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RESUMO 

 

 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa de natureza participativa 

interventiva com famílias de baixa renda (IPVS 4), realizada na ONG Associação 

Meninos do Morumbi, localizada na Zona Sul da Cidade de São Paulo – Brasil. Teve 

como objetivo compreender o significado atribuído por pais de famílias de baixa renda à 

participação em Grupos Reflexivos e como esta experiência interferiu nas 

transformações dos significados, valores e práticas de educar filhos na família.  

  Utilizou-se o referencial teórico do Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático 

que considera as dimensões de complexidade, intersubjetividade e imprevisibilidade dos 

fenômenos. O estudo foi realizado em várias etapas com procedimentos metodológicos 

diversos, que consistiu em (1) grupos de reflexão, cujo objetivo foi constituir um 

contexto interventivo para o estudo; (2) grupos focais com o objetivo de discutir de 

modo mais aprofundado os temas mais significativos nas mudanças que perceberam na 

educação dos filhos que emergiram nos grupos de reflexão e (3) Inventário de estilos 

parentais que objetivou avaliar como os encontros estavam refletindo na mudança de 

freqüência de alguns comportamentos considerados como importantes para os pais. Os 

resultados apontam para a diminuição das violências entre pais e filhos, melhora da 

comunicação e dos vínculos afetivos, diminuição da pressão e do estresse, bem como a 

aprendizagem significativa de valores, competências e habilidades psicossociais. Tais 

resultados falam a favor de se constituir espaços grupais comunitários para permitir a 

reflexão sobre as questões que envolvem as dificuldades de educar filhos hoje, numa 

proposta dialógica de co-construção, em um clima de troca de experiências e 

compartilhamento. Isto possibilitou o desenvolvimento da consciência como processo 

de transformação das práticas educativas, baseado na livre expressão das diferenças e na 

reflexividade como processo identitário para enfrentar a crise de valores e os desafios 

impostos pela pós-modernidade. 

 

Palavras Chaves: Práticas Educativas – Valores Parentais – Família e Pobreza – Família 

e Habilidades Psicossociais – Grupos e Comunidades – Pesquisa Interventiva 
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ABSTRACT 

 

 

This is a quanti-qualitative study of the nature of a participative intervention 

with low-income families (IPVS 4) carried out within the NGO Associação Meninos do 

Morumbi (Boys from Morumbi Association), located in the Southern District of the city 

of São Paulo – Brazil. It had as its objective to understand the meaning attributed by 

parents from low-income families to the participation in Grupos Reflexivos (Reflective 

Groups), and also how this experience impacted the transformations of meanings, 

values and practices of educating children in the family. 

The theoretical framework employed was that of the New-Paradigmatic 

Systemic Thinking, which takes into account the dimensions of complexity, 

intersubjectivity, and unpredictability of phenomena. The study was conducted in 

several stages with different methodological procedures, and consisted in (1) reflection 

groups, whose objective was of constituting an intervention context for the study; (2) 

focal groups with the objective of discussing in greater depth the most significant 

themes that emerged from the reflection groups concerning the changes perceived in the 

education of their children, and (3) Inventory of parental styles, which aimed at 

assessing how the meetings were influencing the change in frequency of some kinds of 

behavior regarded as important by the parents. Results point to the decrease in violence 

between parents and their children, to improvements in communication and affective 

ties, reduction of pressure and stress, and also to the significant learning of values, 

competences and psychosocial skills. These results argue in favor of the idea of 

constituting community group spaces to stimulate reflection about the issues involving 

the difficulties of educating children nowadays, under a dialogical proposal of co-

construction, in a climate of exchange of experiences and sharing. It made possible the 

development of conscience as a process of transformation of education practices, based 

on the free expression of differences, and on reflectivity as an identity process to face up 

to the crisis of values and to the challenges presented by post-modernity. 

 

Keywords: Education Practices – Parental Values – Family and Poverty – Family and 

Psychosocial Skills – Groups and Communities. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 - Apresentação 

 

A idéia de realizar a presente pesquisa nasceu a partir de um estudo qualitativo 

anteriormente realizado sobre a educação de filhos com famílias de baixa renda cujos 

filhos freqüentavam uma organização não governamental (ONG) localizada na Zona Sul 

da cidade de São Paulo (Santos, 2006). Nela, o autor teve como propósito compreender 

a experiência de educar os filhos em termos de como os pais vivenciavam tal 

experiência e levantar quais eram as principais preocupações que surgiam e os valores 

que julgavam importantes transmitir e como estes embasavam suas práticas educativas. 

Tal estudo foi realizado em várias etapas com procedimentos metodológicos diversos. 

As razões que motivaram a realização daquele estudo foram as experiências 

vividas pelo autor, que apontavam para as dificuldades trazidas pelos pais, durante 

muito tempo em que atuou como professor do Ensino Fundamental e Médio em escolas 

públicas e Psicólogo Escolar em escolas particulares. Tais situações não eram diferentes 

daquelas trazidas por muitos pais e adolescentes atendidos em consultório como 

psicoterapeuta durante quase vinte anos. 

Ao longo dessa trajetória profissional, bem como por meio do desenvolvimento 

de projetos educacionais em escolas públicas e particulares, com ações voltadas para as 

famílias e educadores, era muito solicitado pelos pais e professores com freqüentes 

pedidos de ajuda e busca de orientação para lidarem com as dificuldades relacionadas às 

práticas educativas surgidas na escola e na família. Tanto os pais como os professores 

diziam que se sentirem enfraquecidos no exercício da autoridade, que refletia no 

sentimento de incapacidade de se fazerem obedecer na escola e na família, bem como 

serem capazes de dar suporte e orientação em outros contextos que significavam 

situação de vulnerabilidade para os adolescentes: baixo rendimento escolar dos filhos e 

alunos, problemas de “indisciplina”, violência, envolvimento com drogas e gangs, 

gravidez precoce, entre outros.  

Era comum aos pais (em sua maioria as mães) se mostrarem inseguros, 

angustiados e preocupados com o futuro de seus filhos, dizendo não saber como agir no 

sentido de se fazerem obedecer por eles, além da falta de tempo e dificuldades de 

comunicação, aproximação e expressão de afeto. Muitas vezes tinham que ficar fora de 
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casa a maioria do tempo para trabalhar e garantir o sustento da casa ou ajudar seu 

companheiro de forma significativa no orçamento familiar.  Constituíam dificuldades e 

preocupações trazidas pelos pais: a falta de um companheiro para somar forças na 

educação dos filhos; a existência de um cônjuge ausente ou distante na participação e 

divisão das tarefas de cuidar e educar os filhos; situações que envolviam divórcio e re-

casamento; mães solteiras que assumiam cuidar sozinhas dos filhos ou filhos que eram 

cuidados por avós ou vizinhas; multi - famílias residindo em um mesmo local com 

problemas de exercício da autoridade sobre os filhos; alcoolismo, envolvimento dos 

filhos com o tráfico ou uso de drogas; abuso sexual e violência doméstica; falta de 

acesso aos bens sociais como lazer, educação, vestuário e até mesmo alimentação. 

Inicialmente, essas questões se faziam muito presentes, mas não estavam 

devidamente formuladas como problema de pesquisa. Sendo assim, uma das estratégias 

escolhidas para entrar em campo foi oferecer palestras em uma ONG sobre educação de 

filhos. Tal experiência com relação às questões trazidas pelos pais por ocasião daquele 

contexto de pesquisa não foi diferente daquelas vividas pelo pesquisador nas outras 

situações profissionais, as quais já foram mencionadas.  

Tais palestras funcionaram como estratégia de inserção no campo temático da 

pesquisa, estabelecendo uma relação direta com os interlocutores que iriam traduzir os 

contextos nos quais emergiam o problema de pesquisa. Nesse sentido o pesquisador 

passa a fazer parte desse contexto e nele interfere gerando modificação e ao mesmo 

tempo também acaba sendo modificado pessoalmente por ele.  

 Os pais diziam vivenciar intensos conflitos consigo e com os filhos, porque 

muitas vezes se sentiam “amarrados” (paralisados e impotentes) quando se viam diante 

da tarefa de educar. Havia uma forte tendência a educarem seus filhos a partir dos 

modelos que receberam de suas famílias de origem, por meio da educação que tiveram. 

Percebiam-se utilizando os mesmos padrões e na maioria das vezes sem sucesso. 

Diziam que tais estratégias não eram eficazes na educação das gerações mais 

novas, contrariamente ao que acontecia no tempo em que eles foram educados, o que 

fazia com que ficassem frustrados. Assim, a maioria dos pais dizia não saber o que 

fazer, vivenciando grande nível de angústia e stress pelas implicações de tal tarefa. 

Nesse sentido acabavam fazendo uso de práticas autoritárias, tais como bater, xingar, 

desqualificar, etc. Práticas estas que variavam de castigos físicos às escaladas de 

violência na família culminando até mesmo em espancamentos.  
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Então, naquele contexto de pesquisa, os pais faziam referência à educação como 

sendo muito marcada por níveis significativos de conflitos entre as gerações, o que fazia 

ser uma experiência muito difícil e pesada. Existia um grande esforço por parte dos pais 

para conseguir eficácia na educação de seus filhos. Eles também reconheceram que se 

fazia necessário um espaço de cuidado para eles porque acreditavam ser necessário que 

pais e filhos se transformassem para que esta tarefa educativa se constituísse numa 

experiência que propiciasse desenvolvimento positivo para ambas as partes. Foi assim 

que nasceram os Grupos Reflexivos de pais. Esses grupos foram de fundamental 

importância porque, como já dissemos, criou um contexto generativo para a pesquisa e 

facilitou em muito o vínculo do pesquisador com os participantes, o que favoreceu a 

acessibilidade com grau significativo de profundidade aos dados que deram origem aos 

resultados do estudo. 

A constituição desses grupos reflexivos passou a significar um passo muito 

importante no que se refere ao desenvolvimento da pesquisa, que passou a ter caráter de 

pesquisa-ação/ interventiva. Nesta modalidade os participantes da comunidade ou 

organizações se tornam colaboradores na produção do conhecimento, desde a 

elaboração do problema de pesquisa até a aplicação do que é aprendido para a produção 

de uma mudança social positiva (Minayo, 2009; Silverman, 2009; Denzi, 2006; Araújo 

& Carreteiro, 2001). Esta modalidade será melhor abordada  no capítulo sobre método.  

Embora naquele momento não fosse nosso objetivo apreciar os efeitos da 

participação nos grupos em termos das mudanças produzidas, na medida em que os 

mesmos iam acontecendo percebíamos que os pais começavam a compartilhar entre si 

mudanças percebidas em suas práticas depois que começaram a freqentar os grupos de 

reflexão.  

Em pouco tempo, algumas famílias começaram a apontar alguns resultados 

obtidos dizendo que passaram a se sentir mais fortalecidas e mais legitimadas no papel 

parental e conseguiam reconhecer, pela experiência nos grupos, que possuíam um saber 

a respeito de como educar seus filhos. Também começavam apontar mudanças no 

reforço dos laços afetivos e da comunicação, fortalecimento do valor de que o lar é um 

lugar privilegiado para educar e cuidar dos filhos. Disseram do sentimento de maior 

flexibilidade nos padrões rígidos de disciplina e aumento da habilidade para conversar e 

negociar regras com filhos e filhas; do surgimento de uma rede social de proteção pelo 
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aumento da solidariedade e da reciprocidade com outros pais da vizinhança para dividir 

preocupações sobre o monitoramento dos filhos.  

Assim, a partir desses indicadores que começavam a ser apontados pelos pais, 

começamos a realizar o acompanhamento sistemático de um grupo de 100 famílias para 

participarem deste presente estudo, que em nível de Doutoramento teve como objetivo 

compreender melhor como se deu este processo de transformação na maneira de pensar, 

sentir e agir e o significado atribuído pelos pais à participação nos Grupos Reflexivos e 

a influência dessa experiência em suas práticas educativas na família.  

A metodologia de Pesquisa - Ação/ Intervenção teve continuidade por meio da 

formação de novos Grupos Reflexivos de pais que foram sendo formados na medida em 

que novos integrantes (crianças e adolescentes) iam entrando na ONG e os pais se 

mostravam interessados em participar dos novos grupos, que eram divulgados “boca a 

boca” na comunidade por aqueles pais que já participavam. Na medida em que os novos 

grupos iam se constituindo era aplicado um Inventário de Estilos Parentais no primeiro 

encontro e assim sucessivamente a cada seis meses ao longo de 2 (dois) anos com a 

finalidade de aferir a freqüência de comportamentos dos pais relativos a determinadas 

práticas educativas. Também utilizamos grupos reflexivos temáticos para levantar os 

principais temas relativos a mudanças percebidas e Grupos Focais para discutir tais 

temas de maneira mais aprofundada. 

No capítulo um fizemos a introdução ao tema da presente pesquisa, situando a 

questão dos valores nas mudanças ocorridas na pós-modernidade e os desdobramentos 

que tem havido em termos das práticas de vida que surgem a cada dia, que te nos 

desafiado pela relativização dos valores, que impacta a tarefa educativa em qualquer 

extrato social. Nesse sentido, as práticas educativas se situam em um horizonte que  cse 

constitui um grande desafio imposto àqueles que educam as novas gerações nos tempos 

atuais. Procuramos contextualizar o tema de pesquisa, fazendo apresentando alguns 

resultados decorrentes das pouquíssimas pesquisas realizadas ao longo dos últimos dez 

anos.  

No Capítulo Dois tivemos como objetivo fazer uma abordagem da questão do 

método adotado para realização desta pesquisa. Fizemos referência às questões 

epistemológicas e teóricas relacionadas à pesquisa interventiva. Procuramos 

rapidamente mostrar ao leitor a dimensão ética, de transformação social possível de ser 

alcançada por meio desta abordagem de pesquisa. Além disso, também fizemos 
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referência ao método da triangulação de métodos, considerando argumentos favoráveis 

e desfavoráveis à sua utilização no contexto da pesquisa qualitativa. Nosso argumento 

foi na direção da sua pertinência, uma vez que o paradigma adotado concebe a presença 

de opostos, porque eles formam o tecido complexo, cujo atributo é inegável aos 

fenômenos humanos. Por fim, fiz algumas considerações sobre as condições necessárias 

para a realização da pesquisa qualitativa, enfatizando os cuidados necessários para sua 

profícua consecução. 

No capítulo três procuramos contextualizar o problema de pesquisa ao 

explicitar, num primeiro momento, numa perspectiva macro-social/ antropológica, 

alguns fatores históricos relacionados às famílias que vivem em contextos de pobreza, 

fazendo uma abordagem dos aspectos sociais e culturais que contribuíram para se 

construir ideologias, concepções preconceituosas e equivocadas, crenças e valores a 

respeito das famílias brasileiras, sobretudo aquelas que vivem em condições de pobreza. 

Dada a complexidade do fenômeno, partimos então para uma consideração na 

perspectiva micro-social/ familiar, ou seja, a partir de “dentro da família”, enfatizando o 

aspecto da educação neste contexto como sendo inscrita no universo das micro-relações. 

Também apresentamos e problematizamos algumas concepções de famílias, 

explicitando que as pesquisas atuais sobre práticas educativas e valores familiares são 

muito escassas, sendo que aquelas que encontramos estão presentes na literatura da 

Psicologia do Desenvolvimento com forte influência do paradigma positivista 

dominante na psicologia das décadas de 1960, 1970 e 1980 em que fizemos algumas 

considerações críticas. Finalizamos este capítulo tecendo algumas considerações sobre 

as transformações mais recentes no campo do conhecimento sobre o tema, considerando 

principalmente a evolução do pensamento da Psicologia da Família e os 

desenvolvimentos da Terapia Familiar Sistêmica.  

 Deste modo, procuramos situar a questão dos valores, das práticas educativas e 

da pobreza, estabelecendo algumas interfaces entre estas categorias. Enfim, o objetivo 

foi fazer uma apresentação do problema de forma panorâmica, de modo que seja 

possível ao leitor perceber o sentido de amplitude e complexidade do tema, bem como 

situá-lo no contexto desta pesquisa. 

No capítulo quatrro o objetivo foi apresentar o referencial teórico que iluminou 

este estudo. Optamos pelo Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático segundo Maria 

José Esteves de Vasconcelos (2002), que contempla os pressupostos da complexidade, 

da intersubjetividade e da imprevisibilidade, de Edgar Morin. 
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A partir da compreensão de que a educação de filhos se coloca como uma tarefa 

complexa, permeada de contradições e imprevistos que podem acontecer em função da 

flutuação dos contextos que a todo instante se transformam, é que se justifica a ênfase 

que demos às dimensões apresentadas pelo pensamento complexo de Morin, muito bem 

sistematizados pela autora. 

Considerando como os processos de educação familiar ocorrem, acreditamos 

que os adultos, ao educarem, afetam os outros e são por eles afetados nos mais altos 

graus em termos das experiências vividas. Assim, buscamos um olhar que contemple a 

educação familiar como fenômeno relacional no sentido de possibilitar uma análise que 

favoreça a compreensão dessas experiências em termos das afetações mútuas que se dão 

nas relações que se estabelecem entre pais e filhos. Daí, mais uma vez, a pertinência do 

referencial teórico escolhido, uma vez que entende a construção dos significados se 

dando a partir deste lugar em que se entrecruzam as subjetividades nas relações. 

A postura que procuramos adotar no que se refere à compreensão do processo 

educativo na família é a de que as práticas educativas parentais e os valores subjacentes 

a elas são considerados como fenômenos imbricados que se inscrevem nas relações que 

se estabelecem. Nesse sentido a intenção foi buscar no pensamento sistêmico novo-

paradigmático, elementos conceituais que pudessem ajudar a compreender tal fenômeno 

a partir de suas interfaces relacionais com ênfase na dimensão complexa. 

Do nosso ponto de vista a teoria da complexidade é a mais adequada para nos 

fornecer elementos teóricos que nos orientassem na compreensão do fenômeno 

educativo, uma vez que se vive num mundo em constante transformação, multifacetado, 

de perda de limites e fronteiras, em que os aspectos de convergência, divergência, 

semelhanças e antagonismos convivem entre si e configuram tal fenômeno como algo 

dotado de complexidade.  

Portanto, o pensamento complexo foi utilizado para guiar as análises e 

compreensão dos processos educativos em termos das transformações que ocorreram 

em suas práticas, bem como nos valores das famílias participantes, considerando os 

aspectos de contradições e ambigüidades que os compõem.   

  No capítulo cinco, intitulado Os valores familiares e a educação dos filhos na 

Pós-Modernidade tivemos como objetivo situar e aproximar o leitor do contexto da 

atual pesquisa, já que nele se vê contemplado os aspectos mais importantes em relação à 

experiência dos pais na educação de seus filhos nos tempos atuais, sobretudo no que se 
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refere ao exercício de autoridade, transformação e transmissão de valores, conflitos 

intergeracionais, modelos positivos, entre outros, nos tempos Pós-modernos.  

Além disso, procuramos traçar uma linha de compreensão em que pudemos 

explorar os principais conceitos que avaliamos como sendo de muita importância para 

compreender o fenômeno da experiência educativa das novas gerações nos tempos 

atuais. Realizamos uma problematização mais atualizada da questão da identidade 

cultural na pós-modernidade, procurando situar a questão dos valores e práticas 

educativas na família a partir desse viés.  

No capítulo seis apresentamos os resultados quantitativo e qualitativos  obtidos 

a partir dos Inventários de Estilos Parentais, explicitando os principais aspectos 

apontados pelos dados, que também serviram de pistas analíticas a serem confirmadas e 

validadas pelos depoimentos dos pais que constituíram os dados qualitativos a partir dos 

grupos reflexivos e grupos focais. Com base neles, apresentamos os resultados dos 

dados qualitativos, que foram organizados em tabelas. Nelas apresentamos os 

significados da participação nos grupos ao longo da intervenção realizada, que foi a 

estratégia de pesquisa, além das mudanças as famílias perceberam ter ocorrido em seus 

valores e práticas de educar filhos. Organizamos categorias temáticas e de análise, 

subcategorias e unidades de significados. 

No capítulo sete apresentamos discussão dos resultados, a partir das categorias 

temáticas que surgiram, depois partimos para as categorias de análise que se 

desdobraram das primeiras. Por fim, partimos para as categorias que definimos como 

sendo “a priori” porque foram oriundas dos objetivos específicos da pesquisa. 

E, finalmente, no capítulo oito tecemos nossas considerações finais. Procuramos 

explicitar os principais aspectos que emergiram com intensidade, freqüência e 

profundidade em termos dos significados apontados pelos pais. Apresentamos um 

rápido panorama sobre o que aconteceu nos grupos em termos dos movimentos que 

indicaram mudanças significativas na vida dos pais, que entre outros incluiu a 

diminuição do uso da violência como estratégia para educar crianças e adolescentes.  

Além disso, foi possível perceber a aquisição de novas habilidades e competências para 

fazer a gestão educativa na família, tais como o manejo do estresse, comunicação, 

autoconhecimento, entre outros. Também demos ênfases aos aspectos relacionados à 

construção de redes, evidenciando o valor que a participação nos grupos teve para 

aqueles que tiveram o privilégio de participar desta experiência. 
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1.2 – Introdução ao contexto que deu origem a esta pesquisa 

 

Muitos de nós sabemos que abordar o tema da educação dos filhos no atual 

contexto da sociedade e da cultura em que vivemos é extremamente complexo e por isso 

mesmo, um grande desafio. 

A desconcertante rapidez e profunda extensão da mudança social contínua são os 

marcos específicos da nossa era, que nos tem feito relativizar os valores e nos sentir, aos 

poucos, diferenciados de todo elo tradicional da sociedade dos tempos idos. Para cada 

um de nós que tenta olhar para um futuro, de certa maneira, com o mínimo de 

previsibilidade, o que vemos, na verdade, é que nada é permanente, tampouco 

previsível. Quando nos dispomos a pensar a educação como a transmissão dos valores, 

que de alguma maneira dê o mínimo de garantia e sustentabilidade para as novas 

gerações, nos angustiamos, face às circunstâncias cotidianas que se nos apresenta. Nesse 

sentido essa tarefa de educar as novas gerações tem se tornado cada vez mais difícil e 

desafiadora. Por isso mesmo, também cunhada de maior grau de estresse e preocupação, 

que para muitos é a reação a esse processo de mudança e a essa impermanência.  

Elkind (2004) refere-se a três tipos de estresse que assolam os pais na sociedade 

contemporânea. O primeiro está relacionado ao fato de estarem com mais medo: a 

ameaça de violência, do roubo e da intimidação à família, que é experimentado como 

uma possibilidade premente de ameaça que ronda sobretudo aqueles que vivem nos 

centros urbanos.  

O segundo está relacionado com o fato das pessoas estarem cada vez mais 

sozinhas e faz referência às estatísticas de separação e divórcio que têm atingido novos 

picos. Reitera que embora alguns optem por viver sozinhos e se sintam mais à vontade 

na solidão, há mais pessoas hoje vivendo sozinhas porque não conseguem encontrar um 

parceiro adequado. 

E por fim, aponta o terceiro fator responsável pelo estresse, que é o maior nível 

de insegurança no campo profissional em função das ameaças que surgem em 

decorrência da reestruturação do mercado de trabalho frente às mudanças econômicas 

globais, da tecnologia, das dificuldades financeiras, dos problemas de empregabilidade 

e constante elevação e variação dos preços que ameaçam, sobretudo o sentido de 

sobrevivência dos menos privilegiados. 
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Santos (2006) confirma alguns destes dados em seu estudo, que aponta a 

violência como segundo item que mais gera preocupação nos pais ao educarem os 

filhos. Ela também aparece associada com uso de drogas, ficando somente atrás da 

preocupação com o sustento e subsistência da família, que também tem relação direta 

com o desemprego. Quanto ao sentimento de solidão, ele é referido pelas mães que 

compõem aquelas famílias monoparentais, na medida em que apontaram as 

adversidades do mercado de trabalho, com menor remuneração da mão de obra 

feminina, além da falta de um parceiro para compor a renda e somar forças na educação 

dos filhos e a falta de outras redes de suporte. 

Além disso, é possível constatar em nosso cotidiano a influência das mudanças 

bruscas dos valores, que são os da competição, do consumo desvairado, da banalização 

da violência, do vale tudo pra conseguir o que se quer, da desigualdade social e tudo 

mais que, no universo das micro-relações desorientam as pessoas que são responsáveis 

por transmitir valores positivos para as novas gerações.  

Os próprios adultos sentem que a experiência que possuem não é suficiente para 

lidarem com as novas e constantes demandas do cotidiano que surgem no contexto de 

educação e orientação das gerações mais novas. 

As dificuldades apontadas pelos pais são em parte atribuídas às mudanças que 

vêm ocorrendo na sociedade em decorrência da globalização, que tendem a gerar 

contextos cada vez mais regidos pelos valores do individualismo e isto faz emergir 

problemas éticos e morais que nos desafiam pela relativização dos valores. Do ponto de 

vista educativo, tais valores refletem na construção de um universo problemático para as 

crianças e os adolescentes, que de certo modo funcionam como a prefiguração da 

reprodução social, já que nesse sentido eles são o futuro do sistema social. São crianças 

e adolescentes pervertidos pelos valores da sociedade do espetáculo, onde vigora o 

egoísmo perverso e a possessividade das coisas, do consumismo. 

 Assim, imagens culturais negativas são oferecidas aos jovens, o que faz com 

que muitas vezes façam escolha de risco. Nas camadas mais populares, essas escolhas 

arriscadas aumentam ainda mais ao associar-se com outros fatores ligados às 

desigualdades crônicas no contexto brasileiro, que impedem o acesso aos bens sociais 

básicos (educação, saúde e moradia), amplamente franqueados aos adolescentes dos 

contextos econômicos mais favorecidos da população. Cria-se assim uma aspiral de 
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vulnerabilidade, que vai se ampliando ao considerarmos outros fatores como sexo, 

idade, raça, local de moradia e outros.  

 Nesses contextos de falta e excesso, os limites (regras) da educação se 

esvaecem e os pais vão se sentindo cada vez mais incapazes de serem continentes para 

seus filhos e sentem perder a autoridade. Podemos então observar a insegurança dos 

adultos em torno da transmissão de valores à geração mais jovem, que impacta o 

processo educativo em qualquer extrato social, sendo que deste contexto muitas vezes 

resultam em conflitos entre as gerações.  

Educar também é transmitir valores e o grande desafio da educação é inscrever 

os valores comuns de uma cultura no projeto de liberdade de cada um (Macedo, 2005 e 

2003). A transmissão dos valores no presente contexto nos remete à questão das práticas 

educativas ou o conjunto de estratégias utilizadas pelos pais para cumprir tal papel, uma 

vez que é com base nos valores e a partir deles que os pais se valem de suas práticas 

para educar. Assim, ao mesmo tempo em que os pais educam, também transmitem 

valores. 

Nesse sentido, é preciso considerar o cotidiano cultural em que vivemos, tendo 

em vista que a mídia tem exercido uma forte influência na formação de comportamentos 

e valores invertidos, do ponto de vista daqueles que são considerados importantes para 

os pais de famílias, principalmente aqueles valores que têm suas raízes na tradição e 

estão relacionadas com o desenvolvimento positivo dos filhos, segundo suas opiniões.  

Santos (2006)  explicita dos resultados de sua pesquisa que as preocupações que 

mais assolam os pais em relação a seus filhos estão relacionadas ao estudo, drogas, 

sexualidade, uso e tráfico de drogas, a promiscuidade e a imoralidade sexual enquanto 

possibilidade de busca de vida fácil. Para os pais, preocupa muito que os filhos pensem 

que vale a pena fazer qualquer coisa, o que for preciso para poder ter dinheiro e se 

sustentar, uma vez que as novelas e outros exemplos do dia a dia têm mostrado que vale 

qualquer estrategia para levar vantagens, o que em geral está ligado a “se dar bem”, não 

importa por quais meios, principalmente quando se refere a ter dinheiro. 

O autor faz referência à presença de desencontro entre as gerações com relação 

aos princípios éticos e morais que refletem certo nível de conflito relacionado aos 

estudos como um investimento em longo prazo versus satisfação imediata e ganho fácil 

(se dar bem). Esta satisfação imediata aparece no cotidiano da educação dos filhos, 
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relacionadas à interdição e imposição de limites (regras) pela família, uma vez que 

crianças e adolescentes apresentam baixo limiar de frustração e capacidade de protelar o 

prazer, evidenciando a dificuldade de conseguir esperar. Colocam-se nas relações com o 

mundo a partir de expectativas de bons resultados e prazer imediatos. 

Os pais muitas vezes ficam angustiados e deprimidos, o que reflete no 

rebaixamento do seu sentimento de competência para serem pais e no senso de valor 

pessoal, uma vez que em situações de desemprego, não conseguem satisfazer as 

necessidades de consumo dos filhos. Estes fazem certa pressão sobre os pais para que 

suas necessidades de consumo sejam satisfeitas, de modo que, do ponto de vista das 

crianças e adolescentes, a capacidade parental dos pais somente possa se legitimar a 

partir desse valor de consumo e prazer imediatos que possam ser por eles satisfeitos. 

Os pais de famílias vivem seu cotidiano sob uma tremenda pressão da mídia e da 

sociedade de consumo que caracteriza um dos muitos valores contemporâneos em torno 

dos quais a vida em sociedade se organiza. Assim os pais vão assimilando a idéia 

equivocada de que ser bons pais é poder dar as coisas para os filhos. Nesse sentido, 

conforme aponta Elkind (2004), em torno dessa expectativa sobre si próprios, os pais 

vão sentindo cada vez maior grau de pressão que assolam tanto seus filhos quanto a si 

próprios. 

Outra questão importante apontada por Santos (2006) é com relação ao exercício 

da autoridade enquanto uma função parental. Explicita que do ponto de vista dos pais, a 

autoridade é baseada na hierarquia, em que o respeito é devido aos mais velhos e 

justificado pelo fato de saberem mais e terem mais informação, porque viveram mais 

tempo do que os mais novos e assim acumularam experiências positivas que podem ser 

transmitidas.  

Desse ponto de vista o autor considera que muitas vezes pode se instalar uma 

dissonância de sentidos entre as gerações, que se deve ao fato de que nos dias atuais “os 

saberes” e outras informações se espalham de maneira muito veloz, adquirindo muito 

rapidamente o caráter de obsolescência, e nesse sentido os jovens adolescentes têm 

maior possibilidade de acesso a tais saberes e informações em relação aos mais velhos, 

de modo que esta regra dos mais velhos passa a não funcionar mais para as gerações 

mais novas.  
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Desta perspectiva, o valor da autoridade baseada na relação de hierarquia, de 

certa maneira perde o sentido, uma vez que tem sido transformado na atualidade. 

Doravante acreditamos que este valor no qual a autoridade se baseia não é mais o da 

hierarquia entre as gerações e se faz necessário ser substituída pela confiança na 

capacidade de amor, diálogo proteção e afeto, que é uma dimensão ética e afetiva 

(Morin, 2005a). Deste modo, podemos afirmar que há uma desvinculação entre Poder e 

Autoridade, de ordem moral.  

A partir de nossa experiência de campo, na intervenção que realizamos, 

percebemos que quando os pais são autoritários com os filhos, eles lançam mão de 

estratégias criativas, em que dão “um jeitinho”, mesmo que seja escondido, de fazer 

valer o que anseiam. No entanto, quando se tornam mais próximos, sendo capazes de 

conversar e respeitar o direito de querer dos filhos, isto resulta em um clima mais 

afetivo nas relações. Deste modo, os pais conseguem melhores resultados em termos da 

eficácia de suas práticas (Santos 2006). 

Nesse sentido vemos a importância de se compreender o conflito que os pais 

vivenciam, pois aprenderam a exercer autoridade a partir do lugar de hierarquia e não da 

capacidade de amor, proteção e afeto que parece ser a nova ordem valorativa da 

educação nos tempos atuais. Hoje parece haver uma tendência das relações serem 

menos assimétricas fazendo com que se tornem mais igualitárias e, portanto, menos 

hierárquicas. Isto implica na necessidade de se desenvolver a habilidade do diálogo, por 

meio do qual se pode realizar negociação e busca de acordos consensuais (Maturana, 

2002 e 1997). Assim é preciso que tanto pais quanto filhos na família aprendam e sejam 

capazes de se comunicar cada vez melhor, e considerar a ética da solidariedade e da 

afetividade como um novo valor que se faz necessário. 

