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RESUMO 
 

Em virtude do grande número de evasões nas academias evidenciadas 

na prática da modalidade, realizamos uma abordagem dos motivos que levam 

os alunos a desistirem das aulas, o que entendemos que gera uma perda do 

interesse do aluno para com a prática da atividade e do exercício físico, haja 

vista que esse aluno se matricula em uma determinada academia e se afasta 

tão precocemente, perdendo-se então a chance de estar desenvolvendo-se um 

trabalho para a manutenção de uma vida saudável. Diante de tais fatores, o 

objetivo do presente estudo foi realizar uma pesquisa de campo com o intuito 

de verificar os motivos da desistência por parte dos alunos das academias e 

em qual período isto ocorre. Nossa pesquisa se caracteriza como qualitativa 

descritiva de cunho fenomenológico, pesquisa bibliográfica, documental, de 

campo, e tivemos como instrumento de coleta de dados um questionário 

composto por oito questões abertas. Os sujeitos escolhidos por nós foram ex-

alunos de duas academias de nossa cidade Jataí – GO, denominadas “A” e 

“B”, e os sujeitos foram identificados por números de um a dez. Ao analisarmos 

os dados coletados verificamos que o principal fator que os levou a procurar 

uma academia foi para fugir do “sedentarismo” e que a maioria dos sujeitos 

passou em média de um a seis meses na academia. A atividade mais praticada 

foi a “musculação” e o principal benefício foi o “bem estar físico” e o fator 

causador da desistência citado pela maioria dos sujeitos foi o “tempo 

disponível” para a prática de atividades físicas regulares. Portanto notamos por 

meio dos dados coletados nesse estudo que são muitos os fatores que 

promovem a desistência dos alunos das academias e que através da análise 

desses dados os interessados em solucionar tais problemas venham a ter mais 

ferramentas para estar lidando com esse problema e possam encontrar 

soluções para o mesmo. 


