Satisfeito 

Até dezoito (18) anos 2,1 -2,6 

De vinte e cinco (25) 

a trinta e cinco (35) 

anos 

 3,9 

 

Quadro nº 10 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis idade e a satisfação do atleta -  o ensino que o meu 
treinador me proporcionou sobre tácticas e técnicas relativas à minha posição, para a amostra em estudo. 

         

As correlações entre a variável independente tempo de prática e a satisfação do atleta 

foram negativamente correlacionadas com o reconhecimento que recebo (recebi) do 

meu treinador (pergunta nº 4 do questionário ASQ), conforme apresentado no quadro 

nº 11, registando-se correlações negativas significativas até um (1) ano de prática com 

valores positivos na variação de amplitude nada satisfeito (res. aj. =  2,5), com valores 

negativos na amplitude moderadamente satisfeito (res. aj. = - 2,2) em atletas dos cinco 
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(5) aos dez (10) anos de prática e  (res. aj. = -2,5) na amplitude extremamente satisfeito 

nos indivíduos que praticam a modalidade entre um (1) a cinco (5) anos.  

 

Apenas foram encontradas correlações positivas significativas (res. aj. = 3,1) nas 

variáveis acima identificadas na amplitude extremamente satisfeito para os atletas que 

praticam a modalidade há mais de dez (10) anos. Assim, salientamos que apenas os 

atletas que praticam a modalidade há mais anos (há mais de dez) estão satisfeitos com o 

reconhecimento do Mestre. 
 

 

 

Qui Quadrado 

Pearson  

Valor df Probabilidade de 

Erro 

Residual Ajustado                 

33,407 

18 0,015 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Tempo de Prática. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: O reconhecimento que 

recebo (recebi) do meu treinador. 

Nada Satisfeito Moderadamente 

Satisfeito 

Extremamente 

Satisfeito 

Até um ano (1) 2,5   

Um (1) a cinco (5) 

anos 

  - 2,5 

Cinco (5) a dez (10) 

anos 

 - 2,2  

Mais de dez (10)   3,1 
    Quadro nº 11 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis tempo de prática e a satisfação do atleta - o 

reconhecimento que recebo (recebi) do meu treinador, para a amostra em estudo. 

       
 

 

Conforme apresentado no quadro nº12, foram ainda encontradas correlações 

significativas positivas (res. aj. = 2,1) entre a variável independente tempo de prática e 

a satisfação do atleta na variável dependente a melhoria do meu nível de competência 

(pergunta nº 14 do questionário ASQ) para a amplitude nada satisfeito nos atletas que 

praticam Kickboxing no primeiro ano. Ainda a salie ntar foram registadas correlações 

significativas com valores residuais negativos (res. aj. = - 2,0) entre as variáveis acima 

referidas, na amplitude moderadamente satisfeito, nos indivíduos que já praticam a 

modalidade há mais de dez (10) anos. Valores que demonstram que tanto os atletas que 

praticam Kickboxing há pouco tempo (até um ano de prática) como os que praticam há 

muito tempo (mais de dez anos de prática), opinam não ter melhoria do seu nível de 

competência, demonstrando assim que não existe evolução na modalidade.     
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Qui Quadrado 

Pearson  

Valor df Probabilidade de Erro 

Residual Ajustado       

21,490 

 18 0,044 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Tempo de Prática. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: A melhoria do meu nível 

de competência.  

Nada Satisfeito Moderadamente Satisfeito 

Até um (1) ano de 

prática 

2,1  

Mais de dez (10) 

anos de prática 

 - 2,0 

 

   Quadro nº 12 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis tempo de prática e a satisfação do atleta – a melhoria do 

meu nível de competência, para a amostra em estudo. 

 

 

Vamos agora desenvolver a síntese descritiva (Média, Moda e Amplitude de Variação) 

dos resultados obtidos referentes ao Athlete Burnout Questionnaire – ABQ, Raedeke & 

Smith, 2001. 
 

ESGOTAMENTO 

 

MÉDIA MODA MÍNIMO MÁXIMO 

PERGUNTA 1 

Estou a concretizar muitas coisas válidas no 

desporto. 

3,0 3 1 5 

PERGUNTA 2 

Sinto-me tão cansado devido ao treino que tenho 

dificuldade em arranjar energia para fazer outras 

coisas. 

2,28 2 1 5 

PERGUNTA 3  

O esforço que despendo no desporto seria 

melhor empregue a fazer outras coisas. 