Santos (2006) nos fala sobre a existência de outra dificuldade que na relação 

educativa entre pais e filhos reflete a presença de conflito no estabelecimento desta 

relação de amor com afeto e proteção, que é a grande dificuldade de aproximação e 

expressão afetiva na família. Segundo ele, nesta experiência dos pais entram os padrões 

de expressões afetivas tradicionais que dificultam a sobrepujar barreiras e criar maneiras 

de intimidade entre as gerações. Os pais agem do mesmo modo como foram educados 

em suas infâncias e a referência aos afetos positivos nas relações entre adultos e 

crianças quase não aparece como um valor vivido, embora reconheçam que atualmente 

para melhor educar seus filhos seja importante haver maior proximidade e melhor 
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expressão de afeto. No entanto, eles não conhecem esta experiência e não sabem como 

fazê-lo. O autor faz uso de uma metáfora utilizada por um dos participantes de seu 

estudo para expressar melhor a experiência vivida pelos pais ao afirmarem que se 

sentem como um “tocador desafinado” na relação afetiva com seus filhos: “canta num 

tom e toca noutro”. Tal expressão para os pais tem o significado da presença de 

descompasso na experiência educativa relacionada ao valor do afeto, bem como de sua 

expressão na família.  

Muitos dos conflitos aos quais se refere o autor aparecem no contexto em que os 

pais exercem autoridade com os filhos. A maioria dos participantes fez referência ao 

fato de que na maioria das vezes estes conflitos estão ligados ao controle em relação às 

pessoas com quem andam e em geral estão relacionados com as preocupações com 

sexo, drogas e baladas.  

Do ponto de vista dos pais estes conflitos apontam para o temor que sentem em 

relação às escolhas de risco que seus filhos possam fazer e ao fato de estar em jogo os 

valores relacionados a comportamentos que têm a ver com a busca do prazer imediato, 

do consumismo e do fato de se dar bem na vida a qualquer preço.  

Os pais esperam obediência de seus filhos porque acreditam que já viveram 

bastante para saber antever os riscos e perigos de determinadas escolhas. Além disso, 

fazem uso da força utilizando estratégias que variam desde o uso da coerção e do 

castigo físico. Por outro lado os pais acreditam que o melhor é fazer o convencimento 

dos filhos, sem, no entanto ser necessário fazer uso da força. Muitos tentam explicar 

suas preocupações e angustias, bem como expressar o medo que sentem, de modo que 

os filhos compreendam suas práticas educativas, as quais se justificam pelo seu dever de 

protegê-los. Assim, o exercício da autoridade aparece como valor conflitado 

caracterizado pelo exercício da força e legitimidade hierárquica e respeito à 

experiência do saber da vida em contraposição ao exercício do não uso da força e 

expectativas de proteção, amor e afeto (Santos e Macedo, 2008; Santos 2006). 

O modo como os pais vivenciam a autoridade junto aos filhos, refletem as 

preocupações que sentem em função do peso da responsabilidade que é colocada sobre 

a família. Nesse sentido, a educação familiar é uma experiência vivenciada como modo 

de cuidar e carregada de sentimento de temor. Educam os filhos tendo no horizonte a 

vivência da tentativa de antecipação da possibilidade do que pode acontecer; que é 

experimentado como um ocupar-se antes com o que de pior possa se dar – porque 
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sabendo antes, podem fazer algo para evitar o dano – e deste modo são afetados por 

maior pressão e peso na responsabilidade pela educação dos filhos. Essas preocupações 

têm o sentido de temor para com possíveis acontecimentos que possam gerar danos, que 

podem se aproximar da família: gravidez na adolescência, prostituição, uso e tráfico de 

drogas, violência, insucesso escolar, influências negativas de amizades, associação a 

gangs, etc... 

A autoridade também é vivida relacionada à experiência de imposição de 

limites, que são expressos pelos pais a partir de metáforas, tais como “cercas, rédeas, 

perímetros”, que podem ser compreendidos com os significados de como tomam 

medidas de cuidado para evitar que os filhos se exponham a situações e tenham 

comportamentos que possam gerar danos físicos, morais e emocionais (Santos, 2006). 

Tal tarefa tem se tornado cada vez mais complexa, considerando os modelos aos quais 

crianças e jovens estão expostos, principalmente, se consideramos as mídias e os outros 

contextos sociais, que de certo modo, também educam. 

Os pais se sentem desautorizados pela rapidez e volume de informações, porque 

os jovens as absorvem muito rápido pelos meios de comunicação de massa e, sobretudo 

via internet, achando que sabem mais que seus pais. Cada vez mais a autoridade como 

valor familiar vem se desgastando e sendo relativizado ou desacreditado, o que implica 

não mais ser possível falar em moralidade (no sentido normativo do termo), uma vez 

que desta perspectiva, vivemos numa sociedade Pós-Moralista (Morin, 2005a; Giddens, 

2002a e 2002b; Bauman, 1998; Lyotard, 2008). 

Santos (2006) destaca que os pais disseram que conseguem melhores resultados 

quando se dispõem a dialogar, negociar e dividir a responsabilidade pela tomada de 

decisões na educação dos filhos, deixando claro o que cabe a cada uma das partes frente 

às possíveis conseqüências de seus comportamentos. Nesse sentido, explicita-se a 

necessidade de uma postura menos assimétrica em função da autoridade hierárquica 

costumeira, na medida em que pais e filhos podem fazem contratos e estabelecerem 

acordos.  

Essa negociação, à qual os pais se referiram sempre passa pelo desejo de ganhos 

e vantagens por parte dos filhos, fazendo com que realizem esforços no estabelecimento 

de combinados que sejam justos, de modo que nenhuma das partes tenha mais vantagem 

do que a outra. Segundo Santos (2006) tais atitudes enfatizam valores em que o mais 

importante é “ter” do que “ser”. Faz referência ao cotidiano e considera que o próprio 
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sistema político e social permite a evidência dessa valoração, uma vez que não existem 

mais coerências internas ou consistência ideológica (o que representa um sistema de 

valores positivos).  

Considera o reflexo desses valores absorvidos pelas novas gerações e as 

conseqüências nos comportamentos das crianças e adolescentes frente às outras 

instituições sociais, considerando-as como sendo aquelas que não têm mais a força 

moral coercitiva que deveriam ter. Essa força fazia com que as pessoas pudessem se 

espelhar e se manter eticamente, se comportando em função daquilo que é ético, e não 

em função de escolhas ou comportamentos que, mesmo sendo errados, se as outras 

pessoas não descobrirem e souberem, fica tudo bem (Santos e Macedo, 2008; Santos 

2006). 

 A compreensão que temos no que se refere às relações entre pais e filhos no 

contexto educativo da família, vai na direção do que propõe Morin (2005a): quanto mais 

complexa se torna uma sociedade, mais á ética se faz necessária. 

Com as transformações ocorridas na contemporaneidade, tem havido o 

desenvolvimento de egocentrismos e das relações de interesse/ lucro e consumo, o que 

acredito, entre muitos outros fatores, ter contribuindo para a desintegração das formas 

de relacionamentos tradicionais, implicando na fragilidade dos laços humanos, 

conforme nos alerta Bauman (2004a) quando fala dos relacionamentos líquidos, onde 

levanta o problema da solidariedade/ responsabilidade, ou seja, o problema da ética. 

Nesse sentido, as comunidades familiares e tradicionais encolheram (o 

desaparecimento da idéia da grande família) e foram desestabilizadas (separações, 

divórcios, incompreensão entre as gerações). Embora esteja havendo atualmente o 

surgimento do comunitarismo, (Morin, 2005a), enquanto um tipo de valor, tais 

comunidades tendem a proteger identidades coletivas, mas parece não ressuscitarem a 

influência da comunidade na vida do indivíduo. 

Como afirma Morin (2005a), quanto mais uma sociedade se torna complexa, 

menos rígidos ou coercitivos se tornam os limites que pesam sobre os indivíduos e os 

grupos, de modo que, o conjunto social pode se beneficiar de estratégias, iniciativas, 

invenções ou criações individuais. 
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Nesse sentido, o excesso de complexidade pode destruir os limites, 

flexibilizando o laço social e, num outro extremo, a própria complexidade pode diluir-se 

na desordem e no caos, afetando os sistemas de valores das pessoas. 

 Estas se sentem perdidas e desorientadas, experimentando certa orfandade e 

desenraizamento existencial, sendo necessária uma postura no cotidiano que implique 

no que Giddens (2002a) chama de identidade reflexiva, processo pelo qual se requer que 

as pessoas, a todo instante, estejam pensando, refletindo e se posicionando em função 

de respostas que possam surgir a partir de perguntas que possam fazer em seus 

contextos vividos: O que está acontecendo agora? O que eu estou pensando e qual meu 

posicionamento diante disto? O que eu estou fazendo e função do quê? O que estou 

sentindo em função do que estou fazendo?  

Esta proposta está na base da busca de uma auto-identidade como fenômeno 

coerente, que supõe a explicitação de uma narrativa do eu singular em relação a seu 

contexto, na busca de sentido de vida. Isto é importante em todos os âmbitos da vida, 

sobretudo no que se refere à tarefa de educar os filhos, que envolve o outro. Nessas 

condições, podemos falar de uma proteção de alta complexidade, que acredito estar na 

base da solidariedade vivida, interiorizada em cada um de nós enquanto membros de 

uma sociedade. 

Desta perspectiva, acreditamos que a ética se apresenta calcada no respeito e 

valores essencialmente humanos, na medida em que consideramos que esta tenha em 

suas bases de reflexão a preocupação dos nossos atos e suas conseqüências para nós e 

para os outros.  

Acreditamos que isto possa fazer uma grande diferença, entre muitas questões 

que envolvem a vida, mas, principalmente, nas práticas educativas junto às novas 

gerações no cotidiano das famílias. Quaisquer que sejam os contextos nas quais estas 

possam viver e conviver torna-se de fundamental importância reconhecer o outro como 

“legítimo outro” na relação (Maturana, 1997; 2002). 

Uma sociedade de alta complexidade deveria garantir sua coesão não somente 

por meio de “leis justas” e “instituições sólidas” (o que parece não ser o caso da 

contemporaneidade), mas também pela responsabilidade/ solidariedade, inteligência, 

iniciativa e consciência.  
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Isto justifica a necessidade de constituição de espaços coletivos em que os pais 

possam compartilhar, pensar e refletir sobre suas experiências de educar os filhos no 

atual momento de nossa sociedade. Espaços estes que possam contribuir para fortalecer 

os laços comunitários, bem como pensar, refletir e transformar seus valores. Foi nessa 

direção que realizamos as estratégias metodológicas desta pesquisa, que foi de natureza 

interventiva. 

Nossa experiência de campo tem mostrado a importância que os pais têm dado a 

espaços constituídos em que podem trocar experiências, se ouvirem e serem ouvidos. 

Poder se dar um momento para refletir sobre o que acontece consigo, percebendo suas 

práticas junto aos filhos é importante, pois é muito difícil realizar tal tarefa no dia-a-dia. 

Daí a relevância desta pesquisa no que se refere a perceber de que maneira a 

participação nos grupos reflexivos de pais influenciou na transformação de como se 

sentem em relação ao lugar de responsabilidade, autoridade e suporte para seus filhos. 

Fizeram referência ao fato de depois da participação nos grupos, passaram a se sentir 

mais tranqüilos, menos exigentes e mais respeitosos para com os filhos. Isto demonstra 

que determinadas situações vividas pelas famílias não significam disfuncionalidade, 

mas um momento de dificuldade. 

Santos (2006) destaca de seus resultados que esta experiência de refletir, pensar 

e compartilhar com outros, situações do cotidiano, possibilita que os pais se 

conscientizem de que têm um saber e possuem um horizonte de sentido para suas 

famílias. Sentem-se mais seguros e responsáveis frente à tarefa educativa e resulta em 

maior tranqüilidade, melhora dos relacionamentos na família, fortalecimento dos laços 

afetivos, com conseqüente melhora da capacidade de diálogo e expressão emocional 

entre os membros. Esta experiência do encontro propicia reflexões e transformações que 

ajudam no empoderamento dos pais quanto à tarefa parental, sobretudo com relação à 

função de autoridade que esta implica.   

Santos (2006) também afirma que no decorrer de sua pesquisa algumas famílias 

falaram do sentimento de diminuição do sentimento de culpa que sentiam pelos 

comportamentos dos filhos adolescentes, que mais dependiam das relações 

estabelecidas com outras agências sociais, que são outras redes de apoio, e que também 

têm sua função de formar e educar os mais novos para viverem na sociedade 

contemporânea. Disseram que aos poucos tal sentimento de culpa passou a ser 
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transformando em sentimento de responsabilidade, sendo experimentado na justa 

medida. 

Precisamos pensar mais na educação como uma questão ética e responsabilidade 

que implica para cada um que faz parte da rede que a envolve, porque quanto mais se 

generalizam e se globalizam as práticas sociais, mais aumenta a responsabilidade 

individual, porque os valores vão se diluindo e cada vez mais se espraiam em função 

das mudanças dos valores predominantes que vão ocorrendo, que põe em questão o fato 

de não podermos falar em termos absolutos em valores universais (Santos e Macedo, 

2008).  

Por isso, as famílias não podem desistir, devendo trabalhar e lutar para manter e 

preservar a sua integridade, principalmente, com relação a seus valores, o que acaba 

sendo uma luta com o sistema maior. Daí as dificuldades que disso decorre e a 

necessidade e importância do apoio da escola e da comunidade, de se instituir grupos de 

pertinência, para que os valores sejam confirmados e fortalecidos e que se formem 

comunidades de pensamentos consensuais, com alguns horizontes em comum, 

conforme nos indica Gadamer (2004), de modo que possam orientar a vida das pessoas, 

a educação dos filhos e os padrões de ações e comportamentos.  

Acreditamos que este propósito se explicita como uma necessidade e 

compromisso ético para nós pesquisadores e que nossos projetos de pesquisas devam 

cunhar em seus instrumentos e procedimentos, estratégias que possam se reverter para o 

bem da comunidade. Foi no horizonte deste valor e compromisso que procuramos 

manter a realização deste trabalho, dotado de natureza interventiva.  

Acreditamos que um dos objetivos de um trabalho com famílias deva ser o de se 

colocar como possibilidade a articulação de estratégias em que elas possam acreditar 

que possuem um saber, devolvendo-lhes esta responsabilidade que por inseguranças, 

incertezas e sofrimento não sabem que têm.  O cenário atual se torna cada vez mais 

complexo e se faz imprescindível que em todo o momento se possa parar, pensar, 

refletir e decidir. Para os pais, viver tem se tornado muito pesado e cansativo, sobretudo 

quando se pensa na tarefa de educar os filhos. 

 Torna-se cada vez mais difícil a decisão por escolhas assertivas sobre o que 

fazer na educação dos filhos, uma vez que não dá mais para agir no automatismo e 

simplesmente usar a própria experiência acumulada. É preciso saber usar a experiência 
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como capacidade de enfretamento para saber o que fazer aqui e agora. E isto é uma 

tarefa que deixa as pessoas desorientadas, porque reflete a falta de informação e as 

próprias inseguranças pessoais, porque educar implica em decisões a serem tomadas, 

em que, a priori, não se tem respostas e certezas, porque cada momento é um, cada dia é 

um dia e estamos constantemente expostos às flutuações dos contextos nos quais 

vivemos.  

A partir desta perspectiva, podemos considerar que vivemos numa época 

característica de um tipo de identidade líquida (Bauman, 2004a; 2004b) em que se faz 

necessário ter uma atitude reflexiva, de modo que a todo instante possamos nos 

perguntar sobre quais são nossas intenções e projetos, procurando nos manter coerentes 

e sermos capazes de responder por isto.  

Disso decorre que, cada vez mais, a ética e a responsabilidade pessoal se tornam 

importantes porque cada família tem que ter o seu sistema de crenças e valores, 

trabalhando e se afirmando no que acreditam, até “segunda ordem”. Num esforço 

constante para que seus intentos aconteçam na direção de um horizonte existencial, no 

qual se colocam, uma vez que não dá para viver ao sabor do “vento das novidades” de 

cada teoria nova ou modismos que surgem, mesmo que sejam “cientificamente 

comprovados”.  

O mundo contemporâneo se caracteriza como sendo um contexto multifacetado 

e acaba sendo experimentado pelos pais como uma “selva de contradições”, fruto da 

complexidade do mundo e tomar decisões acaba sendo uma experiência muito pesada 

para alguns. Com a injunção das tarefas e dos compromissos do dia-a-dia – de ganhar a 

vida e dar o sustento para a família, muitas vezes os pais “relaxam”, se descuidam em 

relação aos filhos, “deixam o barco correr, para ver no que vai dar”, afirmando que não 

têm tempo e o hábito de refletir como um valor que oriente a vida.  

É preciso que possamos incluir em nossas estratégias de pesquisa e intervenção 

nas comunidades, contextos dialógicos que propiciem a homens e mulheres se 

libertarem das amarras históricas e ideológicas que sustentam tais crenças e mantêm os 

“nós” que os impedem de se organizarem adequada e saudavelmente diante da tarefa e 

responsabilidade de educar que se tornam cada vez maiores e pesadas nos tempos 

atuais. 
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Nesse sentido, tais inquietações vivenciadas pelos pais e os questionamentos 

gerados ao longo de nossa intervenção é o que está na base da problematização da 

presente pesquisa, a saber: 

1. Quais são os significados atribuídos pelos pais à participação nos grupos 

reflexivos?  

2. Até que ponto a participação nos Grupos Reflexivos influenciou na 

mudança de práticas educativas parentais em suas famílias?   

3. De que maneira a participação nos grupos reflexivos de pais influenciou 

na transformação de como se cuidam e se sentem em relação ao lugar de 

responsabilidade, autoridade e suporte para os filhos? 

4. Até que ponto as mudanças apontadas pelos pais, de fato aconteceram? 

Qual o grau de significância em termos de efetividade dessas mudanças 

nas práticas educativas? 

5. Como aferir e comparar as alterações ocorridas nas atitudes e estratégias 

utilizadas pelos pais para educar seus filhos ao longo da participação nos 

Grupos Reflexivos? 

 

1.3 - Objetivo Geral 

Compreender o significado atribuído pelos pais à participação nos Grupos 

Reflexivos e a influência dessa experiência em suas práticas educativas.  

2.4- Objetivos específicos 

1 – Verificar, segundo os pais, se e quais mudanças aconteceram nas práticas de 

educar seus filhos e como as compreenderam. 

2 - Apreender de que maneira a participação nos grupos reflexivos de pais 

ajudou-os a compreender como se cuidam e se sentem em relação ao lugar de 

responsabilidade, autoridade e suporte para os filhos; 

3 – Aferir e comparar as alterações relatadas nas atitudes e estratégias utilizadas 

pelos pais para educar seus filhos, com base no Inventário de Estilos Parentais. 

 

 



32 
 

Capítulo II 

 

 Método: A pesquisa Quanti-Qualitativa e a triangulação de metodologias . 

 

Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa sobre o tema da educação de filhos 

com pais de famílias que vivem em situação de pobreza. A pesquisa qualitativa tem a 

força e a capacidade de penetrar a superfície visando entender as compreensões e 

experiências das pessoas de forma mais profunda (Silverman, 2009).  

Esta pesquisa se define como sendo de natureza interventiva e quando falamos 

disto é preciso explicitar que ela tem um compromisso com os eventos cotidianos e com 

a busca de ações que reduzam as desigualdades e melhorem a qualidade da vida 

coletiva. Visa à geração de conhecimentos e da ação em defesa da liberação da mudança 

social (Denzin & Lincoln, 2006). Em conseqüência desta postura, a elaboração teórica e 

metodológica da pesquisa tende a se preocupar em compreender as possibilidades de 

ação em um lugar ou contexto específico, mas que não são necessariamente 

generalizáveis além desse horizonte. 

Denzin & Lincoln (2006) ressaltam que o interesse em entender as experiências 

do outro é muito característico do mundo do século XXI, refletindo não somente o 

interesse de temas e problemas de muitos projetos de pesquisa, mas também da lógica 

presente nos meios de comunicação de massa. Podemos tomar como exemplo disso o 

talk show, o reality show, revistas e programas voltados para celebridades, jornalismo 

interativo e investigativo, além das redes sociais e etc., o que faz com que possamos 

considerar a pesquisa qualitativa, sobretudo as de natureza interventiva como uma das 

últimas tendências, principalmente pelo fato de estar contextualizada no mundo 

contemporâneo. 

Além disso, a pesquisa qualitativa também tem como característica a 

possibilidade de triangulação de dados. Para tal também utilizamos metodologias 

quantitativas, que no contexto deste estudo teve a finalidade de funcionar como 

plataforma e pistas para explorar e ampliar a análise dos dados qualitativos, na medida 

em que possibilitou verificar a simetria/ assimetria entre os dados de natureza 

qualitativa e quantitativa. 
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Na triangulação de métodos, a auto-avaliação faz parte do processo e o integra, 

motivo pelo qual realizamos a aplicação do Inventário de Estilos Parentais (anexo 3). 

No entanto, o conjunto de elementos e procedimentos propostos na realização de uma 

pesquisa que pretende triangular métodos é muito mais amplo e complexo. Ela conjuga: 

(a) presença do pesquisador; (b) abordagens quantitativas e qualitativas, (c) controle dos 

grupos de comparação e (d) de forma relevante, a análise do contexto, da história, das 

relações, dos significados e a participação (Minayo, 2005).  

Abordam-nos de forma complementar e de modo dialógico (Morin, 2005b, 

2003b, 2002a, 1996, 1993) fazendo dialogar questões objetivas e subjetivas, 

privilegiando a análise dos consensos, dos conflitos e das contradições que são indícios 

de mudança. Desta forma, em lugar de se apoiar num marco referencial disciplinar, a 

presente proposta amplia o espectro de contribuições teórico-metodológicas, de forma a 

permitir a percepção de  movimentos, estruturas, ação dos sujeitos, indicadores e 

relações entre micro e macro contextos.  

Triangulação é um conceito que surgiu a partir do interacionismo simbólico e foi 

desenvolvido por Denzin (1979), significando (a) a combinação e o cruzamento de 

múltiplos pontos de vista; (b) a tarefa conjunta de pesquisadores com formação 

diferenciada; (c) a visão de vários informantes e (d) o emprego de uma variedade de 

técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de investigação. Seu uso, na 

prática, permite interação, crítica intersubjetiva e comparação (Denzin, 1979; Minayo & 

Sanches, 1993; Minayo & Cruz Neto, 1999). Além da integração objetiva e subjetiva no 

processo de avaliação, esta proposta inclui os atores do projeto de pesquisa e/ ou do 

programa de intervenção não apenas como objetos de análise, mas, principalmente, 

como sujeitos de auto-avaliação. Consiste então numa postura implicada na ética da 

participação e numa posição teórica que se fundamenta nos princípios da filosofia 

comunicativa (Habermas, 1987). Propiciam meios para que, no desenvolvimento do 

processo de análise, os que o implementam ou recebem seus influxos se apropriem da 

compreensão dos dados quantitativos e qualitativos gerados pelo trabalho e recolham 

subsídios para as mudanças necessárias. 

Jick (1979) encontra um valor universal na triangulação metodológica, ao 

constatar que cada método, por si só, não possui elementos suficientemente necessários 

para responder às questões que uma investigação específica suscita. E Denzin (1979) 

enfatiza a contribuição metodológica como instrumento de iluminação da realidade sob 
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vários ângulos. Mostra que essa prática propicia maior claridade teórica e permite 

aprofundar uma discussão interdisciplinar de forma interativa e intersubjetiva. 

Uma das fundamentações mais importantes da triangulação de métodos se pode 

encontrar em algumas idéias de Kant, desenvolvidas no “Sistema dos Princípios do 

Entendimento” em sua obra sobre a Crítica da Razão Pura. Kant ensina que “... a 

possibilidade da experiência é oferecida pela realidade objetiva a todos os nossos 

conhecimentos a priori” (1980 p. 115). Para ele, a experiência se constrói na unidade 

sintética dos fenômenos, numa síntese de conceitos sem o qual a ação não chegaria a se 

transformar em conhecimento. Logo, à atuação concreta subjazem princípios e regras 

universais relativas à unidade na síntese dos fenômenos, cuja realidade objetiva pode ser 

mostrada pela experiência: “... é no objeto que a unidade sintética dos conceitos 

evidencia uma realidade objetiva” (1980 p. 116). 

Para Kant o entendimento da realidade se fundamenta em quatro princípios 

básicos: os axiomas da intuição; as antecipações da percepção; as analogias da 

experiência e os postulados do pensamento empírico em geral. Para efeitos do nosso 

objetivo aqui, vamos nos deter apenas nos dois iniciais. O primeiro se fundamenta no 

fato de que as intuições são quantidades extensivas no tempo e no espaço que só podem 

ser apreendidas pela composição de homogêneos múltiplos e pela consciência da 

unidade sintética deste múltiplo. Os fenômenos, de acordo com Kant, são quantidades, 

mas quantidades extensivas, ou seja, são representadas por partes homogêneas e 

sucessivas que formam uma totalidade. 

O segundo princípio diz respeito à existência de uma quantidade intensiva que 

ocorre como um grau de percepção dos fenômenos. Esta percepção, segundo Kant, é a 

consciência empírica simultânea da intuição e da sensação. Ela é compreensão de que os 

objetos fenomênicos não são apenas quantidades extensivas ou intuições externas. Eles 

contêm, também, sensações sob forma de representação subjetiva. Dizendo com outras 

palavras, o sujeito é afetado e experimenta existencialmente o fenômeno que vivencia: 

isso constitui uma unidade do sistema de entendimento. Daí se conclui que há diferentes 

graus de observação de uma experiência que contém, simultaneamente, quantidades 

extensivas e quantidades intensivas. 

Kant chamou a quantidade intensiva de “qualidade” das sensações, assinalando 

que a vivência dessa qualidade é sempre empírica, não podendo, de modo algum, ser 

representada a priori. Portanto, as “percepções” e as “sensações” são verdades 
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reconhecidas apenas posteriormente, porém, a propriedade de possuir um grau pode ser 

conhecida por antecipação. Da mesma forma, nas quantidades só se pode conhecer, a 

priori, uma qualidade: sua continuidade. E na qualidade, só uma quantidade extensiva, 

ou seja, a de possuir um grau. 

Essas idéias filosóficas de Kant podem ser consideradas básicas para a 

triangulação, pois fundamentam a possibilidade de articulação de estudos de magnitude 

e de compreensão de forma complementar. A realização metodológica da triangulação 

não exige grande teorização, uma vez que busca apenas integrar as vantagens da 

avaliação tradicional com a abordagem qualitativa e os elementos dos processos 

participativos. O ponto crucial do processo reflexivo é o que aponta ser possível exercer 

uma superação dialética sobre o objetivismo puro, em função da riqueza de 

conhecimento que pode ser agregada com a valorização do significado e da 

intencionalidade dos atos, das relações e das estruturas sociais. A postura dialética leva 

a compreender que dados subjetivos (significados, intencionalidade, interação, 

participação) e dados objetivos (indicadores, distribuição de freqüência e outros) são 

inseparáveis e interdependentes. Tal postura permite a criação de um processo de 

dissolução de dicotomias: entre quantitativo e qualitativo; entre macro e micro; entre 

interior e exterior; entre sujeito e objeto. 

A Triangulação de dados depende da disposição do pesquisador para dialogar e 

experimentar a possibilidade de complementação entre diferentes métodos e disciplinas, 

realizando um movimento intelectual específico em direção a um objeto empírico. 

Frente a ele a abordagem quantitativa e qualitativa produzirá a unidade sintética do 

múltiplo e do uno. Em torno do objeto aprofundam-se as reflexões em busca de 

compreendê-lo e explicá-lo em suas múltiplas dimensões (Minayo, 2005).  

O pesquisador deve, num esforço dialógico, participar de todas as fases da 

investigação, desde a concepção até a apresentação dos resultados. Requer dele a 

capacidade de discutir, diferenciar e relacionar teorias, conceitos, noções e métodos, 

tratados como fragmentos teóricos de uma abordagem mais ampla. O resultado deste 

esforço é a substituição da hierarquia, a priori, dos campos científicos por uma visão 

cooperativa entre eles e o mundo da vida (Habermas, 1987). 

Trabalha-se, portanto, de forma dialógica, a integração dos contrários 

considerando a distinção entre eles, seguindo o princípio da conjunção em detrimento 

da disjunção, conforme nos propõe Morin (1993; 1996) e Vasconcelos (2002). Do ponto 
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de vista conjuntivo, ao se juntarem, as especificidades metodológicas não se dissolvem, 

ao contrário, continuam a existir no trato com questões que exigem uma e/ ou outra 

abordagem, como mostra a base filosófica de Kant (1980); e os estudos de Samaja 

(1992); e Minayo (1993; 1999).  

Samaja chama atenção para o fato de que a combinação de teorias e métodos é 

sempre desigual havendo, na prática, a supremacia de uma disciplina sobre outra. Esta 

assimetria de “poder” costuma ter vários motivos que vão desde a idiossincrasia dos 

pesquisadores até os objetivos pretendidos, o que levaria a dar prioridade a aspectos da 

avaliação marcados disciplinarmente. É o que, de certo modo se vislumbrou nesta 

pesquisa, sobretudo pela influência dos objetivos propostos. 

Além da articulação entre os opostos que se realiza na “distinção e integração 

entre teorias e métodos”, e o da “dialógica entre investigadores e várias disciplinas” os 

pesquisadores que trabalham com a triangulação precisam levar em conta alguns 

princípios que hoje são trabalhados a partir das teorias da complexidade que contempla 

a capacidade de auto-organização dos fenômenos (Morin, 1993; 1996) que deve ser 

considerada, inclusive no entendimento da própria natureza dos processos sociais 

(Hartz, 1997; Minayo & Cruz Neto, 1997).  

O primeiro é o da causalidade circular que se opõe à visão de linearidade na 

relação causa-efeito e enfatiza as dimensões de complexidade, de incalculáveis e 

infinitas interações e de inter-retro-ações que os fenômenos possuem. Destacam-se (a) 

as relações numa visão hologramática no sentido de que o todo contém as partes, a parte 

contém o todo, mas cada um (parte e todo) possui características e propriedades 

específicas, sendo o todo mais do que a soma das partes; (b) a inseparabilidade da 

ordem e da desordem em qualquer projeto, proposta ou organização e (d) a 

irredutibilidade do acaso, da incerteza e do inacabado em todos os fenômenos sociais. A 

idéia de causalidade complexa se fundamenta na constatação do dinamismo da 

realidade. Ela se apresenta ora em movimentos circulares, de mão dupla, ora em espiral, 

incorporando atrasos, contradições, desvios e orientações endógenas e exógenas. 

O segundo princípio que complementa a causalidade circular complexa é o da 

organização recursiva, da autoprodução e da auto-organização a partir de elementos 

previsíveis ou do acaso e por interferências internas ou externas. Essa constatação 

conduz a pensar em termos relacionais: o papel do observador e do objeto de estudo; da 
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racionalidade e da emoção; da natureza e da cultura; da ordem e da desordem; do uno e 

do múltiplo; da ciência e do senso comum; do pensamento e da ação. 

O terceiro princípio a ser observado é a natureza complexa do diálogo que 

comporta a associação entre conceitos e noções complementares e concorrentes, em que 

se busca entender os diferentes níveis de desenvolvimento teórico e prático no interior 

das áreas disciplinares. Dentre as antinomias relevantes se encontram as relações entre o 

universal e o particular; entre o global e o local; entre o micro e o macro; entre o 

coletivo e o individual; entre o todo e as partes; entre a análise e a síntese; entre as 

relações cêntricas, con-cêntrica, a-cêntricas e policêntricas. 

Os princípios do pensamento complexo (Morin, 1993; 1996) questionam a razão 

fragmentada que se coloca exterior ao mundo da vida, terreno da práxis avaliativa 

tradicional formal e quantificadora. A triangulação de métodos também valoriza a 

quantificação, mas compreende a quantidade como indicador e parte da qualidade dos 

fenômenos, dos processos e dos sujeitos sociais, marcados por estruturas, relações e 

subjetividade, culturalmente específicas de classes, grupos e segmentos profissionais, 

gênero, etnia e idade. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES SIGNIFICATIVAS PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA INTERVENTIVA. 

