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RESUMO

A participação e a presença dos pais somados aos seus comportamentos são aspectos fundamentais no processo de crescimento e 
desenvolvimento dos filhos principalmente na fase da infância e da adolescência. Nesse processo, a participação de todos, os pais estão entre os 
principais que estarão de forma efetiva contribuir na construção de valores e ideias enquanto sujeitos de uma sociedade de forma a prepara-los 
para a futuro nas suas formações. Este estudo teve como objetivo analisar a participação dos pais e a sua importância na vida esportiva dos seus 
filhos, integrantes de um projeto de iniciação esportiva de futebol em um município no interior do Estado de São Paulo com idades entre 07 a 12 
anos. A amostra foi constituída de 15 pais. Como instrumento para nossa análise utilizamos o Questionário Para o Pais (QPP) de Verardi (2004) 
composto com 21 questões fechadas que identificam os motivos que determinam as influências dos pais sobre a iniciação esportiva de seus filhos 
abordando aspectos socioculturais, socioeconômicas e a importância atribuída à prática esportiva. Caracterizou-se como uma pesquisa de 
abordagem única e no método transversal. Os resultados apontaram índices significativos, sendo que pudemos identificar que os pais estão 
realmente presentes em jogos de seus filhos e mantêm um contato muito bom em relação a conversas após os jogos e buscando explicar de 
forma coerente e incentivadora a seus filhos sobre competição, saber ganhar ou perder, a forma de como se comportar dentro do campo. O 
estudo revelou também que 43% dos pais se mantêm presentes nos dias de jogos, e muitos dizem que buscam mais práticas de modalidades 
esportivas visando uma melhor relação social com as demais crianças para seus filhos. A maioria vê o esporte para o futuro, já que 69% dizem 
querer que seu filho se torne um jogador de futebol. Conclui-se que a participação dos pais na vida esportiva e social dos filhos tem papel 
extremamente relevante para o seu desenvolver no esporte e também no processo de formação no decorrer de suas vidas.
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