1,87 1 1 5 

PERGUNTA 4 

Sinto-me extremamente cansado devido à minha 

actividade desportiva. 

2,14 1 1 5 

PERGUNTA 5 

Não estou a conseguir muito a nível desportivo. 
2,37 2 1 5 

PERGUNTA 6 

Já não me preocupo tanto com o meu 

desempenho (rendimento) desportivo como 

antes. 

2,26 1 1 5 

PERGUNTA 7 

Não estou a render o que podia, a nível 

desportivo. 

2,65 3 1 5 

PERGUNTA 8 

Sinto-me “varrido”(excluído) do desporto. 
1,91 1 1 5 

PERGUNTA 9 2,43 1 1 5 
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Não estou envolvido no desporto como 

antigamente. 

PERGUNTA 10 

Sinto-me fisicamente esgotado por causa do 

desporto. 

1,92 1 1 5 

PERGUNTA 11 

Sinto-me menos preocupado em ser bem-

sucedido no desporto do que antigamente. 

2,35 1 1 5 

PERGUNTA 12 

Estou mental e fisicamente esgotado devido às 

exigências do desporto. 

1,90 1 1 5 

PERGUNTA 13 

Dá-me a sensação de que, faça o que fizer, não 

tenho uma actuação desportiva tão boa como 

devia ter. 

2,48 3 1 5 

PERGUNTA 14 

Sinto que sou bem-sucedido no desporto. 
3,0 3 1 5 

PERGUNTA 15 

Tenho sentimentos negativos em relação ao 

desporto. 

1,77 1 1 5 

Quadro nº 13 - Síntese dos valores da média, moda e amplitude de variação das variáveis dependentes do Athlete Burnout 

Questionnaire – ABQ, Raedeke & Smith, 2001. 

 

 

Relativamente à relação entre o género e o esgotamento do atleta, não foram 

encontradas quaisquer correlações significativas. Também relativamente à variável 

independente idade não existem correlações significativas com as variáveis dependentes 

do Athlete Burnout Questionnaire – ABQ, o esgotamento do atleta.  

 

Conforme apresentado no quadro nº 14, no que diz respeito à variável independente 

tempo de prática, foram encontradas correlações positivas significativas, nas variações 

de amplitude quase nunca (res. aj. = 2,7) e algumas vezes (res. aj. = 2,9) com a variável 

dependente estou a concretizar muitas coisas válidas no desporto (pergunta nº 1 do 

questionário ABQ) do esgotamento do atleta, para indivíduos que praticam a 

modalidade até um (1) ano e há mais de dez (10) anos respectivamente. Foram ainda 

encontradas correlações negativas significativas (res. aj. = - 2,0) nas variáveis acima 

identificadas na amplitude quase nunca em atletas com cinco (5) a dez (10) anos de 

prática. 

 

Denota-se assim, que os atletas com mais anos de prática da modalidade opinam que 

estão a concretizar coisas válidas no desporto, manifestando valores mais favoráveis dos 

cinco (5) aos dez (10) anos de prática, uma vez que os atletas que desenvolvem a 

modalidade há mais de dez (10) anos afirmam que apenas algumas vezes sentem que 

estão a fazer coisas válidas no desporto. Os indivíduos que praticam Kickboxing há 

menos tempo (até um ano), manifestam que quase nunca estão a fazer coisas válidas na 

área desportiva, mostrando valores residuais negativos. 
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Qui Quadrado 

Pearson  

Valor df Probabilidade de Erro 

Residual Ajustado 

27,119 

15 0,028 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Tempo de Prática. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: Estou a fazer muitas 

coisas válidas no desporto. 

Quase Nunca Algumas Vezes 

Até um ano (1) 2,7  

Cinco (5) a dez (10) 

anos 

- 2,0  

Mais de dez (10)  2,9 

      Quadro nº 14 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis tempo de prática e o esgotamento do atleta - estou a 
fazer muitas coisas válidas no desporto, para a amostra em estudo. 

           
 

As correlações entre a variável independente  tempo de prática e o esgotamento do 

atleta foram positivamente correlacionadas com a variável dependente não estou 

envolvido no desporto como antigamente (pergunta nº 9 do questionário ABQ), 

conforme apresentado no quadro nº 15, registando-se correlações positivas 

significativas até um (1) ano de prática com valores na variação de amplitude quase 

nunca (res. aj. = 3,3). 