Há dois aspectos que precisam ser considerados para que esse tipo de pesquisa 

possa ocorrer: o interesse, envolvimento e disponibilidade dos participantes do processo 

e um acordo de trabalho que estabeleça condições mínimas de cooperação entre 

pesquisadores e participantes para que a pesquisa seja significativa para todos. Esse 

acordo é importante, pois esclarece aos grupos a experiência a ser vivida em conjunto 

por ambas as partes e permite que se estabeleça um clima de abertura para que a 

comunicação (principal elemento do processo) produza significados que sejam 

compreendidos e assimilados por todos os participantes. A observação dessas condições 

permite que se forme uma equipe de trabalho com objetivos comuns, de acordo com os 

princípios da pesquisa interventiva. 

O papel do pesquisador nesse processo vai se transformando ao longo do tempo, 

por essa razão, antes de começar seu trabalho é importante que obtenha o máximo de 

informações sobre os participantes e ou/ grupos. Parte dessa informação pode ser 
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localizada, antes de um contato inicial com o grupo, na literatura já produzida ou com 

informantes que forneçam indicações sobre a história do grupo. Na melhor das 

hipóteses, sua condição inicial pode ser a de ter um tema em mente. A definição de seu 

problema e sua problematização serão fases que dependerão de futuras ocasiões que 

serão criadas tanto pelo pesquisador como pelos participantes. No caso desta pesquisa, 

deu-se início por ocasião do primeiro encontro, quando os participantes foram 

convidados para participar de uma palestra sobre a temática relativa à vida em família e 

assim puderam expor seus problemas e inquietações relativos à educação de filhos. 

Somente ao longo do tempo, no trabalho conjunto, é que esse conhecimento foi se 

aprofundando e se tornou substantivo. 

A forma de inserção do pesquisador no grupo deve ser planejada de maneira 

cuidadosa. Objetivos e propostas devem ser explicitados claramente. Além de uma 

postura clara e transparente por parte do pesquisador, a confiança do grupo em relação a 

ele e vice-versa irá se constituindo ao longo do tempo. Uma das intenções da Pesquisa 

Ação ou Interventiva é contribuir para que o grupo descubra, reflita e/ ou resolva suas 

questões, dificuldades ou problemas enfrentados no cotidiano. Também tem por 

finalidade colocar a serviço do grupo um instrumental que os pesquisadores já dispõem 

para, juntos, tentarem resolver situações e promover transformações. Também visa 

alcançar uma mudança intencional no comportamento das pessoas ou de parte de uma 

população e propor que eles descubram juntos, soluções para o problema enfrentado 

(Chizotti, 2008), como foi sempre nosso objetivo. 

As temáticas dos encontros precisam ser organizadas levando em consideração a 

importância atribuída pelos participantes do grupo aos problemas mencionados. Em 

função disso o cronograma de trabalho (bem como, as questões a serem trabalhadas) 

deve ser elaborado em conjunto por todos os participantes, processo inicial que 

constituiu o fulcro de todo o trabalho desenvolvido. 

É importante que os temas dos encontros sejam eleitos pelos participantes ou 

sugerido pelo pesquisador em função de encontros anteriores, de fatos ocorridos ao 

longo da semana ou da quinzena (que foi o caso desta pesquisa) ou ainda pela 

necessidade de um maior aprofundamento de alguma questão para o pesquisador ou 

para os participantes. Assim, ao ser estabelecido um cronograma a ser executado, deve 

haver a consciência de sua flexibilidade. Porém, apesar da inevitabilidade das alterações 

no planejamento, é preciso não perder de vista os objetivos estabelecidos pelo grupo 
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bem como pela pesquisa, considerando fatores importantes como a presença e a 

constância, para estabelecimento de um vínculo positivo e relação de confiança entre as 

partes. 

Outro aspecto fundamental a ser considerado no planejamento e execução da 

Pesquisa Interventiva são as formas de atuação, que devem ser escolhidas em função 

dos limites institucionais, das habilidades e conhecimentos dos pesquisadores, dos 

objetivos da pesquisa e das necessidades manifestadas pelos participantes. Esses 

aspectos devem ser bem conjugados para se evitar dificuldades maiores no 

desenvolvimento do estudo. A participação de todos na avaliação da pertinência das 

escolhas ajuda no equacionamento das mesmas diante das características do grupo. Por 

isso devem ser previstas situações sistemáticas de avaliação, que neste caso eram feitos 

ao fim de cada sessão.  

No presente estudo, a aplicação dos inventários teve como propósito avaliar 

mais objetivamente como os pais estavam se vendo e como os encontros estavam 

refletindo na mudança de freqüência de alguns comportamentos positivos e negativos, 

considerados como importantes para eles. Apesar de terem sido utilizados neste 

contexto, também consideramos importante o inventário utilizado como instrumento de 

avaliação para os educadores que trabalham com pais e que não têm o domínio 

metodológico de instrumentais clínicos e qualitativos. Além disso, os pais fizeram 

referência ao fato de as questões apresentadas no questionário terem sido geradoras de 

reflexões, na medida em que foi um convite para re-visitar e olhar as situações práticas e 

concretas da educação dos filhos no cotidiano. Segundo eles, tais contextos e situações 

apresentados nos questionários contribuíram para compreenderem a “banalização e o 

automatismo” de certas práticas educativas que realizavam.  

É importante explicitar que além dos inventários terem sido utilizados com o 

objetivo de avaliar possíveis mudanças ao longo do processo, também foram utilizadas 

conversas informais, observações, grupos reflexivos e grupos focais para a avaliação 

conjunta, que permitiram aos participantes se apropriarem do seu papel como agentes 

constitutivos da pesquisa, ao mesmo tempo em que possibilitou ao pesquisador uma 

maior segurança de que o encaminhamento do estudo estava sendo significativo para o 

grupo, conforme afirma Denzin & Lincoln (2006): 

“Na pesquisa-ação, os colaboradores comunitários ou organizacionais 

trabalham em conjunto com os pesquisadores profissionais na definição de objetivos, 
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na elaboração de questões de pesquisa, no aprendizado das habilidades de pesquisa, na 

combinação entre o conhecimento e os esforços, na condução da pesquisa, na 

interpretação dos resultados e na aplicação do que é aprendido para a produção de 

uma mudança social positiva” (p. 100). 

Para que a construção de novos significados possa ocorrer, outras linguagens 

diferentes das usuais devem ser utilizadas, para desconstruir idéias já sedimentadas e 

preconcebidas. Nesse sentido, o uso da criatividade mostra-se muito significativo. Para 

que isto seja possível é preciso que o pesquisador conheça o universo dos participantes, 

inclusive seu universo lingüístico (verbal e não-verbal), observando a leitura que fazem 

do mundo. No caso da presente pesquisa os Grupos Reflexivos privilegiaram o emergir 

destas diferentes histórias, diferentes experiências, diferentes linguagens e a criatividade 

tanto dos participantes quanto do pesquisador. Os grupos reflexivos devem ser 

compreendidos no contexto deste trabalho como uma estratégia de encontro com 

famílias que tiveram o propósito de fortalecimento dos vínculos familiares e/ ou 

comunitários dos participantes com o pesquisador e a reflexão sobre os problemas 

enfrentados na educação dos filhos. Estruturaram-se a partir de uma determinada 

questão a ser trabalhada que pôde incluir recursos lúdicos, interativos, reflexivos e que 

facilitaram, e muito, a reorganização de suas formas de pensar, sentir e agir.  

O pesquisador é responsável ainda pela preparação e execução das intervenções, 

devendo-se considerar que cada uma deve ser pensada como uma unidade significativa 

de aprendizagem, com começo, meio e fim, ou como contendo um momento de 

preparação, outro de atividade e outro, ainda, de avaliação da atividade. Para que o 

grupo participante se sinta estimulado a vivenciar as situações propostas, os 

pesquisadores precisam usar uma linguagem acessível a todos e manter um clima 

afetivo que inclua disponibilidade de escuta e aceitação que quebre as barreiras, 

diminuam resistências, permita o respeito e legitimação das diferenças, permita a 

elucidação de aspectos que estejam sendo objeto de reflexão e sirva como suporte para 

as transformações possíveis. Esses aspectos de comunicação de valor fundamental em 

uma Pesquisa-Ação/ intervenção (Thiollent, 2000) foram observados nesta pesquisa.  

Seguindo a proposta de um processo reflexivo, o pesquisador partiu sempre de 

perguntas e não de afirmações para clarificar situações vivenciadas. Ao elaborar as 

perguntas, partindo de suas prévias compreensões, colocou o assunto em discussão, 

oferecendo um espaço de reflexão para os participantes. Isso permitiu um papel de 



41 
 

produtor ativo de conhecimento do grupo participante para que ele ampliasse sua 

consciência sobre a problemática em discussão. Assim a reflexão não se restringiu aos 

aspectos cognitivos, mas envolveu a compreensão da experiência e atitudes no 

cotidiano.  

Portanto, nessa proposta, o trabalho se baseou na promoção da comunicação, 

permitindo a troca de experiências de forma não banalizada e pertinente ao contexto. A 

reflexão se articula com a convivência e pode, eventualmente, proceder à produção de 

algum produto no grupo e até mesmo formar aos poucos uma forte e significativa rede 

de relacionamentos, como foi o caso desta experiência. No contexto que ora 

apresentamos, o trabalho com Grupos Reflexivos tiveram os objetivos de desenvolver e 

fortalecer as capacidades de reflexão e convivência entre as pessoas que deles 

participaram e refletir sobre questões ou temas relacionados à experiência dos 

participantes de educar filhos, de forma a trabalhar suas dificuldades e potencialidades 

em relação aos temas escolhidos. 

Para que o pesquisador construa suas compreensões é importante que 

acompanhe com muito cuidado os diálogos do grupo e tente compreender sua lógica, 

suas explicações, seus sentidos, suas contradições, as diferenças individuais e também 

as referências a idealizações ou à própria realidade concreta, o que foi feito, inclusive 

submetendo ao grupo a apreciação e confirmação da construção de idéias e hipóteses 

(possibilidades). Pudemos perceber que a capacidade de compreensão foi se tornando 

cada vez mais aprofundada e ampla com o passar do tempo, quando o pesquisador 

passou a ter maior intimidade com os participantes, seus projetos, sonhos, impasses, 

dificuldades, possibilidades, contexto e suas histórias. O caráter longitudinal foi 

essencial neste tipo de pesquisa, daí sua duração de quatro anos. 

É fundamental que no final de cada encontro, todos - pesquisadores e 

participantes - possam oferecer sua síntese do processo vivenciado. Segundo Szymanski 

(2002) este momento permite que os participantes, ao relatarem suas experiências e 

ouvirem o relato de outros, reflitam, alterem, confirmem ou ampliem sua compreensão e 

alarguem seus horizontes. Além disso, possibilita que o pesquisador verifique a 

fidedignidade das compreensões feitas a partir do diálogo estabelecido com os 

participantes, como foi possível vivenciar no presente estudo.  

Como recomendado, a avaliação do processo por parte do pesquisador foi feita 

após cada intervenção, ou de tempos em tempos, considerando a adequação da proposta 
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em termos de objetivo e forma, sua efetivação ou não, os obstáculos que se 

apresentaram, o significado dos mesmos, o que poderia ter sido feito para superá-los, 

erros e acertos do pesquisador, tipo de atuação dos participantes, dificuldades, 

aprendizagens e mudanças observadas. Quando a avaliação concluiu que aspectos 

importantes deixaram de ser apontados, ou que não houve aprendizagem, foram 

planejadas formas de retomar tais aspectos. Essas avaliações promoveram a ampliação 

do conhecimento do pesquisador, obrigando-o muitas vezes a buscar na literatura os 

elementos necessários ao entendimento do que foi observado. Esse momento em que o 

grupo de pesquisa produz novos conhecimentos sobre o processo, é um dos objetivos da 

pesquisa interventiva.  

Concluindo, podemos afirmar que as experiências conjuntamente 

compartilhadas possibilitaram ampliar o universo de conhecimento de todos os 

participantes e que essa ampliação pôde se constituir em condição importante para uma 

possível transformação no processo identitário de ser pais/ mães/ responsáveis pela 

educação das novas gerações na família.  

Consideramos também que uma pesquisa interventiva, tal como qualquer outro 

tipo de pesquisa, exige que o conhecimento produzido seja socializado. Esse é outro de 

seus objetivos, comprometido com a produção de conhecimento. O pesquisador, nesse 

momento assume seu papel de expositor, quando coteja o conhecimento adquirido na 

vivência com a literatura sobre o tema e apresenta suas contribuições aos interessados. 

A avaliação de resultados visa a dimensionar, qualitativa e quantitativamente, as 

diferenças entre o momento inicial e as metas atingidas ao final de uma intervenção 

(Minayo, 2005). 

No caso da avaliação por triangulação de métodos, uma das modificações 

fundamentais se dá quando a equipe de avaliação aceita o desafio de um trabalho 

cooperativo, pois, ressalta-se uma vez mais que, do ponto de vista teórico, a 

triangulação de métodos e as atividades interdisciplinares repousam em três posturas 

opostas e complementares: (1) profundo respeito aos campos disciplinares; (2) 

relativização da visão fragmentada de cada um deles; (3) crença na capacidade dialógica 

dos pesquisadores frente a propostas teóricas e metodológicas diferentes e com os 

sujeitos que atuam no mundo da vida (Minayo, 2005). 
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2.1 - Recrutamento 

As pessoas foram recrutadas, inicialmente, a partir de um convite para participar 

de palestras oferecidas na ONG (Organização Não Governamental), cujos temas 

versavam sobre educação de filhos, direcionadas aos pais. Posteriormente foram 

convidadas para participarem de um estudo, em que se conversaria sobre os efeitos e 

resultados da participação nos Grupos Reflexivos sobre a Educação de filhos. O 

cadastro foi feito com nome, endereço e telefone para contato, tendo em vista marcar 

encontro para aplicação dos Questionários, inicio dos Grupos Reflexivos, e para os 

Grupos Focais e outras informações. Os convites foram feitos formalmente através de 

carta-convite (modelo – anexo 5) e as pessoas que aceitaram o convite para participar da 

pesquisa, assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo -  anexo 6).  

2.2 - Participantes 

Participaram da pesquisa 83 pais de famílias  com idades que variaram de 35 a 

70 anos, sendo que 21 eram do sexo masculino (25%) e 62 do sexo feminino (75%), 

cuja escolaridade apresentou a seguinte variação: analfabetos (1,2%); Ensino 

Fundamental I (6%); Ensino Fundamental II (80,7%); Ensino Médio (10,8%) e Superior 

(1,2%).  

Quanto ao número de filhos houve a seguinte variação: 1 filho (44,6%); 2 filhos 

(20,5%); 3 filhos (31,3%); 4 filhos (1,2%) e 5 filhos (2,4%).  

Os participantes da pesquisa foram escolhidos em função de alguns critérios tais 

como: terem participado dos encontros realizados para os Grupos Reflexivos de Pais e 

terem compreendido haver influências positivas na mudança de práticas de educar 

filhos; serem moradores da região no entorno da ONG; serem pais ou responsáveis, 

maiores de 21 anos, com filhos na pré – adolescência e/ ou adolescência, não só para 

facilitar a comunicação, mas também delimitar as questões que pudessem surgir em 

função do momento do ciclo vital familiar.  

O pesquisador optou em adotar o controverso e impreciso conceito de família de 

baixa renda/ família pobre para se referir às famílias de classe social, econômica e 

cultural baixa, definidas por indicadores sociais de condições de vida presentes no 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS-4), independente de raça, religião, 

estado civil, que tenham filhos biológicos ou adotivos.  
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Os participantes desta pesquisa constituíram o que se define como uma “amostra 

de conveniência”. Foram convidados a partir da participação nos grupos reflexivos 

ocorridos na ONG em que o estudo foi realizado, a qual faz parte das relações do 

pesquisador e que disseram ter observado mudanças de comportamentos depois da 

participação nos grupos. Os participantes constituem um grupo de pessoas escolhidas 

por atenderem aos critérios adotados que possam refletir a questão que se deseja 

investigar. Foram 04 Grupos Reflexivos e 04 Grupos Focais, cujos pais tinham seus 

filhos participando como integrantes da mesma ONG.  

2.3 – Instrumentos 

 Na realização da presente pesquisa foram aplicados instrumentos de natureza 

quantitativa e qualitativa. Não há dúvida de que os instrumentos quantitativos têm 

abrangência limitada, assim como também são os créditos atribuídos a eles. Foram 

usados com a intenção de objetivar, de alguma maneira, como os pais estavam se vendo 

e se comportando durante o andamento da pesquisa e comparar o antes e o depois de 

cada etapa do processo, bem como comparar o início (marco zero) da pesquisa com a 

sua finalização, além das observações do pesquisador. Como é um instrumento 

limitado, também é limitada a sua interpretação. Ele fornece uma medida básica relativa 

a comportamentos considerados muito importantes em termos de práticas educativas. 

Em função do relacionamento construído entre os participantes e o pesquisador, foi 

possível perceber o nível de participação e profundidade das respostas nos instrumentos 

qualitativos ( Grupos Reflexivos e Grupos Focais). Este instrumento mostra de maneira 

mais concreta a confirmação dos resultados fornecidos pelo instrumento quantitativo 

utilizado.  

2.3.1 - Entrevistas Grupais 

É um procedimento de coleta de dados que consiste na estimulação dos 

participantes em contexto coletivo para que falem de si mesmos, sentindo-se ouvidos 

por alguém se mostra interessado em suas vivências e questões pessoais. Implica em 

gerar oportunidades para que as pessoas possam compartilhar suas experiências, 

implicando no aumento da esfera da própria consciência sobre o fato de estarem 

incluídos na questão em estudo. Tem implicações para o aumento da de sua 

autovalorização na medida em que as pessoas se sentem importantes e úteis por serem 

convidadas a colaborar com estudos científicos, sabendo que suas informações podem 

vir a ajudar direta ou indiretamente pessoas em condições semelhantes às suas.  



45 
 

A entrevista fornece narrativas organizadas em torno de uma situação-problema 

familiar, das análises e intervenções dos profissionais (pesquisadores), considerando o 

caráter de co-construção do processo de busca de soluções do problema trazido pela 

família, bem como dos resultados (Roteiros de Entrevistas - anexos 1 e 2) . 

2.3.2 – Inventário de Estilos Parentais 

É um instrumento de investigação composta por um número de 42 (quarenta e 

duas) questões apresentadas por escrito às pessoas e que tiveram o objetivo de propiciar 

determinado conhecimento ao pesquisador. É um instrumento de coleta de dados e seu 

preenchimento deve ser realizado pelo próprio participante. Para esta pesquisa foram 

aplicados 100 (cem) Inventários em cada uma das quatro etapas que fizeram parte do 

processo, sempre nos mesmos participantes, totalizando um número total de 400 

inventários. Ao final foram desconsiderados questionários preenchidos por 17 famílias, 

por conterem erros de preenchimento. Para efeito de análise de dados quantitativos 

desta pesquisa, consideramos somente os questionários preenchidos por 83 famílias.  Os 

questionários foram utilizados como Medida de Avaliação de Mudanças ao longo de um 

período de 24 meses. A aplicação do Inventário (Anexo 3) teve por finalidade fornecer 

um instrumento de avaliação quantitativa sobre as mudanças das atitudes dos pais e/ ou 

responsáveis pela educação dos filhos na família e teve o objetivo  de verificar como os 

pais viam  as transformações que foram ocorrendo nas práticas educativas em suas 

famílias ao longo deste período. Além disso, teve o objetivo de, por um processo de 

triangulação de dados, verificar o grau de conformidade das suas respostas com os 

dados qualitativos obtidos a partir dos Grupos Reflexivos e Grupos Focais.  

2.4 – Procedimentos 

2.4.1 - Grupos Reflexivos com os pais 

Os Grupos de Reflexão foram utilizados, sobretudo como pesquisa-ação/ 

intervenção (exploratória) para levantamento e discussão de problemas e preocupações 

trazidas pelos participantes durante as etapas da pesquisa, bem como para discutir os 

efeitos e mudanças percebidas durante o seu andamento. Baseou-se na promoção da 

comunicação, permitindo a troca de experiências de forma não banalizada e pertinente 

ao contexto. Neste contexto, devem ser compreendidos como uma estratégia de 

encontro com famílias que tem o propósito de fortalecimento dos vínculos familiares e/ 
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ou comunitários. Estruturaram-se a partir de uma determinada questão escolhida pelo 

grupo que era trabalhada com recursos lúdicos, interativos, reflexivos de modo a 

facilitar a reorganização de suas formas de pensar, sentir e agir. 

A escolha em realizar Grupos Reflexivos com os pais se baseou no fato de 

funcionarem como um contexto generativo, de sensibilização e familiarização do 

pesquisador e dos participantes com a temática, o que também seria um ponto de partida 

para pesquisa com os Grupos Focais. Tal experiência contribuiu para a elaboração dos 

temas organizadores das conversações que emergiram a partir desta técnica. Serviu 

também como estratégia de conhecimento do campo, os quais favoreceram uma forma 

mais focada e sistematizada de pesquisa. Estes grupos foram compostos não só por 

pessoas que  faziam parte exclusivamente do grupo de 100 famílias acompanhadas pela 

aplicação dos questionários, mas por aquelas que eram convidados pelos participantes. 

2.4.2 - Grupos Focais com os Pais 

Esta técnica de Grupo Focal tem ganhado uma dimensão nova e diferenciada ao 

longo dos últimos anos, uma vez que tem sido aplicado como instrumento de coleta de 

dados em Pesquisa Qualitativa (Berthould, 2003; Krueger & Casey, 2000; Morgan & 

Krueger, 1998; Morgan, 1998).  

O objetivo desta técnica é propiciar a discussão de um conjunto de tópicos por 

meio de uma atuação na qual o moderador estimula e encoraja o grupo a discutir entre si 

(Silverman, 2009) e faz uma escuta ativa da fala dos participantes. Ele não participa 

ativamente da discussão e procura garantir que haja verdadeira interação entre todos. A 

meta principal do moderador é manter um equilíbrio entre o foco da pesquisa e a 

discussão do grupo.  

Utiliza um conjunto de temas organizadores da conversação como recurso. Esses 

temas giram em torno de um roteiro de perguntas que são feitas a partir das questões 

trazidas nos Grupos Reflexivos (anexo 2). Elas foram elaboradas a partir de um 

processo de construção de diversas perguntas, a partir de “variações sobre o mesmo 

tema”. Por um processo de justaposição, interconexão e semelhanças, procederam-se à 

formação de grupos de perguntas, tendo como critério suas relações com um mesmo 

tema/ significado. Assim, por um processo dialógico de análise e síntese, foram-se 

formando novas perguntas mais elaboradas em termos de sua adequação com os 
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objetivos do estudo e das possibilidades de gerar conversações entre os participantes até 

a finalização de um roteiro considerado adequado pelo pesquisador.  

Deste modo, possibilitou a entrevista focalizada com os grupos de pessoas que 

possuíam características em comum, em um ambiente que propiciou interação social 

entre elas, favorecendo abertura para discussão de assuntos e temas relevantes tanto 

para elas como para o pesquisador.  

Esta técnica é uma maneira de melhor compreender como as pessoas se sentem 

ou pensam sobre um assunto, um produto ou um serviço. Revela a importância do outro, 

não como “um mero fornecedor de dados”, um “sujeito” ou “entrevistado”, mas O 

GRUPO que permite ao pesquisador conhecer mais da realidade que deseja conhecer e 

compreender, em que os dados qualitativos são frutos da discussão focalizada. Favorece 

o compartilhamento de experiências, opiniões, insight, etc., uma vez que permite que 

cada participante exponha de forma detalhada suas idéias e percepções sobre um 

determinado tema. 

 O estilo de moderação foi o de “estrutura funilar”, em que a entrevista é 

moderadamente estruturada, na qual as perguntas iniciais são pouco estruturadas, gerais, 

e gradativamente se tornam mais dirigidas. 

No início o objetivo é ouvir as perspectivas mais gerais e mais amplas dos 

participantes sobre o tema. Em seguida procura-se abordar os tópicos de interesse da 

pesquisa em que são feitas perguntas específicas. Ao final da discussão de cada um 

desses tópicos normalmente finaliza-se a discussão com uma pergunta geral sobre a 

temática emergente que sintetize o assunto sobre o tópico discutido.  

É importante considerar que, quanto ao tamanho dos grupos não há regras 

rígidas. Em geral, os grupos focais são realizados com o número de 05 (cinco) a dez 

(10) participantes. 

2.4.3-  Características dos Grupos 

Nesta pesquisa, foram realizados 04 (quatro) Grupos Reflexivos e 04 (quatro) 

Grupos Focais, que apresentaram as seguintes características: 

Grupo Reflexivo 1: Estiveram presentes 52 pessoas, sendo 44 do sexo feminino 

e 08 do sexo masculino. O grupo se mostrou muito motivado e participativo nas 

discussões, sempre trazendo situações que possibilitavam a explicitação dos 
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temas por parte do pesquisador. Davam exemplos de vivências ocorridas e 

comparavam o antes e o depois em relação à freqüência aos grupos reflexivos e 

fizeram referência aos temas que mais lhes chamaram atenção nos encontros. 

Grupo Reflexivo 2: Estiveram presentes 25 pessoas – sendo 4 do sexo 

masculino e 21 do sexo feminino. Os participantes responderam 

espontaneamente às consignas colocadas pelo pesquisador (anexo 1).  

Grupo Reflexivo 3: Estiveram presentes 54 pessoas, sendo 44 mulheres e 10 

homens. Os participantes desenvolveram as atividades em subgrupos de maneira 

muito participativa, mostrando-se muito interessados. Houve uma interação 

muito dinâmica entre os próprios participantes do grupo e destes com o 

pesquisador. Os pais homens tiveram uma participação bastante expressiva, 

ficando muito à vontade sem se sentirem inibidos pela presença das mulheres. 

Novamente as discussões ficaram em torno dos temas mais preocupantes para 

eles, conforme apontados nas análises efetuadas.  

Grupo Reflexivo 4: Estiveram presentes 22 pessoas, sendo 4 homens e 18 

mulheres. Notou-se pouca interação entre os próprios participantes do grupo, 

mas responderam de forma mais espontânea aos estímulos e perguntas realizadas 

pelo pesquisador. Diferentemente dos anteriores, o que chamou atenção neste 

grupo foi o fato de terem feito referências a mudanças em que passaram a agir 

de modo mais compreensivo e paciente com os filhos, substituindo práticas tais 

como as de gritar, xingar e bater por uma postura mais dialógica, sendo mais 

compreensivos e dando mais orientação, o que os fez se sentirem mais tranqüilos 

e os filhos mais calmos e seguros. 

Grupos Focais – A partir das reflexões sobre mudanças nos grupos reflexivos, foram 

formuladas as questões disparadoras para discussão e aprofundamento nos grupos 

focais. Estes foram constituídos por pais que participaram dos grupos reflexivos e seu 

número variou de 5 a 12 participantes, para reiterar as conclusões sobre mudanças 

conforme apareceram nos grupos reflexivos. 

Grupo Focal 1: Estiveram presentes 4 pais, sendo 03 participantes do sexo 

feminino e 01 do sexo masculino. Ocorreu uma discussão muito tranqüila e ao mesmo 

tempo muito rica, sobretudo pela diferença de gênero, o que possibilitou olhar para 
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homens e mulheres exercendo seus papéis parentais com suas diferenças, expectativas, 

forças e recursos diante da tarefa de educar os filhos na família.  

Grupo Focal 2: Este grupo foi composto por 11 participantes do sexo feminino. 

As discussões transcorreram-se de forma muito agradável, uma vez que o grupo se 

mostrou muito dinâmico, animado, descontraído e espontâneo durante todo processo de 

realização. O que nos chamou atenção foi o senso de humor, sem, no entanto, perder a 

seriedade em torno da discussão dos temas. O fato de terem ficado descontraídas e à 

vontade, favoreceu de forma significativa a profundidade das discussões. 

Grupo Focal 3: Este grupo contou com a participação de 5 pessoas do sexo 

feminino. Foi um grupo que apresentou certo grau de heterogeneidade no que se refere à 

escolaridade dos participantes. Deles, 2 pessoas possuem nível de escolaridade superior, 

sendo uma delas professora do ensino fundamental e outra, administradora de empresas. 

A realização dos grupos se deu de forma muito tranqüila. A quantidade de pessoas, bem 

como a qualidade de suas interações favoreceu clima acolhedor e solidário, em que os 

participantes puderam expressar livremente suas emoções e sentimentos ao compartilhar 

suas vivências e questões. O clima de intimidade fez com que as pessoas pudessem ficar 

muito à vontade, o que favoreceu a profundidade dos significados das questões 

discutidas. 

Grupo Focal 4: Este grupo foi composto por 8 pessoas, sendo 2 do sexo 

masculino e 6 do sexo feminino.  Nele emergiram algumas informações que tornaram 

este grupo singularmente heterogêneo, não somente pela questão de gênero, mas pela 

amplitude da idade dos filhos de seus participantes, que variaram de 9 a 30 anos. Isto 

significa a presença de avós que educam, assumindo o lugar dos pais. Além disso, 

chamou-nos atenção o fato de relatarem a região em que residem (Embu, Taboão da 

Serra, vila Sônia e Campo Limpo), regiões classificadas com nível 4 de vulnerabilidade 

social, de acordo com o IPVS. 

 

2.4.4 – Inventário de Estilos Parentais ( IEP) 

 O Inventário de Estilo Parental (Gomide, 2006) avalia sete dimensões de 

práticas parentais. Este instrumento foi testado para buscar sua validade interna e 

externa por meio de cinco pesquisas realizadas ao longo de cinco anos.  A primeira 

procurou comparar as respostas de filhos e pais ao IEP buscando-se as similaridades e 

diferenças entre as variáveis estudadas (Carvalho, 2003). A segunda pretendeu 
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identificar as práticas parentais em famílias de risco e não risco por meio de entrevistas 

em profundidade (Pinheiro, 2003). A terceira destacou a prática parental 

“comportamento moral” para avaliar sua influência em famílias de risco e não-risco 

(Weber e cols., 2004). A quarta realizou a comparação dos índices do IEP de famílias de 

risco e não-risco com outros instrumentos brasileiros (IHS – Estresse e Ansiedade, 

checklist de comportamentos anti e pró-sociais e notas escolares) buscando a validação 

externa do IEP (Gomide, Salvo, Sabbag, & Pinheiro, 2005). E a quinta analisou um 

programa de intervenção com mães de adolescentes infratores baseados nas práticas 

educativas do IEP mais diretamente relacionadas ao desenvolvimento ou inibição de 

comportamentos anti-sociais, denominadas de monitoria positiva, comportamento 

moral, negligência, abuso físico e psicológico, disciplina relaxada, punição 

inconsistente e monitoria negativa. Embora inclua as dimensões de monitoria positiva e 

comportamento moral, consideradas práticas que desenvolvem o comportamento pró-

social, este inventário não especifica outras possíveis dimensões que podem concorrer 

para um desenvolvimento psicossocial positivo. 

 Avaliamos a compatibilidade deste questionário com esta pesquisa, tendo em 

vista a semelhança em termos das características das amostras utilizadas para fazer sua 

validação com as amostras que participaram deste estudo. São famílias de baixo nível 

sócio econômico cujos contextos de vida apresentam situações de riscos e não riscos, 

bem como outras vulnerabilidades sociais. Além disso, consideramos que as descrições 

das práticas parentais apresentadas trazem em seu bojo a presença dos valores indicados 

pelos pais na pesquisa anterior que realizamos (Santos, 2006). 

O Inventário de Estilos Parentais (IEP) contém 42 questões que correspondem às 

práticas educativas do Modelo. Para cada prática educativa, foram elaboradas seis 

questões distribuídas espaçadamente ao longo do inventário. São duas práticas 

educativas positivas: (A) Monitoria Positiva e (B) Comportamento Moral, e cinco 

práticas educativas negativas: (C) Punição Inconsistente, (D) Negligência, (E) 

Disciplina Relaxada, (F) Monitoria Negativa e (G) Abuso Físico. 

 O IEP pode ser aplicado individualmente ou em grupo. O aplicador fez a leitura 

em voz alta do caput do IEP juntamente com os participantes respondentes. No caso dos 

respondentes não alfabetizados, o pesquisador contou com auxiliares que fizeram a 

leitura de cada uma das questões, anotando as respostas dadas pelos respondentes. O 

pesquisador contou com uma equipe de auxiliares que garantiu o cuidado da aplicação 

nos participantes analfabetos e deficientes visuais que fizeram parte da amostra.  
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O Inventário foi aplicado no marco zero quando os pais participaram pela 

primeira vez dos Grupos Reflexivos. Eles foram acompanhados ao longo de 24 meses, 

sendo foram aplicados 100 (cem) inventários, no inicio, seis meses, 12 meses  e 24 

meses depois, sucessivamente, totalizando 04 aplicações ao longo deste período. Foram 

eliminados 17 questionários em função de respostas incompletas ou duplas marcações, 

o que totalizou 83 questionários utilizados para a pesquisa. 

