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RESUMO 

 
Com a compreensão da importância da influência dos pais no processo de 
iniciação esportiva nas categorias de base do futebol, tivemos o interesse em 
desenvolver esta pesquisa, que teve como objetivo analisar a influência dos 
pais no processo de iniciação de seus filhos no futebol. Assim, foi necessário 
apresentar os objetivos do futebol na iniciação, descrever a metodologia de 
ensino do futebol na iniciação, e analisar a participação dos pais na escolha e 
na iniciação do futebol. O futebol por se tratar de um esporte de maior 
popularidade no Brasil, e por possuímos milhares de craque, a procura pelo 
esporte através das crianças é enorme, a fim de se tornar um desses craques. 
Os pais quando os filhos dizem que querem se tornar um jogador, dão todo 
apoio ao mesmo. O problema é que muitos querem forçar os filhos, quando 
esses não gostam de futebol, ou também por já terem sido jogadores um dia e 
não tiveram sucesso. Daí eles querem realizar seus próprios desejos e 
fantasias nos filhos, o que acaba por prejudicar o processo de formação do 
atleta, fazendo com que o mesmo até abandone o esporte. Desenvolvemos 
uma pesquisa do tipo qualitativa – descritiva. Participaram como sujeitos da 
pesquisa 10 alunos/atletas e 10 pais desses mesmos alunos/atletas. Os 
instrumentos de coleta de dados foram: um formulário aplicado aos 
alunos/atletas e um questionário destinado aos pais. Por meio deste trabalho, 
verificamos que os pais não interferiram na escolha da modalidade (futebol) 
esportiva dos filhos, às vezes davam sugestões, mas não interferiam. E que 
alguns usam as experiências de ex – atletas para cobrar, motivar e orientar 
para os treinamentos e competições. Por meio deste estudo pretendemos 
demonstrar aos pais, nos futuros e atuais professores/treinadores, como que os 
pais podem influenciar na iniciação esportiva dos filhos, tanto positivamente 
como negativamente, bem como, contribuir para novas pesquisas sobre o 
tema. 