 

Foram ainda encontradas correlações negativas significativas (res. aj. = -3,9) nas 

variáveis acima identificadas na também na amplitude quase nunca para os atletas que 

praticam a modalidade de um (1) a cinco (5) anos. 

Assim, salientamos que apenas os atletas que praticam a modalidade há menos tempo 

(até um ano) sentem-se mais envolvidos no desporto em comparação com os sujeitos 

que praticam há mais de um ano a modalidade, exteriorizando que estão menos 

envolvidos na vida desportiva. 
 

 

 Qui Quadrado 

Pearson  

Valor Df Probabilidade 

de Erro 

Residual Ajustado         

27,500 

 12 0,007 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Tempo de Prática. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: Não estou 

envolvido no desporto como antigamente. 

Quase Nunca 
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Até um ano (1) 3,3 

Cinco (5) a dez (10) 

anos 

- 3,9 

Quadro nº 15 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis tempo de prática e o esgotamento do atleta - 

estou a fazer muitas coisas válidas no desporto, para a amostra em estudo. 

           
 

Ainda relativamente à variável tempo de prática foram registadas correlações positivas 

significativas nas variações de amplitude quase nunca (res. aj. = 3,0) e raramente (res. 

aj. = 2,2) com a variável dependente sinto-me menos preocupado em ser bem sucedido 

no desporto do que antigamente (pergunta nº 11 do questionário ABQ) do esgotamento 

do atleta, para indivíduos que praticam a modalidade até um (1) ano e há mais de dez 

(10) anos respectivamente. Foram ainda encontradas correlações negativas 

significativas (res. aj. = - 2,3) nas variáveis acima identificadas na amplitude quase 

nunca em atletas com cinco (5) a dez (10) anos de prática e (res. aj. = - 2,0) na 

amplitude quase sempre em atletas que praticam Kickboxing até um ano (1). 

 

Constatamos desde logo que os atletas que praticam a modalidade há menos tempo (até 

um ano) e há mais tempo (mais de dez) estão mais empenhados em ser bem sucedidos 

no desporto, em detrimento dos indivíduos que têm de um (1) a cinco (5) anos de 

prática, que expressam que se sentem menos preocupados em ser bem sucedidos no 

desporto, como podemos observar no quadro nº 16. 

 

 

Qui Quadrado 

Pearson  

Valor Df Probabilidade de 

Erro 

Residual Ajustado            

31,199 

18 0,027 

VARIÁVEL 

INDEPENDENTE: 

Tempo de Prática. 

VARIÁVEL DEPENDENTE: Sinto-me menos 

preocupado em ser bem sucedido no desporto do que 

antigamente. 

Quase Nunca Raramente Quase Sempre 

Até um ano (1) 3,0  - 2,0 

Um (1) a cinco (5) 

anos 

- 2,3   

Mais de dez (10)  2,2  

Quadro nº 16 – Correlações significativas encontradas entre as variáveis tempo de prática e o esgotamento do atleta - sinto-me 
menos preocupado em ser bem sucedido no desporto do que antigamente, para a amostra em estudo. 
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6. – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados e análise de dados do presente estudo, foram desenvolvidas as 

seguintes conclusões: relativamente aos objectivos do estudo constatámos que para as 

variáveis dependentes da satisfação e do esgotamento do atleta não foram encontradas 

quaisquer correlações significativas com a variável independente género em relação à 

amostra do estudo.  

 

Apenas a salientar que nas associações desportivas onde foram aplicados os 

questionários constatámos pela amostra do estudo que os praticantes da modalidade de 

Kickboxing são maioritariamente do género masculino. Para Sapp (1978), para o sexo 

feminino o aumento do abandono desportivo começa mais cedo, pelos quinze anos de 

idade, devendo-se a questões maturacionais.  

 

O abandono desportivo, tal como mencionado na literatura é sensível à adolescência e 

também às variações de género na maturação, sentidas nesta fase da vida. Vários são os 

autores que constataram esta divergência maturacional entre rapazes e raparigas em 

diversas esferas da vida humana, mas a abrangência desta diferença de géneros é sentida 

também no fenómeno desportivo em geral, e no abandono em particular (Wall, 1973; 

Gabbard, 1996; Eckert, 1993; Thomas, 2001; Lee, 2005). Segundo Orlick (1974), este 

facto pode estar associado a factores maturacionais, mas pode ainda reflectir a maior 

aceitação social do sexo masculino nas actividades desportivas, em relação ao sexo 

feminino, sendo evidente que a prática desportiva na adolescência é uma actividade 

menos preferida das raparigas, ou pelo menos é desenvolvida por períodos de tempo 

mais curtos do que pelos rapazes. 