2.5 – Considerações Éticas 

Foi informado aos participantes do estudo que a realização dos Grupos 

Reflexivos e dos Grupos Focais seriam filmados e gravados mediante autorização 

(através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), para facilitar o registro da 

entrevista e possibilitar uma melhor interação entre entrevistador e entrevistados, 

tornando o diálogo mais fluente na medida em que liberava o entrevistador de tomar 

notas. Isto foi esclarecido no sentido de assegurar o bem estar dos participantes durante 

o desenvolvimento dos trabalhos.  

Assim, na nossa avaliação só houve vantagens, uma vez que foi criado um 

contexto de conversação entre eles que foi útil pela possibilidade de indicação de 

soluções criativas e transformadoras dos problemas específicos da realidade que os 

envolve, atendendo as recomendações do parecer 196/ 96 do Ministério da Saúde sobre 

pesquisa com seres humanos e conforme parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC – SP em 30 de Novembro de 2009, de acordo com o Protocolo de 

Pesquisa nº 281/ 2009. 

Os pais foram comunicados que os resultados provenientes deste estudo seriam 

colocados à disposição e que lhes serão fornecidos imediatamente após seu término por 

meio de palestra.  

2.6 - Análise de Dados 

Num primeiro momento procuramos recuperar em sentido amplo, o momento de 

realização dos grupos. Depois, transcrevemos o que foi gravado e filmado, fazendo 

anotações e observações preliminares, de memória, de significados que parecem ter 

emergido em alguns momentos especiais e que ficaram guardados para o momento da 

análise. 

Depois, fizemos a análise pragmática da conversação, em duas etapas:   
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A primeira etapa de leitura e audiência do texto foi dirigida a observar como se 

desenrolou o contexto pragmático do diálogo, ou seja, o caráter performático da 

linguagem, como a responder a pergunta: o que aconteceu ali, entre aquelas pessoas ou 

o que foi acontecendo ao longo do desenrolar dos grupos? Como os assuntos/ temas 

foram se desenvolvendo? Onde parecem ter ocorrido “pontos altos” e momento de 

“ausência”? Que respostas transbordaram para outras, deixando-se advertência para, no 

momento seguinte, verificar a construção composta do significado? Isto incluiu fazer 

anotações de fatos ocorridos ao longo dos grupos. 

A segunda etapa de leitura e audiência do texto foi dirigida no sentido de se 

observar, pergunta-resposta a pergunta-resposta o que foi se desdobrando nas 

conversações do grupo em termos do texto pragmático-semântico, ou seja, o significado 

nuclear das respostas frente às discussões que suscitou. A partir destes momentos 

definimos as categorias temáticas ou a priori. Também consideramos o que chamamos 

de significados incidentes, que foram aqueles que surgiram não a partir da linha direta 

das respostas às perguntas, mas aqueles resultantes do próprio processo reflexivo. Com 

base no que emergiu nestes momentos, definimos as categorias de análise.  

Também realizamos um exercício de suposições implícitas a respeito do 

contexto – que incluiu fatos, linguagens, metáforas, expressões e ditados, bem como 

outras expressões diversas que foram, inclusive, utilizados mais tarde na redação do 

texto de análise e discussão dos resultados. A partir deste exercício definimos os 

significados dos momentos específicos de cada categoria. 

Os Grupos Reflexivos sobre Educação de Filhos foram analisados a partir dos 

temas que surgiram que se desdobraram em categorias temáticas e seus significados, 

considerados como os mais relevantes para os pais em termos de extensão e 

profundidade. 

Os Grupos Focais foram analisados a partir do levantamento de categorias, 

Subcategorias e Significados, que emergiram a partir das temáticas trazidas pelos 

grupos a partir das conversações que ocorreram. 

Os Inventários foram analisados a partir da Apuração e tabulação dos dados 

obtidos por meio da folha de resposta que contém as sete práticas educativas deste 

instrumento. Foi analisada cada etapa de aplicação dos questionários, cujos resultados 

foram comparados, indicando assim o quanto ocorreu de transformações das práticas 
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parentais utilizadas pelos pais ao longo da realização dos Grupos Reflexivos na primeira 

etapa da pesquisa. 

Feita a análise qualitativa dos Grupos Reflexivos e dos Grupos focais quanto aos 

significados, paralelamente foi feita a análise dos inventários comparando as diferenças 

entre a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª aplicações. Finalmente serão triangulados os dados obtidos para 

verificar até que ponto a narrativa dos pais quanto à percepção de mudanças se 

confirmaram nos resultados quantitativos. 
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Capítulo III 

Famílias em contexto de pobreza: uma visão panorâmica da  família brasileira 

 

Existem algumas pesquisas sobre educação de filhos afirmando que as 

estratégias violentas utilizadas pelas famílias para educar são predominantes nos níveis 

sócio-econômicos mais baixos (National Research Council, 1998; Frias-Armenta e 

McCloskey, 1998; Hunter, 2000; Hadi, 2000; De Paul, Milner e Mugica, 1995; Bagley e 

Mallick, 2000). Essas pesquisas são principalmente aquelas realizadas nos Estados 

Unidos, Inglaterra, Canadá e França, e afirmam que as taxas de maus tratos e violência 

familiar são mais elevadas em contextos com níveis altos de desemprego e concentração 

da pobreza.  

Tais pesquisas também apontam que a pobreza prejudica o desenvolvimento das 

crianças por sua repercussão sobre o comportamento dos pais pela falta de 

disponibilidade de recursos na comunidade, além de apontarem que esses grupos 

tendem a ter infra-estruturas físicas e sociais deterioradas, e contam com menos 

recursos ou elementos que tornam agradável a vida, em comparação com as 

comunidades mais ricas.  

Todos nós sabemos que a condição de pobreza com seus conseqüentes riscos e 

vulnerabilidades para as famílias, torna a vida mais difícil. Porém, não se pode esquecer 

que a pobreza, bem como a violência envolve vários fatores de natureza complexa. 

Corre-se o risco de estar sendo preconceituoso ao atribuir à pobreza os altos índices de 

violência, pois esta também existe nas camadas altas da sociedade onde a maior   

impossibilidade de compreender seus contornos é a não visibilidade, porque de certa 

maneira estas famílias se protegem mais de exposição da violência cotidiana se 

tornando públicas apenas em casos excepcionais explorados exaustivamente pela mídia 

como tem acontecido. 

É possível que essas afirmações de que a violência predomina nas camadas 

pobres tenha a ver com um significado induzido pela discriminação social  perdendo de 

vista as capacidades dessas famílias pobres: o potencial de criatividade e de articulação 

da rede local que realizam para sobreviverem e superarem as adversidades provocadas 

pela condição de pobreza em que vivem, conforme os resultados apontados no estudo 

realizado por Santos (2006). 
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 O autor faz referência à sua experiência de campo com as famílias que 

participaram do estudo e percebeu que muitas delas constroem suas narrativas a partir 

da assimilação das concepções de pobreza a partir dos preconceitos, que muitas vezes 

aparecem mascarados nos discursos científicos dos especialistas da área de saúde, 

educação e assistência social que orientam práticas de vida, incluindo aquelas relativas à 

educação na família. O resultado disso é que atribuem suas dificuldades de educar ao 

fato de serem pobres, se excluindo, se autodiscriminando e se auto-estigmatizando por 

assimilar preconceitos socialmente veiculados por experenciar como sujeitos,  a relação 

de práticas sociais excludentes. Podemos pensar que essas famílias pensam e agem 

assim porque estão numa relação com a sociedade, que por meio de seus aparelhos, com 

suas abordagens e práticas, reproduzem e disseminam essas ideologias. 

Há uma estreita relação que é complexa, pois complementar, concorrente e 

antagônica, circular e retroagente  que envolve todos os níveis sociais na construção das 

idéias sobre educação familiar.  

A partir do posicionamento de que a educação de filhos, em termos das práticas 

educativas que ocorrem nas famílias de baixa renda, se constitui como fenômeno 

complexo, é oportuno anunciar que o referencial teórico que embasará esse estudo será 

o do paradigma Sistêmico-Novo Paradigmático (Vasconcelos, 2002). Na visão da 

autora os referenciais sistêmicos e complexos se articulam numa dialógica e se 

complementam. No contexto deste estudo acreditamos ser este um ponto muito 

importante porque cremos que no atual momento da história vivemos no meio da 

complexidade e precisamos ter muito cuidado na escolha de referenciais teóricos, 

sobretudo aqueles que orientam os estudos relacionados ao tema da família.  

O levantamento da literatura efetuado durante toda a realização do presente 

estudo demonstrou que há uma escassez de pesquisas no campo da Psicologia sobre a 

família e ela se torna maior ainda quanto a temática é práticas eduativas. Acreditamos 

que isso é indicador de que se deva ter cuidado redobrado, porque o preconceito e a 

discriminação podem prevalecer e orientar de maneira simplista a compreensão dos 

fenômenos dotados de complexidade. É o caso das famílias que vivem em contexto de 

pobreza e vulnerabilidade social, sobretudo no âmbito deste estudo, cujo foco é o 

significado psicológico atribuído por elas à experiência de educar os filhos e como esta 

experiencia pode ser transformada positivamente, se for oportunizado a elas espaços de 

acolhimento, expressão e discussão sobre este tema, cuja questão é o foco deste estudo. 
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Sarti (2003) esclarece que muitas coisas foram ditas e escritas e diversas 

categorias foram usadas para definir os pobres nas ciências sociais brasileiras. Evidencia 

que por meio de uma identificação por contrastes as famílias que vivem em situação de 

pobreza sempre foram vistas como os “outros”, excluídos, marginalizados. Fala-se mais 

da pobreza do que dos pobres, numa perspectiva baseada no pressuposto da falta, da 

“carência” (inclusive cultural).  

Fala do resgate da dignidade dos pobres na literatura através de uma visão do 

migrante nordestino, no romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Nele o autor 

denuncia o “oco”, o “vazio” do discurso do letrado que se refere aos pobres com 

conotações negativas. Antecipou assim, uma visão crítica dos pobres, a partir da 

denúncia dos instrumentos de dominação da sociedade de classes, que teve ampla 

repercussão nas ciências sociais, principalmente nos anos 60 e 70, época em que o 

Brasil já era industrializado e politicamente marcado pelo golpe de 1964. 

A partir dos anos 70 a produção científica foi marcada pela percepção dos 

pobres como sujeitos políticos. A pobreza como problema social levou a uma reflexão 

crítica da sociedade passando os pobres a serem pensados como agentes da 

transformação social, a partir da noção de classe.  

No fim dos anos 70 surgem as pesquisas sobre estratégias de sobrevivência, 

influenciadas pela crítica de Durham (1980) à abordagem marxista que tendia a 

conceber a família como instância ideológica, mera reprodutora de relações sociais de 

dominação, sobretudo através de sua função socializadora. 

Valladares (1991) analisou o discurso médico-higienista e jurídico-político sobre 

o pobre que se elaborou na virada do século XX com base na contraposição 

“trabalhador” X “Vadio”. O pobre é identificado como “vadio” e esta categoria remete 

justamente ao mundo do não trabalho: quem não trabalhasse em fábrica ou oficinas de 

artesãos ou nos serviços públicos, enfim, no mercado de trabalho formal, era 

considerado “vadio”. O pobre ou “vadio” era precisamente aquele que não se havia 

integrado ao assalariamento, à ordem industrial que começava a se instituir. Da mesma 

forma nos anos 50 e 60, a partir de um novo discurso, essa mesma contraposição se fez 

em termos de “trabalhadores” versus “desempregados” e “subempregados”.  

A pobreza deixava, assim, de ser vista em termos morais, como prova de uma 

natureza ruim de sujeitos que não queriam trabalhar. Sarti (2003) afirma: 
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“... ‘vadios’, ‘favelados’, ‘marginais’, ‘subempregados’, ‘população de baixa 

renda’ e ‘morador de periferia’ são as muitas designações dos pobres, de acordo com 

as transformações ocorridas no processo produtivo e na dinâmica de urbanização e da 

expansão do trabalho urbano no país” (p. 41). 

O uso desses atributos reflete o fato de que, em geral, os pobres sempre foram 

estigmatizados e tratados com preconceitos na sociedade. 

A mudança fundamental se deu, como observou Valladares (1991), quando se 

introduziu a palavra “trabalhadora” para denominar aqueles grupos de pessoas que 

exercem atividades de natureza intermitente ou esporádica. Isso teve o efeito de criação 

de uma categoria que contribuiu para a diminuição do preconceito e da estigmatização 

com base no nível sócio - econômico e cor das pessoas. A partir disso vislumbrou-se o 

resgate da possibilidade de se compreender que a pobreza é uma condição e não define 

a pessoa. 

Uma linha mais recente de pesquisas desenvolveu-se no final da década de 80. 

Nela se buscou a análise dos efeitos do empobrecimento que se instaurou não apenas 

nos lugares em que estiveram sempre presentes, mas também nos pólos mais dinâmicos 

da economia brasileira, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, como 

efeito da recessão do início dos anos 80. 

Nesta mesma época, ressaltou-se a importância da família como lugar onde “se 

combinam e se socializam” os efeitos da pobreza; essa tendência fez com que as 

análises passassem a ser centradas na relação entre pobreza e família.  

Por mais que tenham sido discutidos os limites da renda como critério exclusivo 

para se determinar os níveis de pobreza, a delimitação desta permaneceu uma questão 

relativa à sobrevivência material, definida a partir de dados sócio - econômicos, e o eixo 

da análise voltou-se para os arranjos familiares.   Sarti (2003) nos alerta para o fato de 

que este tipo de análise serve para responder às adversidades do mercado de trabalho 

nas diferentes conjunturas econômicas, deixando escapar outras questões que 

emergiram a partir desta década, fazendo da pobreza um compartimentos menos 

estanque e uma visão menos apocalíptica. Enfatiza ainda que: 

“A pobreza é uma categoria relativa. Qualquer tentativa de confiná-la a um 

único eixo de classificação, ou a um único registro, reduz seu significado social e 

simbólico” (p. 42). 
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De acordo com o que se tem constatado, os estudos sobre famílias e condições 

de sobrevivência, estão mais voltados para um enfoque sociológico e econômico, dando 

poucos subsídios para uma compreensão mais profunda dos outros fenômenos que 

ocorrem no interior da família, como por exemplo, aqueles que possibilitam 

compreender de que maneira tais condições de vida, o contexto, interferem nas relações 

entre as pessoas e no desenvolvimento (aspecto psicológico) de pais e filhos na relação 

educativa.  

Até poucas décadas atrás a única forma aceita de institucionalizar as relações 

afetivo-sexuais era por meio do casamento legal e indissolúvel. Hoje, temos 

configurações muito diversificadas que têm ganhado cada vez mais legitimidade social 

e cultural. 

A aprovação da lei do divórcio no final da década de 1970 faz com que relações 

conjugais informais passassem a ser mais generalizadas. As separações, bem como os 

re-casamentos resultaram em que aumentassem o número de pessoas que viviam com 

parceiros que não eram as mães ou os pais dos próprios filhos. Estes últimos passaram a 

ter um tipo de convivência ou coabitação por certo período de tempo com seus meio-

irmãos.  

Também eclodiu como nova possibilidade de ser família o casal homossexual, 

inclusive lutando pela legitimidade jurídica de poderem adotar filhos. Além dos casais 

homossexuais, as pessoas que viviam sós se libertaram do estigma de “solteirões” ou 

“mães solteiras”, bem como os descasados de ambos os sexos que com o exercício de 

uma atividade remunerada, assumiram a criação dos filhos sem a necessária presença 

cotidiana de um parceiro. No entanto, é muito importante frisar que estas 

transformações difundiram-se entre homens e mulheres urbanos que cursaram a 

universidade, cujos valores  são os do individualismo e do antiautoritarismo (Vaitsman, 

1994).   

Nesse sentido, Grandesso (2008) afirma que: 

“As tendências pós-modernas reconhecem e legitimam experiências particulares 

de grupos e indivíduos, rejeitando as totalidades em geral, inclusive a de um estilo 

único de vida. No campo das práticas de convivência entre pessoas e famílias a 

aceitação do diferente, bem como do semelhante, implica a construção de significados 
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compartilhados de aceitação de múltiplos códigos e mundos, num reconhecimento de 

sua heterogeneidade e multiplicidade” (p. 8). 

 Assim, dessa perspectiva que nos apresenta a autora, do ponto de vista das 

famílias que se organizam neste contexto de pós-modernidade, não se trata de dizer que 

está eclodindo um novo modelo de família, mas sim, que se apresenta a coexistência de 

distintas possibilidades e que basta crer que para se viver bem não é preciso depender de 

uma forma padrão.  

Então é de suma importância conhecer os valores presentes nesses diferentes 

contextos, uma vez que eles influenciam as atitudes e percepções sobre a função da 

conjugalidade e da parentalidade no que se refere às responsabilidades sobre a 

educação, orientação e cuidados com os filhos. Poucos são os estudos sobre o modo 

como as famílias de baixa renda se organizam para educar seus filhos e como constroem 

seus significados em torno da função parental, conforme foi possível verificar por 

Santos (2006). 

Prost e Vicente (1992) fazem uma análise das transformações culturais e seus 

reflexos na família desde a primeira guerra aos nossos dias. Enfatizam as marcas 

impressas pelas diferenças entre pobres e ricos no que se referem à organização dos 

espaços públicos e privados, hábitos e costumes. Deixam evidente a história dos 

valores, crenças e normas inerentes ao modelo familiar burguês; a relação baseada na 

hierarquia e subordinação, poder e obediência, com a autoridade masculina no topo e 

conseqüente relação hierárquica entre desiguais. Mostra a esfera pública como o espaço 

do masculino e a casa como o espaço do feminino.  

Do ponto de vista educacional na família, este valor ainda predomina, tendo em 

suas urdiduras fontes de muitos conflitos entre homens (pais) e mulheres (mães) com 

relação à educação dos filhos, pois esta tarefa, segundo eles, é mais do âmbito privado 

que da esfera pública.  

Sarti (1994) em seu artigo “A família como ordem moral”, com base em dados 

de uma pesquisa antropológica de cunho etnográfico realizada com famílias pobres em 

um bairro da periferia de São Paulo, confirma esta visão. Ela argumenta que os padrões 

patriarcais e os valores tradicionais, que marcaram a formação social brasileira, 

deixaram de fazer sentido com a urbanização e a industrialização do país. Apesar dessas 

mudanças, esses padrões se mantêm como força simbólica na mentalidade dessas 
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famílias. Explicita que o papel central do homem é percebido como o mediador entre a 

família e o mundo externo e reafirma a tradicional autoridade masculina, fragilizando 

socialmente a família quando não é possível existir nela um “homem provedor” - de 

teto, alimento e respeito. Existe a crença e a expectativa de que o homem seja aquele 

que tem o dever de trabalhar, trazer o dinheiro para casa e ser um pai de família que 

dê respeito, proteção e moral em sua casa.  

Para a autora, o homem é considerado o chefe da família e a mulher a chefe da 

casa. Esta divisão complementar permite a realização das diferentes funções de 

autoridade na família. Ele é a autoridade moral responsável pela respeitabilidade 

familiar. Sua presença dá segurança às mulheres, aos filhos e faz da família uma 

entidade moral positiva, na medida em que ele garante o respeito dos outros. 

Sarti (1994) ainda acrescenta que a distribuição da autoridade na família 

fundamenta-se, assim, nos papéis diferenciados do homem e da mulher. A autoridade 

feminina vincula-se à valorização da mãe, num universo simbólico onde a maternidade 

faz a mulher ser reconhecida como tal. Uma figura sagrada, quase uma divindade. 

No entanto, Vaitsman (1994) na mesma época se contrapõe a esta visão da 

família com homens e mulheres em funções complementares. Sua tese, de um ponto de 

vista sociológico, é a de que há o esgotamento de um tipo moderno de casamento que 

está vinculado à ruptura da dicotomia entre papéis públicos e privado atribuídos 

segundo o gênero. Para ela a família tornou-se mais igualitária e as atribuições de 

gênero diluíram-se. Diz ela: 

“Com o aprofundamento da modernização, da industrialização e da 

urbanização, as mulheres redefiniram sua posição na sociedade e com isto abalou-se a 

dicotomia entre público e privado atribuída segundo o gênero. Assistiu-se a um 

movimento não de modernização da família, mas sim de crise e transformação da típica 

família moderna. Os conflitos entre os valores igualitários e as práticas hierárquicas 

presentes na estrutura da família conjugal moderna afloraram e ela entrou em crise, 

transformou-se” (p. 17). 

A autora considera que a partir dos meados dos anos 60 houve no Brasil a 

expansão das classes médias urbanas e o aumento da participação feminina na esfera 

pública, em atividades educacionais, profissionais, científicas e culturais. Com isto 

começa haver a corrosão das bases da família conjugal moderna. 
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No entanto, consideramos importante destacar as diferenças de ponto de vistas 

das autoras em função do lugar a partir do qual nos falam. Sarti (1994) fala-nos com 

base em uma pesquisa antropológica com famílias de baixa renda e Vaitsman (1994) 

nos apresenta os resultados a partir de um estudo sociológico com famílias de classe 

média universitária. 

Não queremos ratificar nenhuma dessas posições como verdadeiras ou padrão 

adequado de família, pois são muitos os fatores que fazem com que as famílias se 

organizem de modos muito específicos e singulares. Não podemos esquecer que 

vivemos no meio da complexidade e num contexto pós-moderno. São muitas as 

possibilidades de identidades em nossa cultura. 

A posição que adotamos aqui não é a de disjunção, mas a de conjunção, ou seja, 

ao invés de isto ou aquilo, preferimos posições que sinalizem isto e aquilo 

(Vasconcelos, 2002). Em outras palavras, queremos dizer que há uma enorme 

miscigenação de modelos em termos de como as famílias podem se organizar em 

relação aos papéis que homens e mulheres podem exercer. Então é possível encontrar 

um número infinito de modelos, além destes apontados por Sarti (1994) e Vaitsman 

(1994). 

Por um lado podemos encontrar a mulher que cresceu com vistas a assumir 

desde cedo um papel de provedora na família assumindo o mundo público do trabalho 

tal qual a posição masculina da modernidade. Mas precisamos considerar que esta 

mulher está no mundo público e apesar disso não se desapropria em termos do seu 

compromisso e de sua responsabilidade com o lar, bem como das expectativas sociais 

que se tem sobre ela quanto ao mundo privado da casa e da família, assumindo assim, o 

que poderíamos chamar de uma “dupla jornada”. 

Mas é muito importante nos perguntar o que está acontecendo hoje. Estamos há 

dezessete anos distantes do tempo em que essas literaturas foram produzidas e é muito 

importante perguntar: como é que está essa mulher e este homem das famílias pobres 

hoje? Infelizmente do ponto de vista da literatura não foi possível responder esta 

pergunta, porque não encontramos pesquisas mais atualizadas sobre o tema.  

O que vemos em nossa experiência cotidiana a partir de nossa vivência clínica 

de consultório e da nossa estada em campo durante quase dez anos em que estamos 

pesquisando este tema - são as mulheres que saem para trabalhar e trazem o dinheiro 
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para casa compondo a renda familiar com o marido. Porém, a última palavra ainda 

continua sendo deles, muito embora, como temos visto, o patriarcado esteja em 

decadência desde a década de 1940 (Therborn, 2006). É possível também encontrar 

famílias em que estas posições entre homens e mulheres se invertam. 

Também tivemos a oportunidade de ver nesses grupos reflexivos que realizamos, 

mulheres sem marido que desejavam tê-los para somar força na renda familiar bem 

como ajudá-las na educação dos filhos.  

Então, são muitas as configurações possíveis sendo que há uma variedade de 

famílias cujos modos de ser escapam aos nossos olhos e à nossa capacidade em colocar 

em linguagem os novos vínculos que se apresentam, formados de tão distintas maneiras, 

o que revela as dimensões da complexidade de tal fenômeno.     

Sarti (1994) segue em sua apresentação, dizendo que outro importante 

fundamento da autoridade da mulher está no controle do dinheiro, que não tem relação 

com sua capacidade individual de ganhá-lo, mas é uma atribuição de seu papel de dona 

de casa. 

A mesma autora constatou que há alterações muito freqüentes nas unidades 

domésticas, existindo dificuldades enfrentadas para a realização dos papéis familiares 

em função das uniões instáveis e empregos incertos. Isso leva ao desencadeamento de 

arranjos familiares alternativos que envolvem a rede de parentesco como um todo para 

viabilizar a continuidade de existência da família. Estar fora dos padrões estabelecidos 

pelo modelo familiar das classes burguesas apresentadas por Prost e Vicent (1992) e, 

quaisquer outras condições que reflitam contextos semelhantes ao que acabamos de 

descrever, como já dissemos, tem resultado serem as famílias consideradas como 

“incompletas” ou “desestruturadas”. Em conseqüência disso recai sobre elas a 

responsabilidade por problemas emocionais, desvios de comportamentos, delinqüência 

e fracasso escolar.  

De acordo com o que nos apresenta Sarti (1994) não é necessário pensar muito 

para se chegar à conclusão de que esta visão ainda é predominante em muitos meios que 

nos cercam. Podem estar presentes em nível do discurso ou das atitudes das pessoas 

comuns no cotidiano de muitos profissionais que trabalham com políticas públicas, 

principalmente nas áreas de Educação, Saúde e Serviço Social e até mesmo 
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simbolicamente, como expectativa, no imaginário das famílias que vivem em contexto 

de pobreza com as quais trabalhamos.   

Szymanski (2002) faz uma reflexão sobre a história das sistematizações das 

teorias e a articulação das idéias sobre família no viver cotidiano. Considera que esta é 

percebida como o lócus potencialmente produtor de pessoas saudáveis, sendo 

emocionalmente estáveis, felizes e equilibradas, ou como núcleo gerador de 

inseguranças, desequilíbrios e toda sorte de desvios de comportamento. 

A família que se está visualizando é aquela composta por pai, mãe e algumas 

crianças vivendo numa casa, imagem essa correspondente ao modelo da família nuclear 

tradicional. 

A função de criar cidadãos saudáveis e úteis para o Estado, que na sua origem 

era sua responsabilidade, ainda é um modo tradicional de pensar a família. O foco 

estava na estrutura e não nas inter - relações. Foi este modelo que guiou os estudiosos e 

impregnou todos os escritos e produções científicas sobre família ao longo do século 

passado. 

Nesse sentido, é de fundamental importância a reflexão sobre o fato do quanto 

insistir no modelo tradicional como sendo o “normal”, pode criar uma dissonância 

capaz de gerar conflitos nesses pais de famílias de baixa renda, principalmente ao 

considerar que nos últimos tempos a mulher conquistou o espaço público por meio do 

trabalho, somado ao aumento do número de divórcio, separação e de mães solteiras, 

gerando diferenças em termos de padrões organizativos da família em função das 

condições sociais e econômicas. 

Se por um lado, a vulnerabilidade da mulher está em ter sua relação com o 

mundo mediada pelo homem, reproduzindo, reforçando e reiterando as diferenças de 

gênero, por outro lado, o status central do homem na família como trabalhador/ 

provedor torna-o vulnerável, porque o faz dependente de condições externas cujas 

determinações escapam ao seu controle, particularmente nessas populações pobres, mais 

expostas à instabilidade estrutural do mercado de trabalho.  

Não se pode deixar de considerar o fato da mulher poder assumir a 

responsabilidade econômica da família, abrindo possibilidades de ocorrerem 

modificações importantes no jogo de relações de autoridade, uma vez que ela pode 

assumir o papel masculino de “provedora e chefe” (autoridade) e definir-se como tal. 
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Ou somente o de provedora, podendo em alguns casos a chefia da casa ficar nas mãos 

masculinas. Enfim, são muitas e infinitas as possibilidades de arranjos que as famílias 

podem fazer. 

Pode-se supor que, ao se aceitar o modelo da família burguesa como norma 

corre-se o risco de compreender a família em qualquer época com base neste modelo, 

perdendo de vista as flutuações dos contextos, as mudanças de valores e as infinitas 

possibilidades de arranjos possíveis. Isto pode ter sérias e graves implicações para a 

compreensão daquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e, 

sobretudo pelo fato de se esquecer que tal modelo é histórico e culturalmente 

construído. O perigo é aceitar implicitamente, sem o mínimo de crítica, seus valores, 

suas regras, suas crenças e seus padrões emocionais sem considerar que as concepções 

de família se transformam constantemente, conforme os dizeres de Poster (1979): 

“... a história da família é descontínua, não - linear, e não - homogênea: 

consiste, isto sim, em padrões familiares distintos cada uma com sua própria história e 

suas próprias explicações” (p.100). 

Szymanski (2002) enfatiza que do lado das famílias, observa-se esse mesmo 

viés, quando elas mesmas supõem ou aceitam irrefletidamente, um modelo imposto pelo 

discurso das instituições, da mídia e até mesmo dos profissionais. No final, é 

apresentado não só o “jeito certo” de se viver em família, mas também tal jeito como 

um valor e uma norma. Isto é captado diretamente, de tal modo que esta sensação de ser 

“diferente” e “incompetente” aparece no discurso daqueles que se desviam “dessa 

norma”. Tal discurso no qual está implícita a noção de incompetência e inferioridade, é 

referido àqueles que não “conseguem” viver de acordo com o modelo.  

Santos (2006) destaca dos resultados de seu estudo, que houve muitos momentos 

em que pôde perceber e sentir os pais muito angustiados e culpados, constituindo-se tais 

sentimentos a base de muitos conflitos, por não poderem atender a tais padrões. 

Arraigados neste modelo e tendo-o como referência, paralisavam-se frente à 

responsabilidade de cuidar, orientar e transmitir segurança a seus filhos, estando sob o 

efeito dessa dissonância. Isto evidenciou o fato de que a mensagem do “discurso oficial” 

sobre a família é perfeitamente captada pelas pessoas tendo um caráter normativo, auto-

estigmatizante e auto-excludente, porque se baseiam no modelo pai, mãe e filhos, em 

união estável.    
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Szymanski (2002) contrapõe esse mesmo modelo vigente no discurso das 

instituições e das pessoas e nos remete à análise do discurso das famílias que emerge no 

cotidiano familiar - a família vivida - em busca dos meios para sobreviverem. 

Por outro lado, estudos históricos mostram que o conceito de família, as funções 

parentais e o lugar dos filhos são construídos culturalmente. Como aponta Ariés (1981) 

até o século XV a família era: 

“... uma realidade moral e social, mais do que sentimental... A família quase 

não existia sentimentalmente entre os pobres, e, quando havia riqueza e ambição, o 

sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas relações de 

linhagem” (p. 231). 

Embora o autor esteja dando ênfase à linhagem que era marcada pelos aspectos 

sócio-econômicos da época, por outro lado, segundo a descrição de Pôster (1979) o 

sentimento de família não existia também entre os nobres. Pôster mostra que 

historicamente a situação entre os nobres era pior ainda: eles largavam as crianças com 

as amas de leite, em condições precárias em termos de condições físicas, deixando claro 

que o vínculo de família era mais forte entre os pobres que entre os nobres, uma vez que 

era àqueles que cabiam as funções de cuidado e proteção. 

O mesmo autor considera que ainda no século XIX, na Europa, a população mais 

pobre e mais numerosa vivia como as famílias medievais, com as crianças afastadas da 

casa dos pais, à semelhança dos agregados da casa-grande patriarcal do Brasil na mesma 

época. 

Pena - Vega e Almeida (1999) e Morin (2002b) nos alertam para essa tendência 

que a sociedade tem de buscar e estabelecer modelos normativos e do quanto um 

determinismo rígido não pode mais reinar nas esferas de análise e compreensão da 

sociedade, das relações sociais e do comportamento humano.  

É importante que pensemos como se sentem os pais que não se encaixam nesta 

definição “normal” de família e como isto pode interferir em seu sentido de segurança 

quanto à sua capacidade de educar seus filhos. Cabe pensar também no reflexo que isto 

pode ter em sua auto - estima, na medida em que não se percebam atendendo ás 

expectativas de desempenho impostas por este padrão. 

Cada família se organiza a partir de um modo particular de ser, de se emocionar, 

criando uma “cultura familiar” própria, com seus próprios códigos, crenças, valores e 
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atitudes. Possuem uma sintaxe própria para se comunicar e interpretar comunicações, 

com suas regras, com seus ritos e jogos e, além disso, o emocionar singular de cada 

grupo familiar e o universo pessoal de significados de cada membro da família. 

