
 
 
 
 
 
 

LEIAM ATENTAMENTE E REPASSEM AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 
 

1. Para as crianças e os jovens VENCER NÃO É TUDO, nem é o objetivo mais importante. Certos países desenvolvidos nem consideram o 
resultado, quando a competição envolve determinadas faixas etárias; 

2. Aquelas crianças e adolescentes que são levadas a achar que vencer é só o que importa, usufruem menos alegria em sua prática e são mais 
propensos a desistir. Vivem atormentados pela angústia do resultado final e o esporte torna-se uma fonte de ESTRESSE. Só se tornarão bons 
esportistas, alguns até seguindo a carreira profissional, se adquirirem o gosto por uma jogada bem feita, se encontrarem no futebol um lugar para 
se fazer amigos, desenvolverem autoconfiança e habilidades, ou seja, ENCONTRAR PRAZER NA PRÁTICA DO ESPORTE, não tendo como 
objetivo final o melhor resultado que é a vitória a todo custo. 

3. OS PAIS influem, decisivamente, no ambiente onde se pratica futebol. E como eles querem que seus filhos gostem do esporte, devem evitar com 
decisão a prática de agressões físicas e verbais, de grosserias e tudo àquilo que torna o ambiente hostil, negativo e estressante. 

4. Faça com que seu filho fique ciente de que, ganhando ou perdendo, assustado ou valente, você o ama e aprecia o seu esforço. Isto fará com que 
ele dê o melhor de si e evitará que se desenvolva o sentimento de fracasso. O jovem desportista não deverá se sentir apreensivo por uma 
desaprovação ou desapontamento familiar caso venha a falhar. Seja a pessoa que o encoraja, aprenda a lidar com seus sentimentos e tenha 
carinho em acolher seu filho(a) mesmo se ele te desaponta. 

5. Procure ser sincero com seu filho acerca das capacidades, seu desempenho e seu rendimento. Seja solícito, mas não seja treinador o tempo todo, 
no caminho da escola, no caminho da quadra, no retorno para casa. É difícil não ter esse tipo de atitude, mas é mais difícil e penoso para as 
crianças serem inundadas o tempo todo por recomendações e instruções. 

6. Ensine-o a desfrutar do entusiasmo da competição, incentive-o a treinar para melhorar sua condição e desempenho, não diga que “vencer não 
conta”, por que a vitória, assim, como a derrota, faz parte do jogo. Ajude a desenvolver na criança a vontade de tentar ao máximo, de se 
empenhar e se sentir alegre consigo mesmo. 

7. Procure não reviver sua própria vida esportiva através de seu filho criando pressões desnecessárias. Não o pressione movido por seu orgulho 
pessoal. Certamente seu Filho é uma “continuação” sua, mas precisa fazer a sua própria viagem, com suas descobertas, seus medos e suas 
vitórias no mundo esportivo e na vida. Deixe-o aproveitar com seu direcionamento mas sem interferências extremas, não pense que ele sente as 
mesmas emoções que você já sentiu, que ele tem os mesmos desejos que você teve e nem que seu filho vai ter as mesmas atitudes que você. 
Lembre-se que dentro do uniforme existe um ser sensível, pensante e que precisa da sua compreensão, principalmente para não pensar que seu 
mundo, seus pais e familiares, estão contra ele. Se ele se sente bem com você – ganhando ou perdendo – é certo que está a caminho do máximo 
aproveitamento e realização. Comece a pensar na sua criança e não apenas no seu atleta ideal. 

8. Não entre em competição com o técnico ou professor, lembre-se que estes, muitas vezes são vistos como heróis para seus alunos, como pessoas 
respeitadas e muito queridas, mas que necessitam corrigir, disciplinar, exigir um esforço extra ou fazer uma crítica para consertar algo na equipe. 
Nesse momento é muito importante o apoio dos pais ou responsáveis, será muito mais produtivo para a formação integral do seu filho se você 
compreender as correções como algo bom e ajuda-lo a entender a necessidade da disciplina, das regras sociais, das regras do jogo e do 
regulamento da competição. 

9. Não compare o aproveitamento, desempenho ou coragem do seu filho com a dos outros alunos da turma, pelo menos na frente dele. E se ele 
demonstrar ressentido com seu professor ou com qualquer membro da turma, seja cuidadoso ao abordar o assunto, procurando dar um justo e 
honesto conselho. Se você usar as regras dos pais super protetores, que são cegos às reais virtudes de seus filhos a sua verdadeira condição 
atual, você perpetuará o problema. 

10. Você deve procurar conhecer relativamente bem o professor de seu filho, assim você se assegurará de que sua filosofia, suas atitudes, éticas e 
conhecimentos são suficientes para que você entregue seu filho a ele. O professor tem uma influenciam grande e poderosa na formação de seu 
filho, tanto esportista quanto cidadão. 

11. Lembre-se que as crianças tendem ao exagero, tanto quanto elogiadas como quando criticadas. Se você for informado que uma injustiça foi 
cometida não reaja rapidamente contra o professor ou os outros. Investigue, entenda que o problema pode ser menor do que parece ser.  

12. Procure fazer seu Filho entender alguns princípios relativos à coragem. Existem diversos tipos de coragem. Alguns são capazes de escalar 
montanhas, mas ficam apavorados diante da disputa, outros entram numa disputa sem medo algum, mas temem um pequeno inseto. Todos nós 
um dia nos sentimos assustados e com medo, o que varia são as situações. Ninguém escapa ao temor, explique a seu Filho que coragem não 
significa ausência do medo e sim controle do mesmo diante das sensações de desconforto. Os pais buscam sempre o melhor para seus filhos, 
além disso, são os primeiros professores e como tal tem o mais árduo oficio e o mais alto empenho em realiza-lo da melhor forma possível. 

13. Ame e incentive seu Filho do jeito que ele é, não como você gostaria que ele fosse. 

(texto adaptado do Centro de Futebol Zico – JF) 
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