 

Relativamente às variáveis dependentes do Esgotamento do atleta, também não foram 

encontradas quaisquer correlações significativas com a variável independente idade em 

relação à amostra do estudo. 

 

Por outro lado quando relacionámos as variáveis dependentes da satisfação do atleta 

com a variável independente idade, verificámos que existem correlações significativas. 

Podemos concluir assim para a amostra em estudo, que apenas os atletas com uma faixa 

etária mais elevada (dos 25 aos 35 anos de idade), estão satisfeitos com o ensino que o 

Mestre lhes proporciona sobre as tácticas e técnicas da modalidade. 

O treinador tem que ter uma preparação adequada às necessidades do atleta e da 

modalidade, para possuir capacidade de instruir com qualidade (Orlick, 1990; Simões, 

1994). 

 

Em relação às variáveis dependentes da satisfação e do esgotamento do atleta foram 

encontradas correlações significativas com a variável independente tempo de prática 

em relação à amostra do estudo.  

Das correlações encontradas entre a variável independente tempo de prática e as 

variáveis dependentes da satisfação do atleta concluímos que apenas os atletas que 

praticam a modalidade há mais anos (há mais de dez) estão satisfeitos com o 
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reconhecimento que receberam ou recebem do Mestre e que tanto os atletas que 

praticam Kickboxing há pouco tempo (até um ano de prática) como os que praticam há 

muito tempo (mais de dez anos de prática), opinam não ter melhoria do seu nível de 

competência, demonstrando assim que não existe evolução na modalidade.  

Estes resultados do estudo apontam para uma necessidade de actuação dos Mestres, 

sugerindo que estes proporcionem treinos e instruções de mais qualidade, 

comportamento democrático e feedback positivo aos seus atletas. O treinador tem um 

papel preponderante que influencia as respostas psicológicas do atleta, devendo criar 

estratégias e intervenções para diminuir resultados negativos, tais como o stress, 

ansiedade, o esgotamento e aumentar resultados positivos tais como a satisfação e o 

prazer dos atletas (Baker, 2000). 

 

No que diz respeito às correlações encontradas entre a variável independente  tempo de 

prática e as variáveis dependentes do esgotamento do atleta apontamos que apenas os 

atletas com mais anos de prática da modalidade opinam que estão a concretizar coisas 

válidas no desporto; somente os atletas que praticam a modalidade há menos tempo 

sentem-se mais envolvidos no desporto  e os atletas que praticam a modalidade há 

menos tempo (até um ano) e há mais tempo (mais de dez) estão mais empenhados em 

ser bem sucedidos no desporto. 

 

Concluímos assim, que de uma maneira geral apenas os atletas pertencentes a uma faixa 

etária mais elevada e com mais anos de prática da modalidade de Kickboxing estão 

satisfeitos com a sua actividade desportiva.  

 

A adolescência é uma fase de grande e conturbada transformação, a última crise 

evolutiva de crescimento do ser humano (Fragoso e Vieira, 2000). Parece existir no 

abandono desportivo um reflexo de todas estas transformações características da 

adolescência. Para Gould (1987), 50% dos adolescentes que abandonam a actividade 

desportiva justificam-se porque a expectativa não é correspondida, destruindo a margem 

de prazer inerente ao desporto. 

 

Opinamos assim que a importância do treinador é vital e muitas das vezes decisivas para 

a satisfação do atleta, como verificámos nos dados recolhidos neste estudo. Opinamos 

que é importante uma nova estratégia de qualificação dos Mestres de Kickboxing, sendo 

apenas necessário dois fins-de-semana de curso desde que tenha a graduação preta, uma 

vez que os dados da amostra em estudo demonstram uma insatisfação geral dos atletas 

com o ensino que o Mestre lhes proporciona sobre as tácticas e técnicas da 

modalidade, com o reconhecimento que receberam ou recebem do Mestre e com a 

melhoria do seu nível de competência. 

Será então que, com uma melhor formação pedagógica os resultados poderiam ser 

melhores? O processo de ensino-aprendizagem melhoraria, aumentando os níveis de 

satisfação dos atletas, ou ao contrário,  o nível de satisfação dos atletas aumentaria com 

um processo de ensino aprendizagem com maior qualidade? 