Família na definição do IBGE (2003) é um conjunto de pessoas ligadas por 

laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, todos 

residentes na mesma casa. Pode ser unipessoal (pessoa que mora sozinha em uma 

casa); conviventes, formadas por aquelas famílias compostas por, no mínimo, duas 

pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar (domicílio particular ou 

unidade de habitação em domicílio coletivo). Inclui-se também a relação de 

dependência doméstica e a relação estabelecida entre a pessoa de referência e os 

empregados domésticos e agregados da família.  

Normas de convivência são as regras estabelecidas para o convívio de pessoas 

que moram juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência 

doméstica. Podem fazer parte as pessoas de referência da família que são consideradas 

como se fossem seus membros. 

Portanto, para fins do desenvolvimento deste trabalho, consideramos uma boa 

definição de família, aquela que é apresentada por Macedo (1994), quando explicita que 

na Psicologia este tema tem uma importância capital uma vez que o ambiente familiar 

se constitui no primeiro espaço psicossocial em que se desenvolve a personalidade de 

cada novo ser humano que vem ao mundo. Para a autora, a família é o protótipo das 

relações que cada pessoa vai estabelecer com o mundo; é também a matriz da identidade 

pessoal e social, bem como o lugar a partir de onde se desenvolve o sentimento de 

pertinência que vem com o nome que é dado a cada pessoa, o qual fundamenta a 

identificação social, bem como o sentimento de independência e autonomia pelos 

processos de diferenciação que ocorrem ao longo do tempo. 

Macedo (1994) enfatiza que a psicologia procura definir a família diferenciando-

a de outros grupos sociais, pelo fato dos indivíduos que as compõem estarem ligados 

por fortes laços de afeição e lealdade. 

“... o que caracteriza fundamentalmente a família são as relações de afeto e 

compromisso e a durabilidade de sua permanência como membro. O propósito da 

família seria prover um contexto que supra as necessidades primárias de seus 

membros, referentes à sobrevivência – segurança, alimentação e um lar -, ao 
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desenvolvimento – afetivo cognitivo e social- e ao sentimento de ser aceito, cuidado e 

amado” (p. 64) 

Szymanski (2002), considera a família como sendo: 

“... um grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive 

com a proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado 

entre adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecem neste contexto” (p. 

25). 

 Ao se deter nestas definições últimas, percebemos que as autoras não excluem 

elementos presentes nas famílias tradicionais. Há nessas referências aspectos que 

ajudam a compreender as famílias de baixa renda, mesmo tendo elas aparecido a partir 

de um caminho indesejado, com um caráter de “não escolhido”, mas a partir das 

contingências da vida cotidiana. As situações podem parecer mais graves pelos riscos e 

vulnerabilidades que enfrentam, além da luta pela sobrevivência. 

Para finalizar esta sessão sobre diferentes compreensões sobre o que é família, 

gostaríamos de apresentar algumas compreensões que realizamos a partir de uma 

experiência de pesquisa “in vivo” com profissionais de nível médio (70%) (Agentes de 

Proteção Social) e superior (30%) (assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, 

pedagogos, administradores e economistas). Eles trabalhavam com famílias no 

programa 1Ação Família – Viver em Comunidade, desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo no período de 2007 a 2009 (Macedo e cols. 2008).  

A partir dessa noção básica de família, inclusive a partir do que é proposto pelo 

E.C.A.( Estatuto da Criança e Adolescente)  percebemos que também do ponto de vista 

do imaginário das pessoas o conceito de família mudou, embora possamos ver que em 

geral nelas se apresentam essas questões básicas do afeto, da lealdade e do 

                                                        
1 Programa Ação Família – viver em comunidade criou uma metodologia própria para que seus 
executores pudessem trabalhar com as famílias em três dimensões: Vida em Família, Vida em 
Comunidade e Vida de Direitos e Deveres. Assim, visa promover, transformar, fortalecer as  
potencialidades e habilidades das famílias no enfrentamento às situações de vulnerabilidade social, por 
meio de estratégias específicas: entrevistas familiares, visitas domiciliares, palestras voltadas à  
comunidade ou à família, seus membros e indivíduos; oficinas de trabalho sócio-educativo para famílias; 
campanhas sócioeducativas;  encaminhamentos e acompanhamento de famílias para outros serviços 
públicos; reuniões sócio-educativas e ações comunitárias; articulação e fortalecimento de grupos sociais 
locais; produção de material para capacitação e oficinas de inserção produtiva. O Programa Ação Família 
– viver em comunidade tem como público-alvo famílias residentes nos setores censitários de alta e muito 
alta vulnerabilidade social (IPVS – grupos 5 e 6). 
http://www.acaofamilia.prefeitura.sp.gov.br/portalfamilia/repositorio/3/documentos/Rel_executivo_af.pdf 
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comprometimento dos vínculos com o outro, podendo incluir os amigos e até os animais 

de estimação. 

Inqueridos sobre o que é uma família e solicitados a desenhar sua família uma 

grande variação surgiu de definições que, analisadas e categorizadas por Macedo (2008) 

resultaram numa diversidade de definições com ênfase em diferentes aspectos das 

organizações e das relações em família. 

A eles foi perguntado:  

 O que é uma família? 

 A família pensada é igual à família Vivida? 

 Desenhe uma família. 

 Desenhe a sua família. 

Da análise que fizemos das definições que deram e dos desenhos produzidos, 

surgiu a compreensão da família como lugar de amor, afeto, laços afetivos e vínculos, 

entre outros.  

A maior parte das definições de família relaciona-se à idéia de amor. A família 

aparece como o lugar privilegiado para o desenvolvimento de relações de afeto, de laços 

ou vínculos afetivos. Envolve ideias de amor, carinho cuidado mútuo, além de 

solidariedade, compromisso, confiança e compreensão.  

Muitas definições, além desses termos dão muita importância para o fato de se 

compartilhar momentos de alegrias e tristezas, coisas boas e ruins, bem como espaços 

comuns. A essas características acrescentaram aliança, proximidade, convivência e 

harmonia. 

Outro grupo de definições que passamos a apresentar dá testemunho do valor da 

família para as pessoas e do grau de importância para a vida e o desenvolvimento dessas 

mesmas pessoas. 

Demonstra que a dimensão afetiva é, de fato, o que marca a família moderna, 

cuja importância cresce cada vez no mundo contemporâneo, que se tornou 

individualista, violento, agressivo, competitivo, cheio de insegurança e desconfiança 

entre as pessoas. Por isso mesmo, é compreensível que as pessoas acalentem a idéia de 

família como um lugar de refúgio protegido pelo amor.  
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Assim, as idéias contidas nas definições apresentadas destacam a importância 

com que o afeto aparece nas variadas formas com as mais diversas expressões. 

“São pessoas que mantêm laços afetivos, biológicos. Família é um conjunto de 

pessoas que dividem um mesmo espaço estabelecendo um vínculo afetivo, independente 

da sexualidade, raça ou cultura, etc ”. 

“Família é amor, paciência, carinho, união e respeito”. 

“Família é união, amor, é poder compartilhar as coisas boas e ruins. Sempre 

tendo respeito por cada um”. 

“Família é um conjunto de pessoas que através de um sentimento juntam, 

procriam-se (na maioria das vezes) e tentam viver em harmonia. Mas hoje existem 

casos de família matriarcal, de avós, etc...” 

Então podemos ver que as expressões acima aparecem relacionadas à família 

como valor máximo, relacionado a outros valores de respeito, amor, fraternidade e paz. 

Outro grupo definições vê a família como a base de tudo na vida, tudo o que o 

ser humano necessita. Ela é a estrutura que apóia, é a própria força que constitui os 

alicerces para a formação do caráter, o ponto de partida para o desenvolvimento do 

adulto de amanhã, dos valores e dos princípios. Ela também é vista como ponto de 

equilíbrio: é na família também que se aprende a se relacionar com a sociedade. 

“Família, no meu entender, é a base de tudo, é a estrutura do adulto no amanhã. 

São os nossos valores, a formação do nosso caráter e princípios”.  

“Família é minha estrutura, força com quem eu sigo sem esmorecer”. 

“Família é todo o começo de uma vida, sua formação, seus valores, suas 

qualidades. Ela é adquirida pela formação de uma família, nem sempre é composta de 

pai e mãe. Às vezes só pela mãe ou só pelo pai, e nem mãe e nem pai. Uma avó (ô) ou 

de tia (o)”. 

“Família e´um crescimento para nossa trajetória, sendo que a índole de cada 

um é de cada um, que faz a sua história e sua trajetória segundo os valores para uma 

nova família com seus valores”. 
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“Base, estrutura. É aonde começa a formação do caráter do ser humano. É 

também porto seguro, fonte de fortaleza, mais às vezes, se torna frágil, pela falta de 

estrutura, pela ausência dos alicerces, mas mesmo assim ainda é uma família.” 

3.1- Famílias não tradicionais – arranjos familiares. 

Algumas definições admitem claramente que para ser família não é necessária a 

presença de pai, mãe, filhos, nessa ordem, mas por um grupo que pode inclusive não ter 

nenhum grau de parentesco. Inclui a família por afinidade, mas não descarta algum 

vínculo sanguíneo: mãe/ filhos, por exemplo, e outros agregados. 

“Família pode ser vista por vários aspectos. É mais comum ser visto como pai, 

mãe e filhos, mas existem também e, graças a Deus, mãe e filhos, pai e filhos, irmão e 

irmãs,etc. (...) E depois de grande, cada um faz e decide quem fará parte de sua vida e 

de sua família etc.”  

3.2- Família como vínculo por afinidade 

Este tipo seria a família escolhida, incluindo pessoas com quem temos afinidade: 

amigos e pessoas queridas. Cabe explicitar que nessa pesquisa não houve muitas 

definições dessa natureza, mas muitos desenhos incluíram amigos. 

“É o encontro de pessoas e animais que vivem juntos ou não, que tenham grau 

de parentesco ou não, mas de certa maneira têm uma aliança. Nesse espaço de família 

existem conflitos, desentendimentos, debates, amor, solidariedade, superação e outros 

valores.” 

3.3- Família como grupo de pessoas que dividem um espaço comum. 

Esse conjunto de definições destaca a convivência no espaço comum como fator 

agregador de uma família e depdente de parentesco, podendo ser composta por amigos, 

pessoas que se gostam e com quem compartilham os mesmo problemas. 

É o espaço, teto comum, que define a família, não o contrário, embora apareça 

em duas definições a palavra “lar” cuja conotação é muito mais ampla do que apenas 

um espaço de convivência, envolvendo no imaginário popular a idéia de um lugar de 

paz e conforto. 

“É um grupo de pessoas com a mesma consangüinidade, ou não, que moram 

sobre o mesmo teto.” 
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“A união de pessoas que vivem juntas, dividindo o mesmo local de moradia, 

independente de laços sanguíneos. Dividem despesas, laços afetivos, valores, dividem 

tarefas e constroem a sua história”. 

3.4- Família como grupo formado pela consangüinidade e parentesco 

A consangüinidade é ainda colocada como uma condição para se definir família. 

Embora o conceito venha se transformando devido às novas configurações de pessoas 

que vivem juntas, possuindo vínculos afetivos. Chamou-nos atenção nesse grupo de 

pessoas a predominância da idéia de família tradicional – pai, mãe e filhos e o valor 

atribuído ao parentesco. Embora uns poucos reconheçam que tanto este quanto aquele, 

podem ser substituídos por laços afetivos. 

“Família são pessoas que têm identidade uns com os outros, que são 

dependentes uns dos outros, contendo laços de sangue ou não. Família seria também o 

principal apoio e ajuda para uma determinada pessoa.” 

“Conjunto de pessoas aparentadas com vínculo pessoa e afetivo.” 

3.5- Família como redes 

A ideia de família aparece também como pessoas relacionadas em diferentes 

redes: a família de origem (pai, mãe e irmãos), a família atual (marido e mulher, sogros, 

sogras, filhos), acrescentando também: a família do trabalho, a família do estudo, a 

família da igreja e a família do lazer. 

“Família é uma rede de relacionamento aonde todos vivem em harmonia e 

sabem que podem contar uns com os outros nas horas boas e nas horas ruins, em todos 

os momentos.” 

“Família é todo conjunto de pessoas que morem num mesmo território (casa), 

independente de ser somente pai e mãe, uma família pode ser constituída de diversas 

formas”. 

3.6- Família como criação de Deus 

A ideia de família como projeto divino ou como reflexo do amor de Deus 

aparece em um pequeno número de definições e reflete mais a religiosidade dos autores 

do que a preocupação com a definição de características da família. 
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No entanto, não se pode deixar de notar que tais definições elevam a família à 

dimensão do sagrado, reforçando ainda mais sua importância na medida em que 

transcende mesmo a ordem natural das coisas.  

“São as pessoas que Deus colocou em nossas vidas para que possam ter suporte 

durante nossa caminhada, sejam elas: pais, tios, irmãos, avós, sobrinhos e, inclusive os 

amigos. Este suporte deve ser firme para que o sucesso da família seja glorioso, 

lembrando que a glória não consiste em jamais cair, mas sim, de erguer-se toda vez que 

for necessário.” 

“Família é comunhão, vivem em unidade para compartilhar problemas e 

dificuldades a fim de resolvê-los. Para mim a família é um projeto de Deus. Toda 

família passa por problemas, desavenças, mas se houver amor, comunhão e unidade, 

essa famíloia se torna bem sucedida respeitando a oportunidade de cada um.” 

“Família abaixo de Deus é tudo.” 

“Família é a instituição mais antiga e mais interessante que existe, reflete o 

amor de Deus sobre a humanidade”. 

3.7- Família, pobreza e vulnerabilidade social 

Compreender como vivem as famílias de baixa renda em seu cotidiano, em seus 

diversos contextos e como eles refletem na forma como se organizam diante da 

responsabilidade pela educação dos filhos (Santos, 2006) é de fundamental importância 

para a compreensão de tal fenômeno. 

 Vivemos numa realidade multifacetada e compreendê-la em suas diversas 

nuances ajuda a entender como se compõe a trama complexa que forma o cenário da 

vida familiar com relação ao que pensam, o que sentem e como experimentam serem 

pais diante da responsabilidade familiar de preparar as gerações mais novas, conforme 

os resultados de pesquisa apontados por Santos (2006). 

A importância deste tema, no Brasil atual, parece ampliar-se, embora ainda de 

maneira bastante lenta, apesar da realidade que nos cerca. A TV adentra quase todos os 

dias moradias precárias, chamando a atenção para a ausência de espaço, de higiene e até 

mesmo de alimento (vide programa fome zero do atual governo para a erradicação da 

miséria). A cada dia se fala em crianças abandonadas - as crianças de rua que nos 

abordam no trânsito pedindo uma moeda, limpando o vidro de nossos carros 
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substituindo os limpadores de pára - brisas, e até mesmo fazendo malabarismos 

circenses, no apelo por um “trocado” para comprar um pãozinho. Muitas vezes, diante 

deste cenário, a impressão que temos é de que a miséria, a vida precária e deplorável de 

certos grupos familiares e, sobretudo, o abandono de crianças é fruto da 

irresponsabilidade dos pais, fazendo referência aos extratos mais empobrecidos da 

sociedade.    

Nos meios profissionais é comum ouvirmos afirmações de que as famílias de 

classes mais abastadas também sofrem os reflexos das mudanças ocorridas em seus 

contextos. A compreensão das famílias a partir da noção de classe, como vimos, tem 

suas origens na produção científica da década de 1980. 

No entanto, no contexto deste estudo, acreditamos fazer mais sentido falarmos 

das condições das famílias mais em termos de situação de risco e vulnerabilidade a que 

estão expostos, tendo em vista que a noção de classe social é pouco precisa no atual 

contexto da sociedade brasileira, sobretudo quando consideramos o efeito das políticas 

neo-liberais dos últimos dezesseis anos no país, que apontam a diminuição da pobreza2.  

A pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos 

elementos como a desigualdade na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a exclusão 

social, a violência, a discriminação, a ausência de dignidade, etc.  

Assim, para efeitos deste estudo, elegemos o elemento vulnerabilidade como 

critério para descrever as condições de pobreza a que estão submetidos os participantes 

desta pesquisa, bem como para definir suas características.   

Entre as dificuldades de um estudo sobre condições de vida e pobreza, destaca-

se a definição do que é ser pobre e como operacionalizar este conceito. Tendo em vista 

a complexidade do fenômeno, constituído por múltiplos aspectos e por mecanismos 

geradores e reprodutores que se superpõem, é em torno do indicador a ser utilizado para 

avaliar o grau e a extensão da pobreza que se concentram as polêmicas sobre o assunto. 

Os conceitos e medidas de pobreza existentes procuram, basicamente, 

estabelecer uma situação, classificando pessoas, famílias ou unidades agregadas – 

municípios, distritos, setores censitários, etc. – de acordo com um atributo ou conjunto 

de atributos que representam proximidades de indicadores do nível de bem-estar. 

                                                        
2 http://www.unesco.org/pt/brasilia/social-and-human-sciences-in-brazil/poverty-reduction-in-brazil/  
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Uma das formas mais freqüentes de se conceituar a pobreza é a partir de noções 

normativas que se apoiam, sobretudo, nas percepções de qual padrão de vida seria 

desejável em uma sociedade. Nessa vertente, destaca-se a construção das linhas de 

pobreza que, em geral, são definidas a partir de um padrão de consumo alimentar. 

Assim, as famílias ou indivíduos são classificados em pobres ou não pobres de acordo 

com a insuficiência ou suficiência da sua renda em propiciar o acesso àquele padrão. 

Por outro lado, pode-se recorrer à noção de vulnerabilidade social de pessoas, 

famílias ou comunidades, entendida como uma combinação de fatores que possam 

produzir uma deterioração de seu nível de bem-estar, em conseqüência de sua exposição 

a determinados tipos de riscos. Nesse sentido, vulnerabilidade é uma noção 

multidimensional, na medida em que afeta indivíduos, grupos e comunidades em planos 

distintos de seu bem-estar, de diferentes formas e intensidade. Entre os fatores que 

compõem as situações de vulnerabilidade social estão: “a fragilidade ou desproteção 

ante as mudanças originadas em seu entorno, o desamparo institucional dos cidadãos 

pelo Estado; a debilidade interna de indivíduos ou famílias para realizar as mudanças 

necessárias a fim de aproveitar o conjunto de oportunidades que se apresenta; a 

insegurança permanente que paralisa, incapacita e desmotiva no sentido de pensar 

estratégias e realizar ações com o objetivo de lograr melhores condições de vida” 

(Busso, 2001).  

Logo, a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se à 

maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, ou seja, a 

posse ou controle de ativos que constituem os recursos requeridos para o 

aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade 

(Katzman, 2006). Assim, a vulnerabilidade à pobreza não se limita em considerar a 

privação de renda, central nas medições baseadas em linhas de pobreza, mas também a 

composição familiar, as condições de saúde e o acesso a serviços médicos, o acesso e a 

qualidade do sistema educacional, a possibilidade de obter trabalho com qualidade e 

remuneração adequadas, a existência de garantias legais e políticas, etc. 

Por exemplo, a simples condição de família monoparental, com crianças 

pequenas e chefiada por uma mulher, não a torna necessariamente vulnerável, mas a 

combinação dessa situação com a baixa escolaridade da chefe configura uma situação 

de vulnerabilidade social, uma vez que os recursos cognitivos possuídos por essa 

família podem ser insuficientes para lhe garantir níveis adequados de bem-estar, 
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expondo-a, assim, a riscos variados como agravos à saúde, violência e pobreza.  Por 

conseguinte, se famílias com tais características concentram-se em determinadas áreas 

urbanas, essas localidades podem ser definidas como prioritárias para intervenções 

específicas com vistas à redução desses riscos e/ou superação dessa situação. 

Dessa opção analítica, decorre um importante aspecto: a dificuldade de se 

construir uma única escala ordenada, uma vez que cada dimensão possui significados 

próprios que dificilmente podem ser comparados entre si, além da necessidade de um 

amplo e diversificado conjunto de informações sobre a população a ser caracterizada, 

seja ela indivíduos, famílias ou coletividades. 

Nesse sentido, buscou-se operacionalizar esse conceito por meio de um 

indicador que permitisse classificar áreas geográficas, segundo os recursos que a 

população ali residente possui. Como unidade dessas áreas, foi adotado o setor 

censitário (território contíguo que abriga em média 300 domicílios), produzido no 

âmbito do Censo Demográfico 2000. 

A unidade de informação considerada foi o domicílio particular permanente 

definido como: “moradia de uma ou mais pessoas onde o relacionamento entre os seus 

ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de 

convivência, e que foi construído para servir exclusivamente de habitação” (IBGE, 

2003), que se coaduna com o conceito de família adotado pela Fundação Seade. 

O indicador resultante consiste em uma tipologia derivada da combinação entre 

duas dimensões – socioeconômica e demográfica –, que classifica o setor censitário em 

seis grupos de vulnerabilidade social, denominada Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS)3.  

A dimensão socioeconômica compõe-se da renda apropriada pelas famílias e do 

poder de geração da mesma por seus membros. Já a demográfica está relacionada ao 

ciclo de vida familiar. Nesta dimensão considerou-se que níveis baixos de renda 

definem a situação de pobreza, enquanto a escassez de fontes de rendimentos seguros e 

regulares delimitam situações concretas de riscos à pobreza. Entre os maiores riscos 

destacam-se o desemprego e a inserção precária no mercado de trabalho que, além da 

irregularidade dos rendimentos, deixa grandes contingentes de trabalhadores excluídos 

                                                        
3 Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (2010). IPVS. Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social. In: http://www.seade.gov.br 
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dos benefícios disponíveis para aqueles que estão inseridos de forma regular no 

mercado de trabalho. 

Nas pesquisas domiciliares realizadas pela instituição, mais de 97% dos 

domicílios são formados por uma única família. 

O montante de renda auferido pela família foi expresso pela renda do chefe do 

domicílio. 

Já o poder de geração e manutenção regular de renda foi medido por meio do 

nível de escolaridade do chefe – anos de estudo e acesso à educação básica. Tendo em 

vista que a baixa instrução de um indivíduo potencializa seu risco de uma pior inserção 

no mercado de trabalho e acarreta maior probabilidade de experimentar situações de 

desemprego, considerouse que um indicador de escolaridade seria adequado para tal 

medição.  

Assim, setores censitários que concentram parcelas expressivas de chefes de 

família com baixa renda e/ou pouca escolaridade podem ser associados a condições 

vulneráveis à pobreza. 

A dimensão relacionada ao ciclo de vida das famílias foi expressa pela idade do 

responsável e a presença de crianças com idade até quatro anos.  

Diferentemente da dimensão socioeconômica, não há relação imediata entre 

pobreza e ciclo de vida. Mesmo assim, o ciclo de vida tende a atuar como um fator que 

potencializa o risco à pobreza. Ou seja, uma família jovem, com crianças pequenas e 

com baixos ativos cognitivos e econômicos tende a estar mais exposta a riscos sociais 

do que outra, com os mesmos recursos, mas numa fase posterior do ciclo de vida, 

quando seus filhos já atingiram a idade adulta, por exemplo.  

Essa abordagem, além de caracterizar diferentes situações de vulnerabilidade 

social, permitindo uma melhor compreensão do fenômeno, aponta para a necessidade de 

formulação de políticas públicas voltadas para situações particulares, como as de 

famílias com presença de crianças ou de idosos em condição de risco. 

Os seis grupos ou tipos de áreas que constituem o IPVS, que, juntamente com 

sua representação cartográfica (contendo todas as informações necessárias para a sua 

localização espacial no perímetro dos 645 municípios do Estado de São Paulo), são um 

importante instrumento para subsidiar a definição de prioridades e estratégias para a 
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ação pública, visando o combate à pobreza, conforme breve descrição abaixo e 

explicitada mais resumidamente no quadro que segue. 

Grupo 1 – Nenhuma Vulnerabilidade: engloba os setores censitários em 

melhor situação socioeconômica (muito alta), com os responsáveis pelo domicílio 

possuindo os mais elevados níveis de renda e escolaridade. Apesar de o estágio das 

famílias no ciclo de vida não ser um definidor do grupo, seus responsáveis tendem a ser 

mais velhos, com menor presença de crianças pequenas e de moradores nos domicílios, 

quando comparados com o conjunto do Estado de São Paulo. 

Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: abrange os setores censitários que se 

classificam em segundo lugar, no Estado, em termos da dimensão socioeconômica 

(média ou alta). Nessas áreas concentram-se, em média, as famílias mais velhas. 

Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa: formado pelos setores censitários que se 

classificam nos níveis altos ou médios da dimensão socioeconômica e seu perfil 

demográfico caracteriza-se pela predominância de famílias jovens e 

adultas. 

Grupo 4 – Vulnerabilidade Média: composto pelos setores que apresentam 

níveis médios na dimensão socioeconômica, estando em quarto lugar na escala em 

termos de renda e escolaridade do responsável pelo domicílio. Nesses setores 

concentram-se famílias jovens, isto é, com forte presença de chefes jovens (com menos 

de 30 anos) e de crianças pequenas. 

Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta: engloba os setores censitários que possuem 

as piores condições na dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os dois grupos 

em que os chefes de domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos de renda e 

escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor presença de crianças 

pequenas. 

Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta: o segundo dos dois piores grupos em 

termos da dimensão socioeconômica (baixa), com grande concentração de famílias 

jovens. A combinação entre chefes jovens, com baixos níveis de renda e de escolaridade 

e presença significativa de crianças pequenas permite inferir ser este o grupo de maior 

vulnerabilidade à pobreza. 
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Alguns esclarecimentos adicionais devem ser feitos para permitir o uso 

adequado do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), enquanto instrumento de 

mensuração da pobreza sob o enfoque multissetorial. Recorde-se que essa tipologia 

classifica cada um dos setores censitários do Estado de São Paulo segundo níveis de 

vulnerabilidade social a que estão sujeitos seus residentes. Importa destacar que os 

grupos foram gerados com base nas características socioeconômicas e demográficas dos 

residentes no conjunto do Estado, garantindo, assim, a maior cobertura possível da 

população paulista e tornando todos os municípios do Estado comparáveis entre si. 

Utilizaram-se os 48.683 setores censitários.  

Outro fato a ser mencionado é o caráter relativo do estudo. Os critérios que 

definiram a escala de vulnerabilidade são relativos à realidade do conjunto do Estado de 

São Paulo, em 2000.  

Dessa forma, a condição de nenhuma vulnerabilidade corresponde à melhor 

situação observada no Estado naquele ano e a de vulnerabilidade muito alta à pior. 

A fonte dos dados para o estudo é outro elemento importante a ser considerado, 

uma vez que somente o Censo Demográfico permite a obtenção de informações intra-

urbanas, em âmbito de setor censitário. Porém, essas informações são de certa forma 

limitadas, uma vez que não podem ser realizados certos tipos de cruzamentos no grau de 

desagregação desejado, como, por exemplo, a escolaridade do responsável do domicílio 

segundo sexo e idade. 

Assim, o perfil das famílias que participaram deste estudo (Gráficos 1 a 5 e 

Tabela 1)  são em sua manioria moradores cujos setores censitários pertencem à região 

que compõe os municípios de Cotia, Embu, Itapecerida da Serra, Taboão da Serra e 

Campo Limpo Paulista. De acordo com o IPVS,  estas famílias estão classificadas como 

pertencendo ao nível de Média Vulnerabilidade – IPVS 4. De acordo com as 

características demográficas e de ciclos de vida que formam o contexto de vida dessas 

famílias, cerca de 90% dos responsáveis pelos domicílios são alfabetizados, sendo que 

pouco mais de 30% possuem nível de escolaridade com ensino fundamental completo, 

obtendo pouco mais de 5 (cinco) anos de escolaridade. O rendimento médio dos 

responsáveis pelas familias varia de 1 a 3 salários mínimos e suas médias de idades são 

de 40 anos. As mulheres figuram como responsáveis da casa em cerca de 20% e o 

tamanho médio do domicílio é de 3,8 pessoas.  
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Deste modo, pensar a questão da vulnerabilidade familiar no viés da educação 

dos filhos implica em considerar a presença desses múltiplos fatores que se combinam 

tornando tal tarefa mais difícil para alguns do que para outros. 

Tais fatores conjugados se traduzem nos tipos de preocupações trazidas pelos 

pais, bem como os conflitos intergeracionais que a todo tempo coloca à prova os 

princípios e valores defendidos por essas famílias, principalmente aqueles que são 

ameaçados pelo consumo de drogas, falta de oportunidade de trabalho, ganho e uso fácil 

do dinheiro, etc.  

No entanto, podemos afirmar que a relevância da educação de crianças e 

adolescentes e suas relações com os adultos é uma demanda que emerge com maior 

grau de importância a cada dia em todos os níveis sociais. 

 Antes da década de 90 essa preocupação somente aparecia relacionada com as 

famílias pertencentes a segmentos sociais mais humildes, como as crianças que estão na 

rua fazendo performances, vendendo doces, usando drogas, etc. 

Segundo Rosemberg (1994) essas evidências são equivocadas. Seus estudos 

mostram que as crianças de rua nem sempre são abandonadas, indo na contra - mão do 

que afirmaram alguns estudos desenvolvidos a partir da década de 1980, elaborados 

com base em raciocínios dedutivos e pouco fidedignos do ponto de vista metodológico. 

Esses dados assumiam uma relação linear entre pobreza e sobrevivência na ou da rua. 

Neles, os pressupostos básicos eram de que a família pobre gera inevitavelmente 

abandono, expulsão ou desligamento de seus filhos. O fato das crianças estarem na rua 

pode refletir as condições de sobrevivência das famílias, objeto da violência alheia ou 

civil e até mesmo política.  Algumas crianças correspondem de fato a famílias que as 

abandonam, objeto da violência social, institucionalizada, que refletem a ausência de 

políticas públicas e programas sociais com ações que visem proteção à família. 

Em geral, as idéias difundidas pela mídia nacional e internacional que 

alimentaram o imaginário social sobre a pobreza são de que a família pobre não é 

continente para seus filhos, produzindo os meninos de rua hoje, e os criminosos de 

amanhã; meninas de rua, prostitutas hoje, e mães de meninos de rua de amanhã.  

Não se pode ser ingênuo a ponto de acreditar haver uma metodologia de 

mapeamento que possa definir em detalhe todos os perfis das famílias a que pertencem 

os meninos que estão na rua. De fato, muitos deles estão morando embaixo de 
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pontilhões porque são filhos de pais dependentes de álcool e drogas, o que maximiza as 

experiências de violência caracterizadas por agressões físicas, maus tratos, negligência e 

abuso sexual de muitos desses meninos e meninas, que muitas vezes não querem voltar 

para casa.  

Importante assinalar que meninos e meninas dos segmentos sociais  mais 

privilegiadas também podem ser vítimas desses mesmos tipos de violências. O que os 

diferenciam é que não vivem na rua e tais ocorrências são privadas e estão relacionadas 

ao que chamo de “vulnerabilidades intrafamiliares” ou “Vulnerabilidades da Riqueza”, 

que refletem questões específicas relacionadas mais ao modo como as famílias se 

organizam em termos de hierarquia, limites, autoridade, fronteiras, distância afetiva, 

comunicação, regras, excessos de bens materiais, consumo, etc. 

As famílias menos favorecidas são mais vulneráveis por estarem expostas aos 

riscos sociais relacionadas aos sistemas mais amplos da sociedade. Inclusive, por essa 

mesma razão ficam mais expostos e, portanto, tem maior visibilidade, tornando-as 

vítimas dos preconceitos.   

Exemplo disso, segundo Rosemberg (1994), são as expressões como “crianças 

ou menores carentes” e/ ou “abandonados” consagrados pela CPI de 1975 para 

categorizar os meninos de rua, ressaltando os preconceitos contra as famílias pobres.            

Segundo ela, estas expressões não eram neutras, pois associavam, na 

compreensão do fenômeno, determinações de ordem econômica e de natureza familiar: 

menores abandonados ou meninos de rua eram considerados como crianças/ 

adolescentes pobres que viviam nas ruas porque perderam o vínculo com os pais e 

residiam fora do domicílio familiar. Este conceito foi fraturado pelo fato de seus 

resultados não serem confirmados por muitos outros estudos, entre os quais o de 

Rosemberg (1994), que apontaram que um número significativo de crianças e 

adolescentes vistos nas ruas mantinha vínculos com os pais e voltavam periodicamente 

(muitos, diariamente) ao domicílio familiar. Destas análises e percepções resultaram 

duas categorias conceituais: crianças/ adolescentes de rua e as crianças e adolescentes 

na rua.  

