
A INFLUÊNCIA DOS PAIS NO RENDIMENTO ESPORTIVO DOS 

FILHOS 

 

 Sabemos que a família tem importante papel no desenvolvimento da criança e do 

adolescente, assim, a estrutura e o cotidiano familiar podem afetar positiva ou 

negativamente a vida destes. 

Os pais apresentam a função social de segurança, apoio e cuidado para os filhos, 

como um suporte estruturante. Nos dias de hoje, esta função está aliada aos valores da 

sociedade competitiva em que vivemos e, consequentemente,a busca dos lugares de 

sucesso para os seus filhos é um marcador importante. O que isso significa?Os pais, 

com o desejo de proteger seus filhos de um mundo excludente, cruel, em que apenas os 

primeiros têm vez, almejam que eles tenham sucesso, seja na escola, como o melhor 

aluno da turma; no vestibular, com a conquista da concorrida vaga; no trabalho, com o 

salário mais alto; e no esporte, com a obtenção do primeiro lugar.  

Ao ser campeão no esporte, o filho/atleta “garante” um lugar de destaque que o 

beneficia com boas relações sociais, atenção dos professores, visibilidade na mídia, 

possibilidade de um retorno financeiro, etc.  

Podemos pensar que ser pai/mãe deste atleta também traz um reconhecimento 

social satisfatório e até mesmo um sentido de realização para os pais, por 

compartilharem do cotidiano esportivo do filho e/ou projetarem seus desejos e 

frustrações nele. Para os filhos, compartilhar as conquistas com os pais parece justo, 

tendo em vista que, na maioria das vezes, eles os acompanham durante toda a sua 

trajetória esportiva. Satisfazê-los, portanto, por meio de resultados em campeonatos 

apresenta um sentido de retribuição ao investimento afetivo e financeiro dos pais que, 

por sua vez, tentam prover as melhores condições ao desenvolvimento esportivo do 

filho.  

Dificuldades podem aparecer quando os filhos/atletas percebem, nos pais, 

comportamentos e sentimentos antagônicos como felicidade, orgulho, satisfação em 

momentos de vitória, e tristeza, raiva, decepção em momentos de derrota. Há aqueles 

pais que chegam ao extremo com brigas e agressões aos filhos, bem como aqueles que 

nem precisam dizer nada para mostrar o descontentamento com a performance, basta 

um olhar ou a ausência do abraço, do apoio.  

O desejo de fazer os pais felizes com uma vitória traz ao filho/atleta uma 

preocupação excessiva com o seu rendimento. Questiono: será que os filhos estão 



preparados para serem responsáveis pela felicidade/tristeza dos pais? Que grande 

responsabilidade, não?! Afinal, quem não quer ver seus pais felizes e orgulhosos?  E aí, 

rapidamente, vemos acontecer uma reviravolta nos sentimentos dos atletas ao 

participarem de uma competição. Se antes parecia uma experiência prazerosa, divertida, 

esta passa a ser sofrida, tensa, de grande responsabilidade e vivida com altos níveis de 

ansiedade, estresse e medo, pois todos se sentem pressionados pelos pais e buscam 

satisfazê-los. Nesse sentido, os atletas tendem a ter prejuízos nas suas performances 

esportivas, por dificuldades de lidar com os aspectos emocionais e, ao fim das suas 

provas ou jogos, experimentam alívio por ter acabado aquele evento estressor. É 

comum, com o passar do tempo, os filhos desistirem do esporte, por não saberem lidar 

com essas questões, e os efeitos negativos passam a ser mais relevantes do que os 

positivos. 

Esses pais parecem não se dar conta dos diversos benefícios que a prática 

esportiva proporciona, como: a melhoria na saúde, bem-estar e qualidade de vida, o 

comprometimento de seu filho com o esporte, a disciplina nos treinamentos, o respeito 

aos técnicos e adversários, o fair play,as relações sociais extremamente favoráveis ao 

seu desenvolvimento, e as dificuldades que seu filho/atleta passou para chegar até a 

competição. 

No aspecto psicológico, vitórias e derrotas oportunizam lidar com experiências 

que envolvem autoconfiança, autoestima, autoimagem e controle emocional, como uma 

espécie de “preparação” para outras situações da vida cotidiana que, certamente, 

enfrentarão ao longo da vida pessoal e profissional futura. 

 Felizes são os pais que podem enxergar e preservar nos seus filhos o prazer e a 

felicidade que eles sentem em praticar esportes e lidar com momentos de competição. É 

verdade que a competição tende a perder o sentido lúdico na medida em que há a 

especialização esportiva, e isso tem acontecido cada vez mais cedo. No entanto, tal 

preocupação deve ser da comissão técnica; para os pais, a vitória deve ser sempre 

pessoal, pois seu filho/atleta consegue superar-se a cada dia e, por isso, já merece todos 

os prêmios!  
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