 

 

 

 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  71 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Muito está para ser explorado no que diz respeito à problemática do abandono 

desportivo, sublinha-se a necessidade da realização de mais investigações nesta área, 

para testar a metodologia utilizada, melhorar os instrumentos aplicados e reunir um 

conjunto de dados que permitam a confirmação ou refutação das conclusões 

encontradas. 

Recomenda-se ainda investigações na área da adaptação dos atletas ao abandono, esta 

está dependente dos recursos que têm à sua disposição, face às dificuldades com que se 

deparam. Dois factores foram estabelecidos para influenciar a habilidade das pessoas a 

responder efectivamente a estes problemas: (i) skills alternativos (Koukouris, 1994); (ii) 

apoio social (Schimd & Schilling, 1997).  

 

Os estudos, até ao momento, indicam que um outro recurso, denominado o plano de 

pré-abandono, pode significativamente influenciar a adaptação ao abandono (Coakley, 

1983). 

 

Comportamentos de adaptação: durante o percurso do abandono, os atletas são 

confrontados com mudanças dramáticas que os afecta cognitivamente, emocionalmente 

e comportamentalmente. A qualidade de adaptação ao abandono passará a depender do 

modo pelo qual dirigem estas mudanças. A eficácia de enfrentar skills, pode facilitar 

este processo, reduzindo a probabilidade das dificuldades. 

 

Para Koukouris (1994), os atletas que não tenham skills alternativos, recursos materiais 

ou contactos sociais tendem a sentir dificuldades na adaptação. 

 

A nível cognitivo, os atletas retirados têm de alterar as suas percepções relativamente ao 

processo de adaptação, especificamente no que diz respeito à auto-identidade, 

percepções de controlo e identidade social, perspectivando um fim para proporcionar 

uma direcção e motivação nas suas pós-carreiras desportivas (Crook & Robertson, 

1991; Svoboda & Vanek, 1983; Werthner & Orlick, 1986). 

 

Devido à total imersão psicológica e social dos atletas no mundo desportivo, grande 

parte do seu núcleo de amigos e conhecidos centra-se no ambiente de desporto e nas 

suas actividades sociais. Assim o sistema de apoio social terá de intervir junto de todo 

este envolvimento (Svoboda e Vanek, 1983). 

 

Quando terminarem a sua carreira desportiva, os atletas deixam de fazer parte integrante 

da equipa ou da organização a que pertencem. Como consequência, o apoio social que 

tinham recebido previamente poderá já não estar presente. Além disto, devido à sua 

restrita identidade social e à falta de sistemas de apoio social alternativos, poderão ficar 

isolados e insustentáveis socialmente (Blinde & Greendorfer, 1985).  

 

Estudos de Werthner & Orlick (1986) indicam que os atletas que receberam apoio 

considerável da família e amigos têm uma transição fácil e aqueles que tinham grandes 

dificuldades indicam que eles se sentiam sós no final das suas carreiras desportivas, 

expressando o desejo de apoio durante esse período. 



Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

O Abandono nas Organizações Desportivas 

Satisfação e Esgotamento em Atletas de Kickboxing 

 

Catarina Santos 
  72 

 

Svoboda e Vanek (1983) sugerem ainda que os atletas precisam de apoio institucional 

durante o processo de abandono, estabelecido através de programas de aconselhamento 

de pré-abandono. Referem ainda que aqueles que foram capazes de perspectivar as suas 

vidas a longo prazo estão mais bem preparados para o processo de abandono do que os 

outros. 

 

Para Fernandes (1991), torna-se importante que exista uma preparação e um 

planeamento atempado e adequado, contando com o apoio das pessoas e entidades 

ligadas à esfera do atleta.  

 

Estudos de Mihovilovic (1968) reportaram incidentes de abuso de álcool e drogas, 

participação em actividades criminais e ansiedade significativa, depressão aguda e 

outros problemas emocionais a seguir ao abandono. Ogilvie e Howe (1983) relatam o 

apoio dado aos atletas alcoólicos e/ou cativos de depressões agudas. 

 

Lopes (1995) descreve como Henry Rono, ídolo queniano, ex-recordista mundial de 

atletismo dos 5.000, 10.000 e 3.000 metros obstáculos foi um exemplo das voltas que o 

desporto e a vida podem dar. Não conseguindo aguentar a pressão psicológica dos 

treinos e dos atletas mais novos, que, entretanto, foram aparecendo, acabou por deixar a 

modalidade e dedicar-se à bebida, tornando-se num caso perdido. 