Para o primeiro grupo a rua é o domicílio, o local fundamental de socialização, 

inclusive com padrões organizativos adotados, com papéis e funções bem claros e 
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definidos - o pai e a mãe da rua, responsáveis por cuidados e proteção, inclusive com 

níveis de hierarquia.  

Para o segundo grupo a rua constituía apenas o local para a geração de renda, 

mantendo vínculo familiar e retornando sistematicamente ao domicílio.4 Esta segunda 

categoria nos faz pensar de fato nestas crianças/ adolescentes na rua como fator de luta 

pela sobrevivência, caracterizando, muitas vezes e em alguns casos, formas disfarçadas 

de trabalho infantil.  

Diante das ponderações acima e frente a uma diversidade de outros fatores que 

envolviam essas crianças e adolescentes pesquisados, a autora definiu para sua pesquisa 

a categoria conceitual que designou como crianças/ adolescentes em “situação de rua” 

na cidade de São Paulo, designando aqueles que encontram na rua “o espaço principal 

ou secundário” do cotidiano na garantia da subsistência ou do lazer, ou de ambos 

simultaneamente. Com esta conceituação Rosemberg, (1994), considera que: 

“... estar na rua não é um atributo da pessoa, mas uma resposta circunstancial 

de certas crianças e adolescentes pobres a pressões da vida familiar (relacionamento 

humano e situação econômica), a condições do domicílio, à dinâmica da instituição 

escolar, do mercado de trabalho e da própria rua... (..) ... esta  população usa a rua 

para além da circulação, executando atividades que ”não se desejariam que aí fossem 

realizadas” ( p. 34). 

Esse estudo mostra a força do preconceito que associa pobreza como fator 

“desestruturante” das famílias de baixa renda, e conseqüentemente responsável pela 

violência, uso e tráfico de drogas, prostituição, gravidez precoce, insucesso escolar, 

entre outros, dos seus membros. Portanto, cria e reforça a idéia de que tal condição é 

decorrente da “incompetência familiar” e exclui da análise a dimensão sistêmica do 

fenômeno, porque deixa de considerar as relações que se estabelecem entre as violações 

de direitos e ausência de políticas públicas voltadas para essas populações, em termos 

de uma proteção de Média e alta complexidade5 para a garantia dos vínculos de 

cuidado, afeto e proteção de seus membros. 

Nesse sentido, cabe considerar que nos contextos em que se encontra algum tipo 

de política pública voltada para essas populações, surgem muitas dificuldades que se 

                                                        
4 Filme: Crianças invisíveis - Episódio: João e Bilu. 
5 SUAS – Sistema Único de Assistência Social: MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Inclusão 
– www.mds.gov.br/ Acessada em 29.03.2009. 
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refletem na eficácia e eficiência dos serviços oferecidos. É o resultado da má qualidade 

da gestão pública: critérios político-eleitoreiros para composição dos quadros 

funcionais, cuja rotatividade e qualidade da formação profissional é muito precária e a 

falta de condições estruturais básicas para o funcionamento dos equipamentos na 

execução dos serviços. Além disso, a ausência de formação continuada, atrasos nos 

pagamentos dos salários e dos benefícios dos programas de transferência de renda 

oferecidos ás famílias e seus filhos, acabam muitas vezes gerando uma crescente falta 

de credibilidade nas famílias. Além disso, a falta de informação sobre a existência da 

rede tanto pública quanto da sociedade civil a que essas famílias podem ser 

encaminhadas é outro fator a ser considerado. A falta de comunicação e articulação 

torna essa rede ineficaz, mesmo quando ela existe. As famílias se sentem desanimadas, 

o que faz com que acabem desistindo e não aderindo a novos programas instituídos, 

continuando à margem, excluídos do acesso aos recursos básicos e mínimos para 

sobreviverem. Também conta a falta de informação e orientação para as famílias quanto 

a outras possibilidade de atendimento na rede sócio-assistencial, fruto da ineficácia 

institucional e de estratégias de comunicação inadequada para com essas populações.  

Carter & McGoldrick (1995 e 1999) ressaltam a importância de considerar que 

existem famílias pobres que lutam para sobreviver com recursos inadequados, mas 

conseguem satisfazer as necessidades básicas para o desenvolvimento de seus membros. 

Isto não exclui a importância de pensar a pobreza como um fator que pode obrigar a 

família mais sadia de dar-se por vencida, especialmente quando existem aspectos sociais 

e econômicos que servem para mantê-la numa posição de miséria e impotência. 

Apreciar esta questão como circular e não linear é considerar que a estrutura de uma 

sociedade pode deixar certos grupos sujeitos a uma situação crônica de miséria. 

Apesar disso, as populações carentes podem desenvolver mecanismos de 

adaptação para lidarem com um ambiente empobrecido e hostil. E muitas dessas 

respostas significam um reflexo de grande criatividade e força, conforme temos 

percebido nos Grupos Reflexivos que constituem uma das estratégias metodológicas 

desta pesquisa. Daí nosso intuito de aprofundar a compreensão de como a participação, 

nesses grupos de reflexão, possibilitou a implementação de mudanças nestas famílias, 

tanto em termos das práticas utilizadas para educar seus filhos quanto ao enfrentamento 

de outros riscos e vulnerabilidades, relacionadas a esta tarefa familiar parental.   
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Nossa experiência em campo junto a esta população tem possibilitado visualizar 

“in vivo” de modo muito claro como a pobreza é perpetuada de modo circular e fica 

evidente na maneira pela qual a auto – estima dos pais de famílias pode ser afetada pela 

ausência de emprego adequado e a falta de acesso aos bens sociais. As famílias se 

sentem inferiorizadas e com menos senso de dignidade porque não podem dar boa 

educação escolar para seus filhos e nem condições de lazer. Não podem sequer comprar 

materiais escolares ou atender às expectativas que sentem como impostas pela escola 

relacionadas a bons modos, vestimentas, ter casa de alvenaria, viver em certas 

condições de higiene e saneamento básico, etc, porque os territórios aonde vivem não 

possibilita tais condições. Muitas vezes ficam envergonhadas de dizerem o bairro ou 

município em que residem porque já existe um preconceito nas lojas, mercados, centros 

comerciais, hospitais, postos de saúde, escolas, etc que em geral se utilizam. 

Do ponto de vista do Ciclo Vital Familiar, pode-se observar no cotidiano das 

famílias brasileiras pobres muitas características semelhantes às apresentadas pelas 

autoras (Carter & McGoldrick, 1995) ao estudar o ciclo de vida familiar de famílias 

negras norte-americanas, de baixa renda. É importante destacar que muitas vezes o ciclo 

de vida dessas famílias parecem ser mais truncados do que as de classe média e as fases 

de transição nem sempre são tão delineadas. As famílias são freqüentemente chefiadas 

por mulheres e do tipo ampliado, incluindo outros familiares. O ciclo de vida é 

pontuado por numerosos eventos imprevisíveis e pelos estresses a eles associados, tendo 

poucos recursos que os ajudam a lidar com esses eventos. Dependem, na maioria das 

vezes, de instituições públicas governamentais para ajudá-las a satisfazer até mesmo 

suas necessidades básicas. 

Com relação aos filhos, nessas famílias, não existe época prevista para o 

desenvolvimento de tarefas que sejam adequadas ás suas capacidades, como naquelas de 

níveis sociais mais privilegiados. Na infância, precisam desenvolver habilidades de 

sobrevivência às violências de todos os tipos e à “malandragem” de outros adultos que 

encontram.  

Saem cedo de casa, formam arranjos maritais ou se casam muito antes do tempo 

ideal. Têm filhos ainda na adolescência e os pais tornam-se avós muito cedo. Um ciclo 

de vida encurtado significa que há um tempo inadequado para resolver as tarefas de 

cada estágio porque afetam as etapas de amadurecimento e as pessoas freqüentemente 

precisam assumir novos papéis e responsabilidades antes de serem capazes de fazê-lo. 
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Assim, parece haver sempre uma “dívida existencial”, fruto dessas etapas truncadas, 

sobrepostas ou que foram puladas. 

Outro fator relevante é o número de lares chefiados por mulheres, que vêm 

aumentando, criando um quadro característico de “feminização da pobreza”. Há no 

discurso cotidiano, o preconceito de que a ausência de um homem no lar gera 

disfuncionalidade na família. Nem sempre as famílias chefiadas por mulheres são 

disfuncionais. É bom observar que muitas delas mantiveram o acesso a recursos como 

creches, escolas para seus filhos, mínimo de adequação de moradia e saneamento 

básico, além de terem mantido laços significativos com suas famílias ampliadas e com 

suas comunidades.  

Outro fator que pode dificultar o bom desenvolvimento familiar é o stress gerado 

por eventos imprevisíveis. As famílias de baixa renda podem ser acometidas por perda 

abrupta de seus membros através do rompimento familiar, morte, aprisionamento, 

adição ao álcool ou drogas, jovens em conflito com a lei porque foram envolvidos em 

atos delinqüentes (assaltos, furtos, porte de drogas, etc). Juntamente com o fato básico 

da pobreza, isto cria barreiras adicionais ao desenvolvimento dos membros dessas 

famílias. O potencial de conflito e tensão emocional fica imensamente aumentado em 

função das demandas geradas por essas situações. As práticas de educação dos filhos 

muitas vezes acabam sendo violentas porque os pais ficam desestabilizados 

emocionalmente em decorrência da situação em que vivem. 

Nesse contexto é importante salientar dois aspectos que consideramos importantes: 

Primeiro: ser pobre é uma condição e não são todas as famílias que respondem 

da mesma maneira a esta condição.  

Segundo: significativa parcela das famílias pertencentes a níveis sociais mais 

privilegiados da sociedade e seus filhos também estão envolvidos nas mesmas situações 

de risco e vulnerabilidade que acometem aqueles que vivem em condição de pobreza. 

Uma organização familiar disfuncional não acontece somente em famílias pobres.  

Ainda do ponto de vista do Ciclo Vital Familiar, outro fator importante a ser 

considerado é que os adolescentes são freqüentemente “empurrados” para o mercado de 

trabalho para ajudar a prover a própria subsistência. Sobre eles também é colocada uma 

alta expectativa no sentido de poderem, pelo trabalho, terem uma fonte de renda e 

ajudarem de forma concreta para incrementar a renda familiar. 
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Esta decisão dos pais de mandar os filhos logo cedo para o mercado de trabalho 

também está relacionada com a transmissão do modelo intergeracional que receberam, 

porque os pais dessas famílias de hoje, crianças e adolescentes de ontem, começaram a 

trabalhar muito cedo. Portanto, esta atitude tem relação com a manutenção de valores e 

práticas educativas como medida preventiva para que os filhos não se tornem 

“preguiçosos, desonestos e delinqüentes” (Santos, 2006). Preocupa muito aos pais que 

seus filhos fiquem desocupados e desse modo sejam influenciados negativamente pelas 

amizades e outros adultos que podem aliciá-los, se envolvendo em furtos, roubos, 

assalto á mão armada, tráfico de drogas, exploração sexual infantil e prostituição, entre 

outros. 

Assim, vemos que a vida familiar comporta diversos fatores, que a torna um 

conjunto de fenômenos complexos. Quando se pensa a tarefa educativa dos filhos em 

meio a todos estes fatores que acabamos de considerar, e outros, que certamente ainda 

não vislumbramos, esse caráter de complexidade aumenta mais ainda. Nesse sentido, 

muito adequadamente diz Romanelli (2002): 

“A forma de organização da família é um elemento relevante no modo como ela 

conduz o processo de socialização dos imaturos, transmitindo-lhes valores, normas e 

modelos de conduta e orientando-os no sentido de tornarem-se sujeitos de direitos e 

deveres no universo doméstico e no domínio público” (p. 73). 

Segundo a autora, a experiência dos adultos é considerada pelas novas gerações, 

inadequada para oferecer modelos que possam organizar e orientar suas formas de 

sociabilidade. A rapidez das mudanças tem afetado a família de modo a tornar o saber 

acumulado pelos pais inadequado para enfrentar as novas situações trazidas pelas novas 

gerações. Os acontecimentos e experiências mais recentes que afetam os mais novos 

não foram vividos pelos pais, dificultando qualquer compreensão. Desse modo, sua 

experiência acaba se tornando nula e os filhos transmitem aos pais novos saberes e 

novos modelos de conduta.  

Acreditamos que essa experiência acumulada pelos pais não pode e não deve ser 

invalidada. Somos filhos do tempo, que atravessa a história com seus acontecimentos 

que criam novos paradigmas que guiam nossa existência. A partir das experiências que 

tiveram, os pais podem exercitar reflexões e contextualizá-las no sentido de uma maior 

compreensão dos processos pelos quais passam seus filhos e de facilitar a comunicação 

na família sobre regras, autoridade, valores, etc. 
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Nesse sentido, cabe-nos pensar sobre as mudanças ocorridas em nossa sociedade 

nos últimos tempos e os novos valores que guiam as atitudes e comportamentos das 

novas gerações, não sendo necessário invalidar as experiências das gerações anteriores, 

o que refletiria na supervalorização do novo, descartando aquilo que é “velho” e 

“ultrapassado”. É nesse sentido que se coloca um de nossos objetivos nesta nova etapa 

da pesquisa, que é o de compreender como as mudanças ocorridas na Pós-Modernidade 

têm influenciado no modo como os pais de famílias têm forjado sua identidade parental. 

Além disso, as gerações anteriores também sofrem os reflexos do que é novo na 

construção da identidade pessoal de ser pai e ser mãe, podendo, inclusive, aprender 

muitas coisas com os filhos. Em função dos saberes que as novas gerações acumulam e 

transmitem para seus pais, a assimetria entre eles tende a diminuir, em particular as 

relações hierárquicas, que refletem o exercício de autoridade e uso do poder de modos 

mais igualitários (Santos & Macedo, 2008). 

 Neste cenário, percebemos que as famílias têm, cada vez mais, experimentado 

conflitos de valores educacionais no que se refere às práticas utilizadas e suas eficácias. 

Isto vem ocorrendo principalmente a partir do fenômeno da globalização. Ela faz com 

que vivamos num mundo em constantes transformações, que afetam quase tudo o que 

fazemos. Podemos testemunhar tais influências nos aspectos de intimidade das pessoas, 

no modo como imprimem mudanças significativas nas instituições sociais, incluindo os 

sistemas tradicionais de famílias que também estão sendo transformados ou estão sob 

tensão (Giddens, 2002b). A globalização é política, tecnológica e cultural, tanto quanto 

econômica e foi influenciada, acima de tudo, pelo desenvolvimento nos sistemas de 

comunicação que remontam ao final da década de 1960. Ela é global e local ao mesmo 

tempo, apresentando-se como uma unidade complexa (Morin, 2002). Vai desde as 

transformações políticas, econômicas e sociais no mundo até sociedades locais e grupos 

específicos.  

O debate que está se desenvolvendo sobre valores familiares em diversos países 

poderia parecer muito distanciado das influências globalizantes. Mas não é. Os sistemas 

tradicionais de famílias começaram a serem transformados há mais de meio século – 

desde a década de 1950 (Therborn, 2006; Vaitsman, 1994).  

Embora do ponto de vista demográfico e simbólico ela pareça ser a mesma - não 

é. Esses valores ainda estão sob tensão, especialmente na medida em que as mulheres 

reivindicam maior igualdade. Jamais houve antes uma sociedade em que as mulheres 



87 
 

fossem sequer aproximadamente iguais aos homens. Esta é uma revolução 

verdadeiramente global da vida cotidiana, cujas conseqüências estão sendo sentidas no 

mundo todo, em esferas que vão do trabalho à política, não escapando dela crianças ou 

idosos, negros ou brancos, homens ou mulheres. A globalização não é, portanto, um 

processo singular, mas um conjunto complexo de processos. É a razão do ressurgimento 

de identidades culturais locais em várias partes do mundo.    

 Giddens (2002b) e Bauman (2003) acrescentam ainda como efeitos desse 

processo de globalização, a destruição de culturas locais, profundas mudanças de 

valores e o aumento das desigualdades sociais no mundo, piorando a sorte dos 

empobrecidos na medida em que se cria um mundo de vencedores e perdedores, onde a 

maioria é condenada a uma vida de miséria e desesperança. 

Segundo os mesmos autores, para onde quer que olhemos, vemos instituições 

que, de fora, parecem as mesmas de sempre e exibem os mesmos nomes, mas que por 

dentro se tornaram muito diferentes: são as “instituições - casca”. 

Continuamos a falar da nação, da família, do trabalho, da tradição, da natureza 

como se tudo isso continuasse igual ao que foi no passado. Não continuam. A 

globalização está sacudindo nosso modo de vida atual, não importa o que sejamos. Ela 

está emergindo de uma maneira anárquica, fortuita, trazida por uma mistura de 

influências.  

Giddens (2002) e Bauman (1998) reiteram, afirmando que nunca antes nossas 

vidas foram afetadas na esfera da sexualidade, nos relacionamentos, no casamento e nas 

famílias como agora com a globalização. E que são poucos os países do mundo em que 

não está se desenrolando uma intensa discussão sobre a igualdade sexual, a regulação da 

sexualidade e o futuro da família.  

É nesse contexto que cabe entrever em que situação as famílias brasileiras estão 

sendo afetadas. Nos grupos Reflexivos que realizamos em pesquisa anterior com as 

famílias, os pais foram unânimes em apontar que percebem a existência de certo 

descompasso, e até mesmo certo grau de inconsistência, entre o que se pensa e deseja 

fazer e o que se faz. Entre outros fatores, as famílias participantes atribuíram essa 

contradição aos modelos apresentados pela mídia, o que gera certo tipo de desarmonia, 

contradição e confusão entre o que pensam o que fazem. Daí terem valorizado muito o 

fato de existir um espaço em que puderam refletir sobre estas influências, o que nos fez 
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pensar sobre o significado atribuído a estes encontros como uma experiência de cuidado 

de si, muito importante na medida em que se têm outros (os filhos) sobre sua 

responsabilidade para também cuidar. 

Embora muitas mudanças venham ocorrendo, há certa inquietação para se 

avaliar de que modos tais mudanças vêm afetando de fato a organização e dinâmica 

familiar. As relações de autoridade e poder se constituem como elementos orientadores 

da cena doméstica, definindo para marido e esposa, para pais e filhos posições 

hierárquicas, direitos e deveres específicos, porém desiguais, como temos visto pelas 

questões que nos são apresentadas pela mídia em nosso cotidiano. Isto pode muitas 

vezes acarretar inconsistências, confusão e insegurança para os pais que ficam aflitos 

com tais mudanças que adentram suas casas, interferindo no comportamento dos filhos 

e conseqüentemente nas práticas que utilizam para educá-los. Os espaços constituídos 

pelos Grupos de Reflexão forma considerados importantes pelos os pais enquanto 

oportunidade de troca de experiências, reflexões, convivência e aprendizado que 

segundo eles influenciaram para mudanças significativas em suas vidas. Daí nosso 

intuito de neste estudo compreender como os pais de famílias perceberam tais 

transformações em termos dos níveis de abrangência nas práticas que utilizam para 

educar seus filhos. 

 

3.8- Alguns dados oficiais sobre a família brasileira 

Fazer referência a alguns dados estatísticos sobre a família brasileira é 

importante no sentido de aquilatarmos a dimensão dos vários arranjos familiares que 

aparecem no censo, justificando a preocupação com o estudo de grupos específicos de 

famílias.  

Segundo IBGE (2003) e PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(1992 a 2001) é possível destacar algumas tendências recentes no perfil da família 

brasileira. Nesse período, cresceu de forma contínua o número de famílias nas quais a 

pessoa de referência é a mulher e reduziu-se a quantidade de componentes das famílias, 

como reflexo do ritmo de queda da fecundidade. A PNAD 2001 estimou em cerca de 

13,8 milhões o número de arranjos familiares em que a mulher era a pessoa de 

referência, ou 27,3% das 50,4 milhões de famílias brasileiras. Em duas décadas, a 

proporção desse tipo de arranjo familiar cresceu cerca de 24,7% no país. O fenômeno é 
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mais recorrente nas regiões metropolitanas. O número de famílias do tipo mulheres sem 

cônjuge com filhos, de 15,1% em 1991 aumentou para 17,1 em 1999, mas ainda 

predominam os padrões históricos da família, casal com filhos - 59,4% em 1991 e 55% 

em 1999. 

Dados do mesmo censo constatam que nas duas últimas décadas houve uma 

queda substancial do tamanho da família em todas as regiões: de 4,3 pessoas em média 

por família em 1981, chegou a 3,3 pessoas em 2001. O número médio de filhos por 

família é de 1,8 filhos. Os dados do PNAD do mesmo período confirmam esta 

tendência, certificando que nas últimas duas décadas, cresceu a proporção de pessoas 

que moram sozinhas. 

A Síntese dos indicadores sociais 2003, lançada pelo IBGE, confirma que o 

traço marcante da sociedade brasileira é a desigualdade. A melhora dos indicadores foi 

generalizada, sobretudo os de saúde, educação e condição dos domicílios, mas à 

distância entre os extremos é muito grande. Na desigualdade por gênero as mulheres 

ganham menos que os homens em todos os estados brasileiros. 

Segundo o IBGE, metade dos chefes de família ganha em média R$ 350,00 e a 

diferença de rendimentos segundo o sexo do responsável pelo domicílio é expressiva: 

metade dos responsáveis homens recebe até R$ 400, 00, contra metade das mulheres 

que ganha até R$ 276,00 na região Sudeste, que é a que melhor paga.  

Em se tratando do tipo de arranjo familiar, nas famílias em que o homem é a 

pessoa de referência, os tipos de famílias mais freqüentes são “casal com filhos” 

(70,9%) e “casal sem filhos” (18,2%). Nas famílias em que a mulher é a referência, 

predominam as sem cônjuges com filhos (65,1%), seguidas do tipo unipessoal (17,1%).  

A partir desta breve consideração sobre os dados atuais de alguns aspectos que 

compõem as condições de vida da família brasileira, torna-se necessário pensarmos nos 

arranjos que estas famílias realizam para se manterem em condições mínimas de 

sobrevivência. Pensar nos mecanismos de adaptação que desenvolvem para manterem 

padrões razoáveis de estabilidade, principalmente tendo em vista a manutenção material 

e afetiva nas famílias. Também pensar em como se organizam frente ao cuidado, o 

acompanhamento, a formação e o sentido de responsabilidade pela prole, sobretudo 

quando consideramos a parentalidade. 
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3.9- Valores familiares e as práticas educativas em família de baixa renda 

Faz-se necessário que se pense nas transformações que têm ocorrido nos últimos 

tempos, nos mais amplos setores da sociedade e seus reflexos na família, sobretudo 

quanto aos novos valores e condições que emergem.  

As pesquisas sobre educação na família, principalmente nas de baixa renda, bem 

como os valores que norteiam as práticas que ali ocorrem, ainda são escassos, para não 

dizer, totalmente ausentes no campo científico. 

De tudo isto que foi dito até aqui, nossa intenção foi fazer uma apresentação das 

famílias exercendo sua tarefa educativa do ponto de vista macro, considerando alguns 

aspectos sócio-antropológicos. Isto serviu para explicitar algumas relações entre 

diferentes fatores que faz com que este tema seja dotado de natureza complexa. 

Procuramos traçar uma linha de raciocínio que consideramos como sendo importante 

para guiar nosso pensamento no sentido de apresentar, esclarecer e compreender o 

contexto desta pesquisa. Nessa linha de raciocínio, procuramos esclarecer e 

compreender que seja a família como for - a sociedade espera que a tarefa primeira da 

educação dos filhos seja realizada por ela (a família).  

Nesse sentido, a literatura psicológica da Psicologia do Desenvolvimento foca 

especificamente esse aspecto micro quando passa a considera a educação das novas 

gerações no interior da família. Assim, o foco está em que seja ela como for e em que 

época for o mais importante é saber como do ponto de vista micro-social se dão essas 

relações, principalmente quando se trata de cuidar, proteger, educar e transmitir valores.  

Assim, são duas as perspectivas que envolvem o problema de pesquisa deste 

estudo: uma perspectiva no nível mais amplo (macro) que apresentamos anteriormente, 

a partir de bases teóricas sócio-antropológicas, que tem como finalidade compreender a 

família e a comunidade social básica - que muda, se transforma, reflete e reproduz os 

valores para a sociedade em determinadas épocas e contextos. E a outra perspectiva é 

mais restrita, ou seja, a das micro-relações sociais que se dão no interior da família, que 

aborda como é que os pais exercem a função de educar e as estratégias que utilizam para 

transmitir os valores, que passamos a apresentar em seguida.  

A literatura existente, que faz referência à temática da educação na família, é 

aquela do ponto de vista psicológico, que aborda as relações educativas entre pais e 
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filhos. Para a psicologia são as relações que importam e as práticas educativas devem 

ser compreendidas como sendo inscritas a partir desse lugar.  

Do ponto de vista psicológico, basicamente foi a psicologia do desenvolvimento 

que se ocupou com a educação dos filhos na família, quando se observa especificamente 

as práticas de educação – como os pais agem em relação aos filhos no que se refere a 

esta tarefa de educar, bem como dos significados que são atribuídos aos filhos por eles.  

Para muitos, a chegada de um filho pode ser um período cheio de expectativas, 

em que a família se prepara tendo em vista receber um novo membro.  Cada criança que 

chega ao mundo não se incorpora a um contexto vazio, muito pelo contrário, nasce em 

um contexto familiar repleto de expectativas, crenças, valores e metas. Este cenário 

familiar forma um conjunto de influências que contribuirão para formação das pessoas, 

constituindo-se numa peça essencial para compreender seu desenvolvimento. Nesta 

perspectiva, há consenso entre os estudiosos do assunto ao considerar a família como o 

primeiro e mais importante contexto de socialização  

(Tudge, Hayes, Doucet,  Kulakova,  Tammeveski,  Meltsas,  &  Lee, 2000a ; 

Hernandéz, Rodríguez, & Zamora, 1998; Macedo, 1994; MacCoby, 1984;; Smith, 

1992). Com base nessa premissa, muitos estudos têm sido feitos procurando 

compreender como se constrói no seio da família o processo educativo de socialização 

da criança. Porém, são escassas as pesquisas na área da Psicologia que se referem aos 

valores e práticas educativas em famílias de baixa renda, mais especificamente as 

brasileiras. Assim sendo, pretendemos apresentar uma abordagem de caráter 

psicológico, considerando alguns dos fatores que estão envolvidos no processo de 

escolha das estratégias educativas utilizadas por pais e mães de famílias da camada 

popular, bem como os valores subjacentes às práticas que utilizam.  

Dentre as tarefas que compõem a função parental, provavelmente a educação 

dos filhos seja a mais complexa. O processo educativo normalmente se alicerça em 

determinados valores que pais e mães transmitem e procuram que seus filhos 

internalizem e assumam.  Esta transmissão que se dá de geração a geração é essencial, 

pois, conforme Rokeach (1973) já assinalava na década de 1970, os valores orientam, 

são guias e determinantes do comportamento, sendo fundamentais para compreender o 

modo como as pessoas se posicionam perante si mesmas e os demais, ou seja, as 

razões pelas quais realizam suas escolhas.  

Sendo assim, as relações interpessoais que as pessoas estabelecem ao longo da 
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vida também são decorrentes desse processo. Dessa forma, pode-se observar que os 

pais procuram agir para que seus filhos adquiram os valores familiares, ainda que não 

o façam de maneira que saibam que estejam fazendo.  

Assim, existe uma estreita relação entre valores e metas familiares, os quais 

muitas vezes são definidos da mesma forma na literatura. Ceballos e Rodrigo (1998) 

explicam essa associação e afirmam que os valores constituem-se em verdadeiras 

metas que os progenitores perseguem para seus filhos. Neste sentido, Melvin Kohn 

apresentou, já na década de 1970, uma grande contribuição na sua obra Class and 

Conformity, datada de 1977, tentando compreender os valores parentais (aqueles 

pelos quais os pais se orientam) e os filiais (aqueles que seus filhos adotam). Em seu 

estudo, definiu 13 valores parentais, que se agrupam em duas dimensões: autodireção 

(agir com base no seu próprio julgamento) e conformidade (agir com base nas 

conseqüências externas). Também nos anos 1970, Kohn (1977) referia-se a valores 

parentais como aqueles que os pais e mães aspiram que seus filhos incorporem ao seu 

comportamento, ou seja, as características que eles consideram mais desejáveis para 

serem internalizadas por seus filhos. Entretanto, encontramos na literatura mais 

atualizada um conceito semelhante, porém definindo valores como metas parentais. 

Estas seriam qualidades que os pais e mães gostariam de ver seus filhos 

desenvolverem ou demonstrarem em determinadas situações (Schulze, Harwood, & 

Schoelmerich, 2001; Rodrigo, Janssens & Ceballos, 1999; Ceballos & Rodrigo, 1998).  

Na tentativa de construir uma definição mais afinada, Tornaria, 

Vandemeulcbroecke e Colpin (2001) sustentam que os valores são os aspectos mais 

abstratos das metas educativas e se referem a características que têm alto grau de 

estabilidade. Já as metas seriam as condutas que os pais pretendem alcançar em uma 

situação educativa específica, apoiada por um (ns) valor (es). Com base nisso, Ceballos 

e Rodrigo (1998) identificaram quatro metas de socialização: sociabilidade, 

autogestão, evitação de riscos/ fracassos e conformidade.  

Nessa perspectiva, então, um valor é o que embasa, sustenta e direciona uma 

meta, pois, conforme Schwartz (1994 e 1992), os valores são conceitos ou crenças que 

guiam o comportamento das pessoas, mas transcendem situações específicas. A meta é 

mais concreta e está presente nas estratégias educativas que os pais e mães utilizam para 

alcançar o que desejam para seus filhos. 
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No que se refere às estratégias educativas, encontramos divergências entre 

alguns autores, porque fazem referência a termos como estilos, estratégias e práticas 

educativas.  

São chamadas de práticas educativas as estratégias e técnicas utilizadas pelos 

pais e mães para orientar o comportamento de seus filhos, tentando atingir objetivos 

específicos em determinadas situações. Por isso, também são chamadas por alguns 

autores de estratégias educativas ou de socialização, uma vez que têm como função 

comunicar à criança o desejo do pai e/ ou da mãe de que seus filhos modifiquem seu 

comportamento (Alvarenga & Piccinini, 2001;  Rodrigo, Janssens, & Ceballos, 1999; 

Hart, Nelson, Robinson, Olsen, & McNeilly-Choque, 1998; Darling & Steinberg, 1993) 

Hoffman (1994 e 1975) define duas categorias de estratégias educativas: as indutivas 

e as coercitivas. As estratégias indutivas caracterizam-se por práticas que indicam à 

criança as conseqüências do seu comportamento para as outras pessoas, fazendo-a 

refletir sobre os aspectos lógicos da situação. A indução é um meio de controle mais indireto, que 

enfatiza as conseqüências negativas do dano causado a outros, incentivando a empatia com estes. 

Práticas desse tipo favorecem a internalização de padrões morais, uma vez que propiciam à criança a 

compreensão dos motivos que justificam a necessidade da mudança de comportamento.  

Já as estratégias coercitivas envolvem técnicas disciplinares que utilizam a 

aplicação de força e poder dos progenitores, incluindo punição física, ameaças e privação 

de privilégios e afetos.  

Chama-nos atenção o fato de a abordagem das crianças serem realizadas pelo 

viés negativo do seu comportamento. Na primeira, explicitam-se as conseqüências 

negativas e na segunda dá-se ênfase aos aspectos disciplinares para a inibição do 

comportamento. Percebemos que essas práticas ainda hoje têm uma força muito 

grande no modo como os pais agem. 

Acreditamos que essas práticas educativas não levam a criança a adquirir 

capacidade de compreender as implicações de sua ação, provocando um controle do 

seu comportamento baseado apenas na ameaça de sanções externas. É um modo de 

controle mais direto, que não desenvolve na criança uma motivação intrínseca para agir 

de determinada maneira positiva, mas ela age com base naquilo que não deve ser feito e, 

além disso, age de modo somente a evitar o castigo. 

Outra terminologia encontrada na literatura para a descrição de tais construtos é estilo 

parental. Baumrind (1971 e 1965) foi pioneira na realização de pesquisas sobre este tema, 

estudando os efeitos das práticas de socialização no desenvolvimento das crianças. Os 
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estilos parentais se referem a uma tendência global de comportamento, pois os pais e as 

mães não agem da mesma forma com todos os filhos em todas as situações (Ceballos & 

Rodrigo, 1998). 

Dessa forma, podemos definir estilos educativos como tendências relativamente 

estáveis por meio das quais as pessoas reagem em uma situação pedagógica com uma 

determinada conduta (ou prática) específica dirigida à criança ou adolescente. Assim, 

entendemos que o estilo implica em mais do que uma conduta: é o conjunto de 

determinadas condutas. Desta forma, podemos pensar que o estilo e a prática educativa 

estão geralmente relacionados, uma vez que o conjunto das práticas vai formar o estilo 

parental (Tornaria & cols., 2001). 

Os estudos de Baumrind (1971 e 1965) sobre essa temática resultaram na definição 

de três estilos educativos: autoritário, democrático e permissivo. No estilo permissivo há 

pouco controle parental, os pais e mães usam poucos castigos e se mostram tolerantes, 

tendendo a aceitar positivamente os impulsos dos filhos e deixando-os controlar suas 

atividades; no entanto, geralmente são afetivos, comunicativos e receptivos com seus 

filhos. 

O estilo autoritário é característico daqueles pais que possuem altos níveis de controle. 

São do tipo que mantêm um controle restritivo e impositivo sobre a conduta dos filhos, 

fazendo uso de castigos físicos, ameaças e proibições. Em geral tendem a exercer níveis 

altos de exigências, não levando em consideração as necessidades e opiniões dos filhos e 

mantendo pouco envolvimento afetivo. Apresentam tendência a enfatizar a obediência por 

meio do respeito à autoridade e à ordem, além de não valorizarem o diálogo com os filhos, 

bem como sua autonomia. 

No que se refere ao estilo democrático, há um equilíbrio entre afeto e o controle que 

exercem. Os pais reconhecem e respeitam a singularidade dos filhos, tendem a promover 

os comportamentos positivos deles mais do que restringir os não desejados, mas deixam 

claras as normas e os limites, caracterizando um controle-guia. A disciplina é aplicada 

de maneira indutiva, a comunicação é clara e baseada no respeito mútuo. Este estilo está 

mais fortemente relacionado a uma série de aspectos do desenvolvimento psicológico de 

crianças e adolescentes tidos como positivos quando comparados aos demais estilos, como 

maturidade psicossocial, competência psicossocial, desempenho escolar, autoconfiança 

e menores níveis de problemas de comportamento (Slicker, 1998; Dornbusch, 1987; 

Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, & Dornbusch, 1991; Lamborn, Mounts, 
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Steinberg, & Steinberg, Elmen, & Mounts, 19991; Dornbusch, Ritter, Leiderman, 

Roberts, & Fraleigh, 1987). 

Na década de 1980, MacCoby e Martin (1983) fizeram uma reformulação do 

modelo de Baumrind (1971 e 1965) e redefiniram os estilos parentais em função de duas 

dimensões subjacentes: o controle e o afeto. Os estilos parentais que surgem como 

resultados desta combinação são os mesmos propostos por Baumrind, com a diferença 

de que o estilo permissivo foi desmembrado em dois: o negligente e o indulgente. Assim, 

pais e mães autoritários possuem muita exigência e pouco afeto; os democráticos fazem 

muita exigência, porém são envolvidos afetivamente com seus filhos; os indulgentes 

estabelecem pouco controle e são muito afetivos; e, por último, pais e mães negligentes 

são permissivos e indiferentes, com baixo grau de controle e afeto para com os filhos, 

que em geral ode estar associado a algum tipo de mau-trato. 

A partir dessa tentativa de descrição e diferenciação conceitual desses 

construtos, podemos pensar que o processo educativo na família segue a seguinte lógica: 

Os pais e as mães possuem determinados valores que querem ver desenvolvidos em 

seus filhos. Esses valores embasam suas metas educativas. Para verem estas realizadas 

nos filhos, eles utilizam determinadas práticas (ou estratégias) de socialização, as quais 

compõem seu estilo educativo. Portanto, na maioria das vezes, a maneira como os pais e 

mães agem com os filhos não é simplesmente improvisada. 

Vários estudos têm comprovado essa premissa, afirmando que a seleção das estratégias 

educativas está guiada pelas metas, as quais são embasadas pelos valores parentais. 

Ceballos e Rodrigo (1998) associam o uso de procedimentos restritivos do 

comportamento infantil às metas de evitação de riscos/ fracassos e conformidade, 

enquanto a utilização de práticas indutivas aparece relacionada com a meta de 

sociabilidade e as práticas permissivas normalmente se apresentam associadas à meta de 

autogestão. 

Podem-se corroborar tais supostos em uma pesquisa realizada na Holanda 

(Rispens, Hermanns & Meeus, citado por Tornaria & cols., 2001), com 1267 famílias, na 

qual se observaram relações entre algumas metas e estratégias educativas. Por 

exemplo, pais que enfatizavam a autonomia como uma meta importante, informaram o 

uso mais freqüente de condutas do tipo democrático (ou indutivo) do que do tipo 

autoritário (ou coercitivo). 

Com relação aos valores parentais, um estudo realizado por Luster, Rhoades e 

Haas (1989) concluiu que tais valores também se manifestam por meio das estratégias 



96 
 

educativas que utilizam. Esta pesquisa apontou que pais e mães que valorizam a 

autodireção, além de enfatizarem a responsabilidade, acreditam que usar estratégias 

com poucas restrições às crianças favorece a liberdade para a exploração do ambiente. 

Ao contrário, pais e mães que valorizam a conformidade estão mais propensos a dar 

ênfase a estratégias restritivas e repressivas aos comportamentos aversivos, acreditando 

que a educação efetiva envolve disciplina e controle. 

Embora não haja dúvida quanto a estas relações, acreditamos que existam outros 

fatores também capazes de influenciar o uso de determinada prática em uma situação 

educativa, por exemplo, aspectos relacionados com a idade, o temperamento da criança e 

o gênero, este aqui entendido como a construção social do papel de homens e mulheres, 

considerando os aspectos relacionais e culturais como referência a qualquer construção 

social que tenha a ver com a distinção masculino/ feminino, de acordo com Salles-Costa, 

Heilborn, Werneck, Faerstein e Lopes (2006).  

Também devem ser considerados a situação, o local e o contexto dos 

acontecimentos que geram as demandas educativas, conforme temos afirmado. Nesse 

caso, é provável que um pai estressado por problemas no trabalho não vá agir da 

mesma maneira como agiria se estivesse tranqüilo. O fato de determinados 

acontecimentos que demandam uma intervenção educativa estar ocorrendo em casa, 

na rua, na escola ou no vizinho também é fator importante na escolha da conduta a ser 

tomada. Então é importante relembrarmos do caráter complexo e multifacetado que implica 

as práticas educativas. 

Nesse sentido, Pearson e Rao (2003) comprovaram que as estratégias educativas 

são afetadas também pelo contexto no qual ocorrem (situacional, familiar e cultural). 

Rodrigo, Janssens e Ceballos (1999) exemplificam dizendo que um comportamento 

agressivo da criança eliciaria estratégias de coerção, enquanto a violação de uma norma 

social eliciaria o uso de uma estratégia indutiva. Isso indica que a eleição de uma 

determinada estratégia pode variar, também, de acordo com a natureza do comportamento 

da criança. E nós acrescentaríamos ainda, o fato de como os pais são afetados por tal 

comportamento.  

Assim, é importante não nos esquecer do caráter relacional, circular e retro-

agente que implicam as relações educativas em termos das práticas que envolvem. 

Precisamos tomar cuidado com esses posicionamentos que são fechados em si mesmos 

nos conceitos que apresentam que possuem um forte caráter explicativo, um tom 
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normativo e tendem, em geral, a sugerir uma visão mais diagnóstica do que compreensiva 

das relações educativas na família.  

Se partirmos do pressuposto de que, ao agirem com os filhos, os pais e mães 

possuem uma intenção, poderíamos então supor que bastaria a utilização de 

determinadas práticas para verem suas metas educativas desenvolvidas em seus 

filhos. Entretanto, não é o que ocorre. Neste sentido, a nossa posição é a mesma de 

Hernández e cols. (1998), que reconhecem que não podemos afirmar a existência de 

uma relação direta entre os valores e as metas que os pais e mães desejam para seus filhos 

e os que os filhos adquirem. Entendemos que os valores são adotados e interiorizados 

pelos filhos não apenas e necessariamente a partir do resultado da imitação dos valores de 

seus pais, e sim, são fruto de um processo construtivo no qual o filho, em relação com 

outras pessoas e instituições, vai dar sentido à realidade social que a rodeia. E 

acrescentaria ainda que, tais posicionamentos dos filhos em consonância com os valores 

de seus pais podem ser meramente contextuais. Ou seja, a criança e ou adolescente pode 

tomar posições e se comportar de acordo com as expectativas que sabe que a família tem 

de si, sendo que podem assumir posições e comportamentos completamente divergentes 

daqueles esperados pelas famílias em outros contextos.   

Acreditamos assim que cada criança ou adolescente vai dar um sentido e 

interpretar as condutas de seus pais conforme suas experiências e contextos, e por isto, 

seus valores poderão ser similares aos da família, mas nunca idênticos, podendo 

assim variar em função dos lugares que freqüentam, dos valores e comportamentos 

adotados em determinados contextos, etc. Dentro desta ótica, os filhos são agentes 

ativos no processo de construção de valores e tem nesse sentido mais ontológico a sua 

dimensão de autonomia e singularidade garantidas, explicitados por estas plasticidades em 

que os valores e comportamentos podem se apresentar. Então a nossa posição é a de que, 

na melhor das hipóteses podemos pensar que esses valores poderão ter uma “estabilidade 

dinâmica”. Se assim não fosse eles não se transformariam de geração pra geração.  

Então, é preciso explorar o que é necessário para que os pais e mães consigam 

transmitir os valores que consideram importantes. Ceballos e Rodrigo (1998) afirmam 

que não existe, a priori, um procedimento mais eficaz, ou uma receita educativa infalível 

para transmitir valores e alcançar as metas educativas.  

Acreditamos que na educação, o importante é ser flexível, aplicando distintas 

estratégias, de acordo com a situação, considerando a idade da criança/ adolescente, sua 

singularidade em termos de como se comporta. Além disso também precisamos considerar 
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os estados afetivos e emocionais dos pais em função de como são afetados pela 

especificidade do comportamento dos filhos e dos valores que estão em jogo que se fazem 

presentes nas demandas educativas. Isto traduz a complexidade da tarefa parental de 

educar os filhos, a qual exige constante esforço, principalmente quando entendemos que o 

desenvolvimento infantil e adolescente recebe influências diferenciadas dos diversos 

contextos dos quais as crianças e os jovens participam. Foi nessa direção que se pôs o 

objetivo da presente pesquisa: saber de que modo a experiência de participação nos 

grupos reflexivos de pais influenciou mudanças na adoção de estratégias educativas de 

modo a resultar num maior e melhor bem estar tanto para os pais quanto para os filhos 

nas relações educativas.  

A partir desta perspectiva, entendemos que a pessoa está em estreita relação com 

o mundo circundante, transformando e sendo transformado num circuito retro-agente 

infindável a partir das escolhas que realizam e das relações que estabelecem 

(Bronfenbrenner, 1996; Criteli, 1996, Heidegger, 1981).  

Assim, a nossa posição é a de que os pais e mães, ao construírem seus valores, 

metas e estratégias educativas, fazem-no por meio da interação com seu contexto 

sociocultural; ou seja, esta construção é dotada de interdependência dos vários aspectos do 

contexto em que estão inseridos. 

Diferentes pesquisas têm sido feitas no sentido de definir quais são as variáveis 

presentes na construção dos valores, metas e estratégias educativas que caracterizam 

as famílias (Palácios & Rodrigo, 1998a). 

Acreditamos que atualmente se requer não mais fazer uma abordagem 

unidirecional no que se refere ao processo de transmissão de valores e metas educativas 

na família. Hoje, os processos de aprendizagens são recíprocos nas múltiplas relações 

que os sujeitos estabelecem, na qual a pessoa, a família e a sociedade interagem e 

trocam informações necessárias ao desenvolvimento e adaptação ao meio (Hoffman, 

1994; Martins & Branco, 2001; Pearson & Rao, 2003). 

De acordo com a literatura e pesquisas empíricas sobre socialização infantil mais 

atual, a realidade social, política, econômica e cultural influencia a maneira como as 

pessoas hierarquizam os valores para educar um filho. Acredita-se, da mesma maneira, 

que existe uma relação entre os valores educativos e classes sociais. Tudge, Hogan, 

Snezhkova, Kulakova e Etz (2000b) afirmam que, embora estes fatores contextuais, que 

pertencem ao nível macrossistêmico, não sejam suficientes para explicar os valores e as 

metas parentais, é certo que possuem um importante papel na sua construção. 
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Baseado nesta mesma compreensão, Kohn (1977 e 1976) realizou uma série de 

estudos relacionando os valores parentais com a classe social, considerando o nível 

socioeconômico-cultural dos participantes. Sua conclusão principal foi a de que o nível 

socioeconômico é uma variável significativa para o comportamento humano, porque 

abrange condições de vida diferenciadas, que afetam profundamente a visão do 

homem sobre a realidade social. Dando mais suporte a este raciocínio, ainda encontrou 

que as condições ocupacionais dos pais e mães respondem por grande parte do impacto do 

nível socioeconômico nos valores e orientações transmitidos aos filhos. 

Seus estudos demonstraram que pais e mães pertencentes a níveis sociais mais 

elevados, com maior escolaridade, poder aquisitivo, etc., tenderiam a priorizar valores 

de auto-direção nas crianças (autocontrole, responsabilidade, curiosidade, etc.), 

enquanto famílias de nível socioeconômico inferior, com menor escolaridade, poder 

econômico, etc. se preocupariam mais com valores de conformidade (limpeza, bons 

modos, obediência, etc.). Os estudos de Curtner-Smith, Bennett e O'Rear (1995), Ispa 

(1995), Luster, Rhoades e Haas (1989), Tudge, Hogan, Snezhkova, Kulakova e Etz 

(2000b) e Xiao (2000) também confirmam esta relação. 

 Nossa posição com relação aos resultados destas pesquisas é a de um olhar crítico e 

cuidadoso sobre essas decorrências, uma vez que podem estar na base de indução por 

preconceitos em relação às pessoas que pertencem aos dois níveis. Nossa experiência no 

campo com pessoas pertencentes às famílias de baixa renda, bem como a de consultório 

com pessoas de poder aquisitivo mais privilegiado, demonstra que esses valores são 

relativos. 

 Deparamos-nos muitas vezes com pais de classe média alta com sérios problemas 

de educação em relação a seus filhos no que se refere às dificuldades de autocontrole em 

relação a comportamentos violentos, uso de álcool e outras drogas, bem como a falta de 

autonomia e responsabilidade dos filhos diante de seus atos. Incluem-se aí dificuldades 

com hábitos de limpeza da casa e higiene pessoal.   

Já do ponto de vista de nossas experiências com famílias de baixa renda, foi 

possível ver que algumas delas, apesar de contar com tão poucos recursos financeiros e 

bens culturais, apresentavam forte senso de propósito em relação ao controle, limites e 

expectativas correspondidas no que se refere à autonomia e responsabilidade sobre seus 

filhos.  

Assim, acreditamos que os fatores relativos a níveis sócio-econômicos e nível de 

escolaridade podem influenciar tais dinâmicas e processos de transmissão e manutenção de 
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valores na família, porém não são determinantes do sucesso ou insucesso da educação dos 

filhos.   

Como pudemos ver em nossa estadia em campo, as preocupações em relação à 

educação na família no que se refere às metas educativas e valores, são comuns em todas as 

famílias - independente de classe social, cor ou religião. Pensamos que tal fenômeno não 

pode ser explicado isoladamente a partir de algumas poucas categorias. É preciso 

compreender o fenômeno educativo de maneira mais abrangente e global para não cairmos 

em reducionismos psicológicos ou sociológicos.  

Como temos nos posicionado - se requer uma visão multidimensional, de caráter 

sistêmico que contemple as múltiplas relações entre variáveis, que faz com que tal 

fenômeno seja compreendido em sua complexidade.   

Ainda que bastante questionadas atualmente, reflexões feitas por Kohn nos anos 

1970 (1977 e 1976) apontam uma tendência de que estas preferências surgem em pais e 

mães de nível socioeconômico médio que enfatizam a importância de os filhos seguirem 

padrões internos para suas condutas (autodireção), enquanto os de nível socioeconômico 

baixo preocupam-se mais com a adesão a padrões externos de comportamento 

(conformidade). 

Acreditamos que esta tendência das famílias de menor nível socioeconômico-

cultural de valorizar mais a conformidade pode ser decorrente da sua adesão do senso 

comum construído de que o pobre é um necessitado e desvalido e, portanto, deve 

sempre obedecer e respeitar as hierarquias e aceitar as situações que lhe são impostas.  

Telles (1990) faz uma crítica e esclarece esse pensamento afirmando que a prática 

de estigmatização e criminalização desses níveis sociais se ancoram num imaginário 

social de cidadania, o qual exclui a liberdade pública como valor político, que se 

confunde com o respeito à ordem e à autoridade, de tal modo que as reivindicações e 

demandas coletivas sempre estão nas fronteiras daquilo que é percebido como 

transgressão, como desordem. Sendo assim, é necessário cautela na adesão a tais 

idéias, considerando-se que outras leituras, como aquelas feitas desde a Antropologia 

(Sarti, 2003), por exemplo, ajudam a pensar as diferenças de classe e os universos 

simbólicos, desconstruindo a linearidade dessa relação. 

Além das pesquisas que relacionam os valores e metas educativas com variáveis 

socioeconômico-culturais, também se tem tentado identificar em que medida tais 

variáveis estão relacionadas com a escolha das estratégias educativas. Um dos fatores 

que aparecem com maior freqüência nesta eleição é justamente o nível 
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socioeconômico das pessoas implicadas. Ceballos e Rodrigo (1998) indicam que os pais 

e mães de níveis mais favorecidos fazem mais uso de estratégias indutivas; já os pais e 

mães de níveis menos favorecidos fazem uso mais sistematicamente de estratégias 

baseadas na afirmação de poder, o que supõem o uso de castigos físicos, ameaças e uso 

de técnicas coercitivas, conforme os resultados do estudo realizado por Santos (2006), 

embora também tenha apontado estratégias muito diferenciadas na mesma população em 

que estudou. 

Novamente é preciso explicitar que tais explicações estão na base de uma relação 

explicativa, com base em nível sócio econômico, influenciadas por uma visão estritamente 

economicista da família. Conforme já problematizamos anteriormente é preciso rever estes 

conceitos, uma vez que atualmente não podemos mais falar das famílias em termos de 

classe social, mas a partir das vulnerabilidades as quais estão submetidas.  

É de fundamental importância ter cautela com esta afirmação, pois se corre o 

risco de cair no velho preconceito de que apenas as famílias pobres são as que mais 

agridem fisicamente seus filhos, por exemplo, como se isso não ocorresse nas 

famílias pertencentes às camadas sociais mais privilegiadas. É sabido por nós que as 

agressões também ocorrem nos níveis socioeconômicos mais elevados, porém estão 

mais encobertas, mais veladas, e muitas vezes dão-se em forma de violência 

psicológica, cuja visibilidade não é tão diretamente possível.  

Wagner (1995), em um estudo sobre medos infantis, constatou que pais e mães 

de nível socioeconômico médio tendem a dar mais respostas de desejabilidade social 

no que se refere às estratégias educativas utilizadas com seus filhos, isto é, 

camuflam, muitas vezes, o uso de estratégias coercitivas com seus filhos. O fato de 

terem mais acesso à informação e melhores níveis de escolaridade fazem com que 

tenham consciência de como devem interagir na relação pais-filhos, entretanto, esse 

conhecimento não garante que se estabeleça uma relação menos coercitiva no 

exercício da parentalidade.  

De igual modo nossa experiência de campo demonstrou que pais com baixo nível 

de escolaridade apresentaram bons níveis de utilização de estratégias educativas. O que 

queremos ressaltar é que os valores e as metas que os pais estabelecem para seus 

filhos, bem como as estratégias que utilizam para a transmissão desses valores e suas 

finalidades e a própria forma de pensar com relação ao desenvolvimento e educação 

dos filhos se constroem a partir de padrões e referências preexistentes no contexto 

cultural e social em que vivem e no grupo social ao qual pertencem (Palácios, Moreno 
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& Hidalgo, 1998). E acrescentaríamos ainda os níveis de resiliência que adquirem na 

medida em que são capazes de mobilizar forças e recursos para resistirem às 

situações de altos riscos e vulnerabilidades de diferentes naturezas.  

Pensamos que os valores, práticas e finalidades da educação dos filhos 

adquirem novos significados, conforme demonstrado pelo estudo de Santos (2006). 

Nesse sentido o mesmo autor evidencia e reitera a necessidade de aproximação do 

ambiente no qual os estudos sobre tal temática acontecem, pois a inter-relação entre o 

fenômeno estudado e o contexto em que o mesmo se dá é inegável. 

Somente nos últimos tempos começou-se a estudar a função parental e existem 

poucas pesquisas em psicologia que analisam o exercício deste papel na família, sob a 

perspectiva dos pais ou dos filhos. Mais escassos ainda são os estudos de cunho 

construcionista-social que dão ênfases ao caráter de co-construção a partir de uma 

abordagem ecológico-sistêmica que são englobados nas relações que se estabelecem 

entre os contextos sociais mais amplos e restritos, incluindo a diversidade de valores 

que se entrecruzam e influencia o sentido das práticas educativas (Bronfenbrenner, 

1996; Carter e McGoldrick, 1995; Kalus & Kennel, 1993; Galinsky, 1997; Mowder, 

1993 e 1995). 

Nesse sentido mais especificamente ecológico-sistêmico, que inclui os sistemas 

maiores que formam os contextos de vida das pessoas, queremos fazer referência às 

literaturas sobre educação de filhos que são aquelas de auto-ajuda, disseminadas entre 

as populações que adquirem valor sócio-cultural. Essas literaturas adquirem valor de 

orientação direta aos pais e educadores quase como um receituário. Aquino e Sayão 

(2006) muito criativamente, por meio de uma paródia provocativa na introdução de seu 

livro intitulado Família: modos de usar nos inserem nesta visão.     

Por um lado acreditamos que esse tipo de literatura é muito perigoso porque 

reduz uma empreitada tão rica e ao mesmo tempo tão complexa a uma tarefa muito 

simples e empobrecida. Por outro lado, essas literaturas são importantes porque de certa 

forma divulgam conhecimentos práticos, baseados em experiências profissionais, 

validando um conhecimento que se torna parte do senso comum. Embora, tais 

conhecimentos, necessariamente não possuam validade científica em termos de seu 

rigor metodológico de produção, é importante que sejam consideradas porque fazem 

parte do imaginário das pessoas. Veiculam valores e práticas, que se fazem presentes 

nas narrativas de pais e educadores em geral, as quais são disseminadas em nosso 
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cotidiano e estão presentes em livros, programas de TV, revistas, etc. Elas constroem no 

imaginário popular valores parentais e transmitem práticas e estratégias sobre como 

educar os filhos. 

Em geral, essa literatura faz uma abordagem do “como fazer”. Embora seja uma 

referência que faz parte da realidade cotidiana apresentada pelos participantes do 

presente estudo, não recomendamos tal abordagem. Em geral nelas são dadas receitas 

“mágicas” e freqüentemente, não se respeitam fatores relacionados aos contextos e suas 

flutuações, que fazem parte da vida das pessoas, bem como as especificidades e 

singularidades das famílias.  

Aquino e Sayão (2006) argumentam que o fato da família contemporânea se ver 

envolta em múltiplas e complexas questões e problemas com relação à educação das 

novas gerações, tem tornado a sociedade muito inquieta com o modo como as famílias 

se apresentam hoje, o que possivelmente faça com que esse caráter de urgência se 

apresente. Principalmente os temas relacionados à família e à escola que em geral 

aparecem avizinhados nos debates sobre o trabalho educativo.  

O estudo de Santos (2006) confirma isto quando indica que atualmente uma das 

maiores preocupações dos pais em relação à educação dos filhos na família é a 

autoridade e o sucesso escolar.   Os autores acreditam que tal urgência faz com que pais 

e educadores procurem um manual detalhado e técnico, com dicas práticas de como 

conviver com seus alunos, filhos e familiares. 

Para finalizar, ainda com relação ao levantamento da literatura e estado da arte 

sobre o tema no Brasil, encontramos quatro estudos relacionados à temática desta 

pesquisa. O primeiro deles é sobre parentalidade; o segundo versa sobre limites com 

base num enfoque psicossocial de educação de filhos na infância; o terceiro refere-se às 

práticas parentais relacionadas ao desenvolvimento ou inibição de comportamentos anti-

sociais e o quarto faz menção a valores parentais e práticas educativas em famílias de 

baixa renda.  

No primeiro, a autora faz um estudo em que desenvolve uma teoria da 

parentalidade (Berthoud, 2003). Analisa tal experiência em diferentes momentos e fases 

do ciclo vital de homens e mulheres de classe média. 

Resultou de seu estudo a existência de fases distintas na vivência da 

parentalidade e explicitou os desafios e principais tarefas de cada uma dessas fases.  
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Também mostrou como a parentalidade é construída e modificada ao longo da vida e 

fez uma apresentação de como se dá a transição de uma fase para outra. Além disso, 

considerou as demandas geradas pelos estilos da vida atual e as influências que geram 

nos pais e mães com relação ao exercício de seus papéis. Também demarcou o que 

move os pais ao longo da vida, em seu processo psicológico, com relação à função 

parental. 

No segundo estudo Paggi e Guareshi (2004) buscaram discutir o problema dos 

limites, com foco na disciplina, estabelecendo relação entre exercício da autoridade e 

desenvolvimento da autonomia em função dos objetivos educacionais dos pais. Na 

medida em que vincularam disciplina, autoridade e autonomia - surgiu a seguinte 

questão: “Que ser humano se quer formar?”. Daí nosso entendimento de que o referido 

estudo sugere o valor para a família, do tipo de educação a que se propõe, colocando 

esta dimensão da vida familiar no horizonte das possibilidades de escolhas. Explicitou a 

importância de que se tenha clareza com relação ao ser humano que se quer formar e 

para que tipo de sociedade se deseja educar. Esse estudo explicitou que a educação se dá 

a partir dos parâmetros escolhidos para o exercício da autoridade e do tipo de disciplina 

que a família irá instalar.  

A partir das categorias que emergiram nesse estudo, os autores consideraram as 

representações sociais dos pais sobre as crianças e fizeram um breve enfoque sobre 

valores e desejos parentais na educação infantil (o que os pais mais desejam para o 

futuro dos filhos e o que acham que os filhos precisam ter/ ser para serem felizes).   

No terceiro estudo, Gomide (2006) nos insere no contexto das relações 

familiares e explicita as práticas educativas e suas relações com os estilos parentais. Ela 

descreve essas práticas como estratégias utilizadas pelos pais para orientar o 

comportamento dos filhos. 

 Desse estudo resultou um inventário de estilos parentais, que agrupou sete 

práticas educativas, sendo cinco relacionadas ao desenvolvimento de comportamentos 

anti-sociais e duas favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos pró-sociais.  

O quarto estudo é o de Santos (2006) que realizou uma pesquisa com pais de 

famílias de baixa renda com ênfase nos valores parentais e práticas educativas. O 

objetivo do estudo foi compreender a experiência dos pais de educar os filhos em 

termos de como percebem tal experiência e como se organizam para realizar esta tarefa. 



105 
 

Também buscou Compreender como os pais de famílias de baixa renda se sentem na e 

constroem a experiência de educação dos filhos e das funções parentais. O autor  

levantou, junto aos pais, quais são as principais preocupações que surgem e quais são os 

recursos que utilizam para lidar com elas. Também buscou saber quais são os valores 

que as famílias julgam importantes e como os filhos respondem às práticas utilizadas 

pelos pais. Além disso, buscou também compreender o que os pais têm aprendido com 

os filhos e perceber de que maneira esses pais assumem o lugar de responsabilidade, 

autoridade e suporte para os filhos. Os resultados apontaram para um rico e amplo 

conjunto de significados em termos de como esta experiência é vivida pelos pais.  Elas 

incluem Sustento Material e Privação, Violência, Estudo, Sexualidade (gravidez 

precoce, DST/ AIDS e prostituição dos filhos), Drogas, Violência, Relações de 

autoridade, Conflitos de Valores, Comunicação Familiar, Atitudes e Habilidades 

parentais, entre outros. 

Para finalizar, é importante perceber como os conceitos foram mudando ao 

longo das décadas, na medida em que se foi tendo uma influência maior da psicologia 

da família e dos desenvolvimentos da terapia familiar sistêmica. Como se podia esperar, 

a subdivisão específica de práticas educativas e de socialização, as 

compartimentalizações da socialização da criança que era apresentada pela psicologia 

do desenvolvimento, passa aos poucos a ser vista de uma forma mais sistêmica e mais 

relacional. E nesse sentido Broenfembrener (1996) prestou uma grande contribuição no 

sentido de olhar mais sistemicamente para o desenvolvimento humano, saindo da visão 

atomista da psicologia do paradigma positivista em que se considerava especificamente 

uma determinada atitude para ser analisada do ponto de vista das práticas educativas, 

sem considerar outros aspectos.  

Diferentemente, hoje se olha para a vida em família como algo que se dá de 

modo complexo em que se considera ao mesmo tempo o fato de a educação das crianças 

e adolescentes estar relacionadas com a fase da vida que os pais estão passando, com os 

contextos em que vivem e outras tarefas que eles exercem, sendo necessário que a 

família seja considerada de forma mais ampla e global. 

Assim, do ponto de vista dos objetivos deste estudo, interessa-nos saber até que 

ponto os pais têm consciência de como eles educam; de como eles encaram esta tarefa e 

o quanto se preocupam diante de todas as expectativas que se têm sobre eles e das 

tarefas que precisa executar no dia-a-dia. Interessa-nos saber como os pais se sentem, 
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considerando a complexidade da vida deles e mais esta outra tarefa que é a de educar 

seus filhos.  

Queremos saber o quanto eles se preocupam com isto e o quanto se sentem 

seguros ou inseguros e o quanto eles têm consciência do como estão exercendo a tarefa 

de educar.  

O que percebemos hoje é muito mais a insegurança dos pais em relação a educar 

seus filhos no sentido de se o que estão fazendo é certo ou errado e somado a isto, no 

que vai resultar o filho em função da complexidade do mundo, das dificuldades da vida 

e do medo daquilo que pode acontecer no futuro, porque se sentem responsáveis.  

Consideramos que estes aspectos se constituem no grande “gancho” que legitima 

a relevância social deste trabalho. A possibilidade de propiciar, por meio das estratégias 

metodológicas de natureza interventiva, uma visão de suas posições e de poderem se 

tornar mais conscientes daquilo que eles fazem sem ficarem se culpando e 

excessivamente receosos quanto ao que fazer. E também favorecer que adquirissem 

certa segurança da capacidade que eles têm para ter acesso a práticas alternativas de 

educação de seus filhos, sem apelar para práticas coercitivas ou violentas. De não se 

sentirem culpados caso não se enquadrassem nas categorias em que as famílias são 

enquadradas quando acontecem comportamentos anti-sociais ou fracassos na vida dos 

jovens, sendo imediatamente culpabilizados pelas instituições. 

Nossa intenção foi a de propiciar contextos dialógicos de trocas de experiências 

e reflexões, de modo que as famílias pudessem sair dessa posição de culpadas, dando a 

elas mais condições de terem consciência e analisar aquilo que fazem em termos das 

práticas educativas que utilizam. De poderem pensar sobre o que seria mais adequado 

fazer e de que maneira podem conduzir melhor a vida dos filhos. Tirá-las deste lugar de 

primeira culpada por tudo que ali acontece quando algo não dá certo com os filhos na 

família. 

Nos dias de hoje, inclusive com relação às preocupações com os padrões de 

violência presentes na sociedade, a idéia de que a violência começa em casa e agora 

com a perspectiva de lei da “criminalização da palmada” em nome da não violência 

pelos castigos físicos, torna-se um exemplo que demonstra como se espera da família 

um determinado comportamento que aumenta ainda mais a sua responsabilidade e ao 

mesmo tempo também a desorienta, uma vez que se pode gerar nas famílias certa 
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insegurança. Sabemos que não há manual e nem existe escola para se aprender a serem 

pais e alguns de nós sabem muito bem que em geral se educa repetindo padrões.  