 

É mais um exemplo de uma desadaptação à integração social após o abandono da 

prática desportiva de alto nível, com as manifestações típicas de um determinado 

modelo de disfuncionalidade social. 

 

Provavelmente, a causa poderá estar associada ao significativo investimento de grande 

parte das suas vidas às suas modalidades e aos potenciais sacrifícios que tiveram de 

fazer (Schmid & Schilling, 1997).  

 

Torna-se assim crucial uma intervenção nesta área, uma vez que o fenómeno das 

dificuldades próprias do abandono desportivo leva a que o stress  (de ordem física, 

psicológica, educacional, ocupacional ou financeira) possa produzir algumas formas de 

trauma, quando os atletas são confrontados com o abandono. Aparece, na maior parte 

dos casos, em atletas amadores, de elite e atletas profissionais; contudo, com uma 

intervenção apropriada, poderá decrescer o risco de os atletas de qualquer nível sentirem 

os seus efeitos no pós-abandono. A participação de psicólogos desportivos ao nível da 

elite, onde provavelmente ocorrerão a maior parte dos problemas será uma das opções.  

 

Para Taylor & Ogilvie (1994), o fim deste processo, é adaptar as suas percepções 

relativas a eles próprios e do seu mundo para as suas novas regras num caminho que lhe 

seja maximizado funcionalmente. O psicólogo do desporto pode assisti-los, 

identificando as identidades não desportivas desejáveis e experimentando sentimentos 

de valor e auto dignidade nesta nova concepção pessoal.  

 

Simões e al. (1994) propõem também algumas propostas concretas: 
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Integração do sistema desportivo com os sistemas de educação e trabalho, no sentido de 

diminuir as consequências sofridas pelo atleta, durante a sua reinserção na sociedade 

(criação de melhores métodos de recrutamento de antigos atletas para papéis de 

actividade profissional desportiva); reforço na formação dos treinadores, no que diz 

respeito à ajuda dos atletas em fim de carreira desportiva, pois são indivíduos que estão 

mais tempo e mais próximo dos atletas, o que implica: (i) exigir menos formas de 

compromisso para com a actividade desportiva; (ii) possuir uma maior capacidade de 

comunicação com os atletas; (iii) apoiar a reforma dos atletas.  

 

Para Ogilvie & Howe (1986), a estrutura da universidade e da administração também 

têm um papel importante, devendo facultar medidas no sentido da continuidade da 

formação destes atletas, ao mesmo tempo que decorrem as suas carreiras desportivas. 

 

Para estes autores, os organismos a que pertencem os atletas profissionais também 

deverão ser responsáveis, ajudando-os a promover oportunidades para uma suave 

transição.            

 

Os antigos países do bloco do Leste garantiam, após o abandono desportivo, um 

emprego, quer fosse ligado ao sector desporto, quer fosse noutra área estatal, dando 

facilidades também na progressão dos estudos, (Svoboda & Vanek, 1983). 

 

Para Ogilvie & Taylor (1993), com intervenções oportunas a qualquer dos níveis de 

carreira desportiva, nomeadamente, com a realização de um plano de pré-abandono, o 

risco do aparecimento desses problemas diminuirá consideravelmente. 

 

Face as condicionalismos existentes no nosso país para se levar o treino de alto nível 

nesta modalidade e noutras conforme as exigências, nomeadamente no que diz respeito 

à conciliação desporto/estudo, bem como às suas condições de trabalho, continuamos a 

assistir a abandonos precoces, precisamente nos períodos críticos de uma carreira 

desportiva, ou seja, no início da fase de obtenção dos grandes resultados de expressão 

internacional, que acabam por coincidir cm a transição do ensino secundário para o 

ensino superior, com os prejuízos de vária ordem daí decorrentes. 

 

É fulcral contribuir com sugestões fundamentadas em investigações, de modo que o 

período de transição após o abandono desportivo seja o menos gravoso possível para o 

ex-atleta, ou, se possível, levar a considerá-lo com satisfação, no sentido de se adaptar 

positivamente, criando novas oportunidades.  

 

As implicações de um maior conhecimento desta realidade reflectem-se na organização 

e desenvolvimento do sistema desportivo de clubes, federações, autarquias, escolas, 

enfim das organizações desportivas, quer na infância, quer na adolescência, na formação 

de adultos activos e com estilos de vida mais saudáveis. 
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