Bater em crianças perdurou como um hábito institucionalizado até pouco tempo: 

para educá-las, cintos, chicotes, palmatórias e chinelos foram instrumentos permitidos 

para pais e professores. Tais instrumentos tenderam a entrar em desuso nas últimas 

décadas, mas o uso da força física, da agressão, como forma repressiva de controlar o 

comportamento dos filhos, ainda permanece. 

Então está sendo preciso a força de uma lei para que esse mau hábito passe a ser 

extinguido. Mas acreditamos que a lei sozinha não irá resolver o problema. Beliscões, 

puxões de orelha, apertos nos braços, agarrar cabelos, usar palmadas, surras e 

espancamentos, todos esses comportamentos de pais em relação a seus filhos são abusos 

de força física e testemunha, de certa forma, o sentimento de impotência que os fazem 

se sentir, muitas vezes, incompetentes enquanto educadores e figuras de autoridade.  

Do ponto de vista da distorção da “lei da palmada”, foi possível ver que em 

alguns momentos algumas famílias puderam se sentir de certo modo tuteladas pelo 

estado, porque o efeito que teve a fala do presidente da república de criminalizar a 

palmada gerou certa insegurança e até mesmo certa revolta em algumas famílias.  

Não queremos dizer que com estes argumentos somos contrários à medidas que 

visem minimizar ou até mesmo extinguir a violência dentro de casa. No entanto, 

também não podemos nos esquecer que nosso país tem tradições escravocratas e o uso 

de açoites como estratégias de mudança de comportamento é muito conhecido em nossa 

cultura e ainda se faz muito presente no imaginário das pessoas.  

Alguns de nós sabemos que bater em crianças é uma herança dos tempos, nos 

quais os pais tinham o poder de vida e de morte sobre seus filhos (até século XVIII) 

(Ariés, 1981). 

Acreditamos que as crianças se sentem mais seguras diante de limites claros e de 

situações bem definidas. Também pensamos que a autoridade não pode, em hipótese 

alguma, ser exercida mediante abuso de força física, como também não pode ser 

exercida por intermédio de quaisquer abusos. 

No entanto, acreditamos que com medidas dessa natureza, corre-se o perigo de 

se buscar reverter a situação de tal forma que se desqualifique totalmente a autoridade 

dos pais na família na medida em que os filhos adquirem um instrumento de 
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constrangimento dos pais, podendo inclusive realizar manipulação de informações, 

distorcendo-as a seu favor para incriminá-los, como já foi possível ver muitas vezes em 

algumas comunidades, em relação ao ECA. 

A questão que se lança é como podemos dar um apoio para estes pais em um 

mundo de muitos poderes, no sentido de ajudá-los a resolverem os problemas que eles 

têm com os filhos pelas dificuldades de assumir a própria autoridade. Nesse jogo de 

poder mais amplo, os pais se sentem, muitas vezes, desempoderados na relação com os 

filhos. E aí eles ficam perdidos, impotentes e sem saber o que fazer. Isso traz sofrimento 

psicológico, desorientação, dificuldades para cuidar das crianças e traz conflitos dentro 

de casa na família. E nesse contexto que pode gerar angústias, stress e sofrimento em 

que não sabem o que fazer, é que muitas vezes apelam para o uso do castigo físico. 

De junho a setembro de 2010, foram muitas as polêmicas em torno do tema. 

Alguns se pronunciaram a favor, outros se pronunciaram contra. Segundo reportagem 

do jornal A Folha de São Paulo6 (2010), aproximadamente 54% da população é contra a 

mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, que detalha o veto ao "uso de 

castigos corporais ou de tratamento cruel e degradante". 

Pudemos acompanhar as discussões em contextos de aulas e palestras que 

ministramos sobre o tema e, de modo semelhante ao que aponta a reportagem, foi 

possível ver que a maioria das pessoas distingue entre a palmada eventual e o mau trato 

às crianças. Em geral, tende-se a tolerar a primeira e a condenar o segundo, sendo 

possível não confundir um puxão de orelha e um espancamento, por exemplo. 

No entanto, é muito importante pôr em questão o seguinte: desde que se aceite o 

recurso à força física, quais os limites entre o "gesto educativo" e a "violência" na 

relação com os filhos? A intensidade? A freqüência? A intenção? Os depoimentos que 

tenho ouvido desde a estadia no campo em que foi realizado este estudo até outros 

contextos atuais, indicam como pode ser movediça essa fronteira. 

Há ainda quem advogue que o Estado não deva se imiscuir na esfera familiar 

nem estabelecer parâmetros à ação dos pais. Pelo mesmo raciocínio, deveríamos rasgar 

a Lei Maria da Penha ou jogar no lixo o estatuto que protege os idosos. 

Então, à luz destes exemplos, precisa-se ter muito cuidado com medidas dessa 

natureza, porque acreditamos que não é na base da lei que se pode mudar a cultura da 
                                                        
6 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/ acessado em 28 de Junho de 2010. 
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violência doméstica. Pensamos que é muito mais na base do esclarecimento que se vai 

formando uma opinião pública; por meio de campanhas educativas, de orientação nas 

escolas, nas igrejas e nas associações; nas comunidades e nos lugares em que os pais 

circulam com seus filhos.  

É preciso considerar que a educação é uma tarefa complexa e que todos 

participam dela, de modo direto ou indireto. É o que temos chamado de educação de 

alta complexidade, cujo lema deve ser “seus filhos são nossos filhos” - ou seja – a 

comunidade inteira é responsável pelas crianças e jovens daquele seu entorno. Todos os 

adultos funcionam como continência, protetores, orientadores e realizam o 

monitoramento de crianças e adolescentes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

Capítulo IV 

 Fundamentação Teórica 

O Pensamento Sistêmico Novo - Paradigmático 

 

O referencial teórico escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa é o do 

Pensamento Sistêmico Novo–Paradigmático (Vasconcelos, 2002), uma vez que 

considera o aspecto de inter-relações presentes na constituição dos fenômenos e que os 

mesmos são dotados de complexidades, porque eles podem ser convergentes, 

semelhantes ou antagônicos.  

Acreditamos que o fenômeno da educação que se processa no interior das 

famílias adquire seus significados a partir das relações que ali se estabelecem, onde 

estão presentes a linguagem, as subjetividades e o modo singular de cada um – seu jeito 

próprio de ser, de emocionar, as fases do ciclo vital de cada membro, bem como da 

família.  

Nesse sentido, acreditamos haver um princípio de inteligibilidade que conceba o 

Uno na diversidade e a diversidade no uno, sem o qual somos incapazes de conceber a 

originalidade dos sistemas (Morin, 2002a). Assim, de acordo com o autor, concebemos 

o sistema como sendo uma compleição (conjunto de partes diversas inter-relacionadas). 

Essa idéia nos conduz à noção de complexidade quando associa a presença da unidade 

na diversidade e vice versa. 

Para Morin, o sistema é uma unidade que vem da diversidade, que liga a 

diversidade, que traz em si a diversidade, que organiza a diversidade, que produz 

diversidade. 

A partir desta perspectiva apresentada pelo autor, podemos considerar que cada 

membro, bem como a família como um todo sofre as influências do contexto sócio-

cultural mais amplo, que também sofre mudanças e alterações constantes, produzindo 

mudanças na medida em que uns retroagem sobre outros, tornando a realidade dotada de 

instabilidade.  

Assim, formam-se sistemas e subsistemas e se estabelecem circuitos de relações 

entre eles, podendo existir muitas contradições, na medida em que um sistema retro-age 
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sobre outro, tornando a educação na família um processo em aberto, contínuo, dinâmico 

e de natureza complexa. Retomaremos esta noção de complexidade mais adiante. 

Nesse sentido, consideramos o Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático 

como recorte teórico adequado a ser utilizado neste estudo, porque como novo 

paradigma da ciência, traz em seu bojo pressupostos epistemológicos, decorrentes de 

recentes desenvolvimentos da própria ciência que são a crença na complexidade, em 

todos os níveis da natureza; a crença na instabilidade do mundo, que está sempre em 

processo de tornar-se e a crença na intersubjetividade (Vasconcelos, 2002).  

Então, a partir dessas considerações acreditamos que a escolha deste referencial 

adquire sentido para iluminar a compreensão das transformações ocorridas nos valores e 

práticas de educar filhos a partir da intervenção junto a pais de famílias de baixa renda, 

objeto de estudo da presente pesquisa. 

Embora a maioria das pessoas não perceba, nossa vida é controlada pelos 

conhecimentos produzidos pela ciência moderna, que têm adquirido cada vez mais o 

status de verdade pelas sociedades atuais.  

Em virtude das conquistas obtidas, a ciência tem cada vez mais se firmado como 

fonte de verdades fidedignas, sobretudo porque tem aberto perspectivas para um 

desenvolvimento da humanidade, que tem sido considerado por muitos como sendo 

prodigioso.  

A ciência valida nossas explicações e compreensão dos fenômenos, influencia 

nossa forma de ver e de viver, de estar e agir no mundo, determinando, muitas vezes, 

nosso estilo de vida. Ela compõe conjuntos de jogos de verdades que acabam por 

controlar a nossa vida. 

A partir do século XVII, com Descartes, instalou-se definitivamente a separação 

entre ciência e Filosofia. A primeira é voltada para domínio das coisas, da medida, da 

precisão. A segunda se ocupa do domínio do sujeito, da especulação, da argumentação.  

A ciência tem se ocupado das práticas científicas e das teorias científicas que 

lhes dão suporte, enquanto a filosofia vem se ocupando dos pressupostos 

epistemológicos e ontológicos subjacentes a toda atividade científica, ou seja, das 

crenças do cientista sobre “como conhecemos” e sobre “o que conhecemos”. 

Assim, são estabelecidos e delimitados os domínios lingüísticos constituídos 

pelos cientistas e pelos filósofos que adotam diferentes critérios de validação da 

verdade.  
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Ao longo de nossa caminhada acadêmica como aluno e mais atualmente como 

professor universitário, temos visto que os cursos universitários voltados para a 

atividade científica raramente têm oferecido aos estudantes a oportunidade de 

explicitação e reflexão sobre a questão do paradigma de ciência que orienta a produção 

e a aplicação do conhecimento científico em sua área, sejam as ciências físicas e 

biológicas, sejam as chamadas ciências humanas e sociais. 

Então, desde Descartes, ficou definida a separação entre o sujeito do 

conhecimento, aquele que conhece, e o objeto do conhecimento, o que vai ser 

conhecido, cabendo o estudo, as reflexões e as especulações sobre o sujeito do 

conhecimento à filosofia, enquanto à ciência caberia atingir o conhecimento do objeto, 

do mundo, o conhecimento rigoroso e objetivo da natureza. Assim, desde então, a 

ciência tradicional, com seu paradigma de rigorosa objetividade, não tem dado lugar ao 

sujeito que conhece, o qual deve se eximir de expressar-se para deixar falar o objeto. A 

ciência se desenvolveu então sem tratar dos questionamentos sobre o sujeito, sobre sua 

epistemologia, sobre seu paradigma, procurando colocar a “subjetividade do cientista 

entre parênteses”. 

Enquanto isso, a filosofia abordava essas questões, numa epistemologia 

filosófica, propondo “teorias filosóficas sobre o observador”, ou seja, sobre o sujeito do 

conhecimento, numa perspectiva de separação sujeito/ objeto. 

Desenvolvimentos recentes na ciência evidenciaram a possibilidade de a própria 

ciência responder à pergunta epistemológica sobre o “como conhecemos” e oferecer 

uma “teoria científica sobre o observador”, sobre o sujeito do conhecimento.  

Historicamente, o pensamento sistêmico teve grande influência neste novo jeito 

de compreender o modo como se processa o conhecimento e o maior impulso nesta 

direção se deu a partir do biólogo Ludwig von Bertalanffy, que considerou o organismo 

como um sistema físico e no ano de 1940 publicou seu primeiro trabalho. Em 1968 

publicou o livro Teoria geral de sistemas, que é considerado sua principal obra, onde o 

autor anuncia uma nova visão de mundo. 

Embora não seja nosso objetivo fazer uma abordagem aprofundada dos 

conceitos sistêmicos, faremos referência a algumas premissas básicas, definidoras dos 

sistemas, e para um entendimento mais operacional dos conceitos, nos utilizaremos 

daqueles sistematizados a partir dos desenvolvimentos da terapia familiar sistêmica. 

Queremos com isto favorecer uma compreensão mais clara, possibilitando assim uma 
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compreensão mais contextualizada em função do presente estudo ter sido realizado com 

famílias. 

Bertalanffy considerou que a distinção dos organismos vivos está associada com 

o seu grau de organização, e procurou separar os sistemas em abertos e fechados. Os 

sistemas fechados são aqueles onde não existem trocas. Nestes, parece não haver outro 

caminho, a não ser seguirem em direção ao aumento da desordem, onde a entropia é 

alta. Um sistema fechado é influenciado por seu próprio comportamento passado, em 

função de uma estrutura de elo fechada que traz os resultados da ação passada de volta 

para controlar a ação futura, (Forrester,1991). 

No domínio dos desenvolvimentos da Terapia Familiar Sistêmica, a 

Morfogênese consiste nas características dos sistemas abertos, porque absorve inputs do 

meio e assim mudo sua organização. E nesse sentido morfogênese se opõe à homeostase 

(Grandesso, 2000). 

 Apesar da homeostase, a necessidade e o desejo de crescimento e de mudança 

nos membros individuais dos sistemas humanos, combinados com as forças externas 

que causam a urgência ou a necessidade de mudança, equilibram o impulso 

homeostático e proporcionam ao sistema uma qualidade dinâmica. Assim, a 

flexibilidade e a adaptabilidade são características dos sistemas familiares saudáveis no 

que se refere a tendências de mudanças tanto interna quanto externas. “Contra-ordens” 

ou modificações das regras resultam necessárias sempre que os membros da família 

estão em transição de uma fase de desenvolvimento para outra, pois as tarefas e os 

comportamentos apropriados dessa fase devem ter como objetivo desenvolver um novo 

conjunto de opções e de padrões modificados (Carter e McGoldrick, 1995). 

Nesse contexto também nos é apresentado a idéia de Equifinalidade como sendo 

outra característica dos sistemas. Um sistema aberto é definido a partir de uma 

organização que assegura o resultado de seu funcionamento independentemente do que 

tenha sido seu ponto de partida. Já nos sistemas fechados, seu estado de equilíbrio é 

dado pelas condições iniciais. Disso decorre que diferentes condições iniciais podem 

gerar os mesmos resultados, da mesma forma em que diferentes resultados podem ser 

gerados pelas mesmas “causas” ( Grandesso, 2000; Watzlawick, 2000). 

 

“Estruturada em torno deste conceito, a terapia familiar sistêmica considerava 

a família como um sistema aberto, mantendo uma interdependência entre seus 

membros (globalidade) e com o meio, no que diz respeito às trocas de informação, 
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usando de recursos de retroalimentação para manutenção de sua estabilidade 

(organização). Do ponto de vista sistêmico, pode-se falar, portanto, em uma 

homeostase familiar, obtida por meio de regras que governam as transações da 

família” (Grandesso, 2000 p. 121). 

 

Com o surgimento das sociedades industriais os sistemas passaram a dominar a 

vida, sendo mais visíveis nos ciclos econômicos, na confusão política, nos pânicos 

financeiros periódicos, no emprego flutuante e nos preços instáveis. Esses sistemas 

tornaram-se tão complexos e seu comportamento tão confuso que parece impossível 

desenvolver uma teoria geral para explicá-los. Assim foi-se cada vez mais se tornando 

necessário compreender os fenômenos em termos de Globalidade.  

O desenvolvimento da Terapia Familiar Sistêmica formulou tal conceito 

afirmando que todo e qualquer sistema comporta-se como um todo coeso. Assim, uma 

mudança em uma parte do sistema provoca mudança em todas as outras partes e no 

sistema como um todo (Grandesso, 2000).   

Na literatura também podemos encontrar Globalidade e Circularidade 

diretamente relacionada com Retroalimentação ou feedback, que é uma outra 

característica dos sistemas. Todas as pessoas dentro da família se relacionam de alguma 

maneira com os demais e interagem de forma interdependente com os outros membros 

da família. A afeta B, C e D e o que estes fazem por sua vez afeta A e assim 

sucessivamente.  Influenciam e são influenciados mutuamente. As curvas de retorno são 

recursivas e os relacionamentos têm um impacto multidirecional. Uma modificação em 

um membro da família (ou casal) repercute nas demais pessoas (subsistemas), 

modificando o sistema como um todo.  

A retroalimentação pode ser positiva ou negativa. Na retroalimentação negativa 

há uma busca por um objetivo que quando não é atingido, o sistema torna-se instável e 

passa a flutuar. Um exemplo simples desta situação é o aquecimento regulado por um 

termostato procurando uma temperatura adequada. 

Do ponto de vista do funcionamento do sistema familiar, esta é a característica 

que garante o seu funcionamento circular. Os mecanismos de feedback garantem a 

circulação da informação entre os componentes do sistema. Enquanto os feedbacks 

negativos funcionam para manter a homeostase sistêmica, os feedbacks positivos 

respondem pela mudança sistêmica ou morfogênese. 
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Assim, do ponto de vista do sistema familiar, podemos afirmar que este é 

regulado por um processo de homeostase. Define-se como um processo de auto-

regulação que mantém a estabilidade do sistema protegendo-o das mudanças que 

possam ameaçar ou destruir sua organização, de modo a preservar seu funcionamento.  

Nesse sentido, todas as famílias que estão em relação devem se caracterizar por 

certo esforço de ação para manter a estabilidade, o equilíbrio com certa fixidez (via 

feedback negativo), a fim de suportar as tensões, trocas e novas e diferentes variáveis 

impostas pelo meio e por seus membros individuais. Diz-se que as famílias são 

particularmente sensíveis e resistentes a mudanças, afastando via homeostase do sistema 

qualquer possibilidade de transformação. Isto implica em dizer que algumas forças 

dentro do sistema buscam manter o status quo e são, portanto, resistentes a qualquer 

tendência de mudança que ameace o equilíbrio existente. Qualquer diferença extrema do 

modo de funcionar preferido pela família é reprimida e são tomadas medidas repressivas 

para preservar a tradição, a situação social, a estabilidade e a coesividade da família, por 

maiores que sejam as dificuldades encontradas. 

Desse ponto de vista, a família como sistema deve ser compreendida como 

Impossibilidade de Soma ou Não-somatividade, ou seja, a família como unidade é mais 

que a soma de suas partes e não pode ser assim considerada. É inadequado tentar 

descrever a família usando a adição das características de cada membro. É importante 

observar os padrões de ligação (Bateson, 1994) que formam a estrutura e a organização 

da família. A análise formal de segmentos artificialmente isolados destruiria o próprio 

objeto de interesse, descaracterizando o sistema a ser estudado. A análise de uma 

família não é igual à soma das análises dos seus membros individuais porque existem 

características do sistema e padrões de interação, que transcendem as finalidades dos 

seus membros individuais. 

Avançando no desenvolvimento de uma compreensão mais complexa de 

sistemas, destacamos dois cientistas que, ao formularem explicitamente – de dentro do 

domínio lingüístico da ciência – a pergunta pelo observador e ao evidenciarem 

cientificamente a impossibilidade da objetividade, trouxeram o sujeito do conhecimento 

para o âmbito da ciência, permitindo-nos superar aquela ruptura que nos foi legada por 

Descartes, explicitando agora o caráter sistêmico nos processos de conhecimento.  

A partir dos trabalhos de Maturana, que ele mesmo denomina de “Biologia do 

Conhecer”, desenvolvida em laboratórios de pesquisa biológica, a ciência passou a 

dispor de uma “teoria científica do observador”, mostrando-nos como conhecemos, sem 
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deixar de considerar que somos seres biológicos humanos, levando em conta que somos 

seres vivos que temos como característica fundamental o fechamento estrutural.  

A nosso ver, uma conseqüência dessa teoria científica resultou no 

questionamento epistemológico que põe em questão a objetividade e a abertura, para os 

cientistas, do caminho explicativo da “objetividade entre parênteses” e da construção 

intersubjetiva do conhecimento. Assim, a subjetividade do cientista que tinha sido 

colocada entre parênteses pela ciência tradicional sai dos parênteses e o que passa a 

ficar entre parênteses é a objetividade. 

Deste modo, passa-se a reconhecer a inexistência da realidade independente do 

observador e a inevitável impossibilidade – devida à forma como somos biologicamente 

constituídos – de fazermos afirmações objetivas sobre o mundo e sobre o observador 

como parte desse mundo. 

Maturana (2002), ao questionar a possibilidade do conhecimento objetivo do 

mundo (epistemologia), remeteu-nos ao reconhecimento de que constituímos o mundo 

ao distinguí-lo (ontologia). Fez isso, não falando como um filósofo e sim como um 

biólogo, um cientista, e abordando cientificamente questões até então reservadas à 

filosofia e negligenciadas pela ciência. 

Maturana (2002), com sua Teoria da Autopoiese - sobre a vida e o 

funcionamento dos seres vivos - dá uma contribuição que Vasconcelos (2002) considera 

como a vertente organicista da ciência dos sistemas (a visão sistêmica dos seres vivos), 

já iniciada anteriormente pelo também biólogo, o austríaco Bertalaffy (1975) com a 

Teoria Geral dos Sistemas. 

Para Maturana (2002 e 1997) toda essa concepção “surgiu de uma súbita e 

repentina visão sobre a totalidade”, “da perspectiva do operar completo do ser vivo”, 

na qual “percepção e pensamento são operacionalmente o mesmo no sistema nervoso e 

por isso não tem sentido falar de espírito versus matéria”. 

Em um meio científico, no qual o conhecimento dos organismos vivos se reduz a 

uma análise de seus componentes celulares e moleculares, como explicativos do viver 

em seus fenômenos observáveis, a proposta autopoiética representou uma revolução 

paradigmática na biologia, com aplicações nos diversos campos do conhecimento 

científico, social e cultural, que são ainda muito insipientes em termos científicos e 

acadêmicos. 
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Para melhor compreender a importância dessa teoria iniciaremos como Maturana 

(1997) iniciou um artigo seu, com seu famoso aforismo: “Tudo o que é visto, é visto por 

um observador que pode ser ele mesmo” (p. 36). 

Essa realidade não existe por si mesma e independente, ou seja, a realidade não 

pode ser caracterizada e especificada se não houver um observador operando nela. 

Mesmo se disséssemos que ela existiria se não houvesse ninguém ali, estaríamos 

dizendo isso como observadores que já existimos e operamos quando nos expressamos 

em uma linguagem. Como humanos, não há sentido em falarmos de realidade se não 

operarmos uma ação distintiva em um meio, emergindo dessa interação aquilo que 

chamamos de realidade. Em resumo, para Maturana a realidade é um fato intimamente 

relacionado com aquilo que é visto, e é visto, necessariamente, por um observador. 

Então, junto a essa primeira observação, agregamos a segunda conseqüência 

primordial daquele aforismo: o papel do observador na configuração da realidade 

existente e vivida. Para ele, existem dois caminhos explicativos para a realidade 

observada. Um que considera a realidade como dado objetivo e invariável, cabendo ao 

nosso sensório e sistema nervoso captar e decodificar as informações do meio, 

relacionando-as, independentemente de quem as observa, e outro que considera a 

realidade como um acontecer no viver do observador, designando-a e distinguindo-a na 

dependência de sua experiência empírica e no seu operar cognitivo. 

A tradição nos ensinou a pensar que estamos acostumados a conceber nossa 

percepção como inputs, através de nosso aparelho sensorial, de uma realidade em si e 

invariável, governada por leis a serem descobertas. Nosso cérebro teria a capacidade de 

relacionar os estímulos configurando o que poderíamos chamar de uma representação 

do mundo real em nossa mente, exatamente como o mundo é independente do 

observador. 

Humberto Maturana propõe uma virada epistemológica nesses conceitos. Tudo 

começou após intensas pesquisas em tentar adequar alguns fenômenos anômalos que 

não correspondiam àqueles previsto pela ciência tradicional. Depois de tentar 

correlacionar incansavelmente e sem sucesso os comprimentos de onda luminosa com a 

cor percebida pela estrutura orgânica, concluiu que a cor percebida devia-se muito mais 

a um estado dinâmico do conjunto da estrutura cerebral do que das propriedades da 

onda ou dos componentes isolados da estrutura cerebral. 

Concluiu que, quanto mais complexa a percepção do organismo, mais 

dependente ela é do conjunto de mudanças dinâmicas de sua estrutura em totalidade. 
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A esse fenômeno nomeou Fechamento Estrutural. A especificação do que é 

percebido pelo organismo não depende de um input de uma realidade invariável e 

objetiva. Pelo contrário, qualquer percepção cognitiva é, antes de tudo, um conjunto de 

estados de atividade neural, uma dança contínua de fluxo de estados na qual o próprio 

estado interno é quem especifica o que é visto e percebido. Como conseqüência, 

teremos, por um lado, a concepção de que o Sistema Nervoso Central (SNC) é um 

sistema biológico operacionalmente fechado, no qual os estados e a dinâmica interna de 

sua estrutura neural constroem todas as condições e elementos biológicos necessários à 

sua própria existência. 

Por outro lado, e segundo essa condição de fechamento operacional, o SNC não 

admite instruções incondicionais do meio. Ou seja, em todas as interações que o SNC 

tem com o meio, esse último não especifica o que ocorre em sua dinâmica estrutural 

interna, pois ela é operacionalmente fechada. 

Assim como o comprimento de onda não especifica a cor percebida, qualquer 

ato cognitivo de um organismo, inclusive dos humanos, não é especificado pela 

realidade desse meio. Nas palavras de Maturana (1997) “... nada pode acontecer no 

sistema vivo que não seja determinado pelo próprio sistema” (p.60). 

A essa condição que distingue os seres vivos de seu meio, onde sua organização 

é tal que seus únicos produtos são eles mesmos, inexistindo separação entre produtor e 

produto, entre o ser e fazer, Maturana chamou de Autopoiese. 

O organismo, assim concebido, não vive isolado. Vive em um meio onde 

necessita, devido à sua clausura operacional, acoplar-se constantemente. 

Esse meio ambiente, ao mesmo tempo em que sofre modificações pela 

intervenção do ser vivo, também modifica esse mesmo ser vivo. Essa interferência do 

meio não especifica nada o que acontece no interior do organismo, condição de sua 

clausura operacional. Mesmo assim, esse organismo se modifica conforme as 

especificações de sua dinâmica estrutural interna e, ao modificar- se e movimentar-se, 

volta a interferir no meio. A essa relação mútua e dinâmica entre ser vivo e meio, 

Maturana chamou de Acoplamento Estrutural. 

Toda essa movimentação ou, poderíamos chamar, mudanças de estado que um 

organismo exibe ao acoplar-se com o meio, ao serem observadas por um observador, 

que pode ser o próprio organismo em questão, denomina- se conduta.  

Se esse observador perceber uma regularidade ou coerência em um conjunto de 

condutas exibidas pelo ser vivo, poderemos dizer que houve um processo cognitivo 
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bem-sucedido. Poderíamos dizer que houve um aprendizado ou conhecimento adquirido 

no seu agir enquanto ser vivo, ao associar a mudança de estado dinâmico à circunstância 

ambiental, sempre conservando sua Autopoise. 

Entre os humanos, o principal instrumento de sua conduta, que demonstra 

incrível plasticidade e amplitude e é capaz de refletir o conjunto de seus estados 

internos, é a linguagem.  

 Para Maturana, o linguajar é um sistema de ações coordenadas e 

coerentes, dinâmico e padronizado entre as espécies e raças, expressivo do estado 

interno do organismo em seu movimento de manutenção de sua Autopoiese. 

Regularidades encadeadas e coordenadas podem ocorrer em qualquer espécie viva, mas 

como língua falada é exclusiva dos seres humanos e é o que nos diferencia de outras 

espécies animais. 

A compreensão da linguagem como ato cognitivo humano na realidade que ele 

próprio constrói, na percepção de seu próprio estado interno, é um dos 

desenvolvimentos mais inusitados e surpreendentes da teoria de Maturana. 

É dentro desse contexto de ações coordenadas e coerentes que também se 

compreende o fator básico e modulador que cumprem as emoções no viver e fazer do 

ser humano. É onde Maturana demonstra a emergência da consciência e da 

autoconsciência como modo existencial operacional na linguagem entre os seres 

humanos. 

Concluindo, a teoria da Autopoiese fornece elementos científicos e 

epistemológicos suficientes para uma compreensão sistêmica, dinâmica e complexa dos 

seres vivos em seu viver e operar. Segundo Vasconcelos (2002) Maturana nos apresenta 

um arcabouço conceitual articulado e consistente sobre os sistemas vivos, uma teoria 

biológica sistêmica, afirmando haver nela três leis a serem observadas: 

1ª) Quando as relações entre o ser vivo e seu ambiente começam a se conservar, 

essas relações começam a se modificar para se conservarem; 

2ª) O passado não é necessário para causar o que ocorre, não é determinante do 

que ocorre: ocorre o que a estrutura atual do sistema lhe permite; 

3ª) Tudo ocorre segundo a coerência estrutural do momento e os seres vivos vão 

se movendo na conservação do viver. 

Consideramos importante observar que essas três leis destacadas por Maturana 

estão diretamente relacionadas aos três conceitos fundamentais que apresentamos há 
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pouco, que são a organização autopoiética, o fechamento estrutural e o acopalmento 

estrutural. 

 Diferentemente da concepção, hoje hegemônica na ciência tradicional, que se 

fundamenta exclusivamente nos componentes biológicos para especificar os fenômenos 

observados na vida, ela fornece subsídios importantes para o entendimento dos seres 

vivos enquanto globalidade.  

A autonomia e a independência operacional, por um lado, e a compreensão dos 

processos cognitivos como experiência direta dos indivíduos no ser e fazer, por outro 

lado, são os sustentáculos dessa visão apresentada por Maturana. Ao perceber que os 

dois fenômenos – a cognição e o processo de estar vivendo – são um único e mesmo 

fenômeno, pôde afirmar que conhecer é viver e que, viver é conhecer (Vasconcelos, 

2002).  

Essas leis têm-se constituído como subsídios fundamentais dessa visão, sendo 

aplicados nas diversas áreas do conhecimento, como em ciência e epistemologia com o 

próprio Maturana, filosofia e ética associado ao desenvolvimento das sociedades 

humanas também com Maturana, Antropologia com estudos de Georges Balandier, 

linguagem e educação com Maturana e, no Brasil, com Cristina Magro (UFMG), 

Medicina com as pesquisas em imunologia de Nelson Vaz (UFMG), desenvolvimentos 

em Inteligência Artificial com Francisco Varela, que propõe uma reformulação nas 

concepções representacionistas atuais para uma concepção conexionista do 

processamento da informação. Esses são alguns exemplos de aplicações de tal 

conhecimento, atualmente desenvolvidas. 

Coincidentemente, da outra vertente que diferenciamos na ciência dos sistemas, 

a vertente mecanicista (a visão sistêmica dos seres máquinas), iniciada com a Teoria 

Cibernética, do matemático americano Wiener, também veio como importante 

contribuição para a ciência para se pensar cientificamente a epistemologia. 

Paralelamente ao reconhecimento de que os sistemas cibernéticos podiam ser 

informados tanto por feedback positivo quanto pelo negativo, houve o surgimento de 

outra distinção que refletia desafios semelhantes nas ciências – Bohm, Einstein e 

Prigogine – e na filosofia – Derrida, Gadamer, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, 

Rorty, Wittgenstein – o que se constituiu um desafio ao empirismo lógico, 

fundamentado em dados objetivos, existentes e reais e um desafio à idéia do dualismo 

sujeito-objeto. 
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Segundo Vasconcelos (2002), o desenvolvimento das idéias contidas nas teorias 

quânticas e da relatividade de Einstein, por exemplo, defendem o posicionamento de 

que a observação sempre molda o que é observado. Aquele que observa influencia e 

interpreta sempre aquilo que é passível da sua própria observação. Então, ao estudar 

determinado fenômeno, o cientista influencia sempre a visão daquilo que é o foco de 

sua investigação. Não existe, assim, a cisão entre sujeito e objeto. Quaisquer distinções 

possíveis não estão lá fora, no objeto, mas é o próprio observador que impinge tais 

atributos naquilo que observa. Deste modo não se considera mais o observador estando 

fora do sistema observado. O que se acreditava ser sistemas independentes do 

observador passou a ser entendido como dependente do observador, ou o que segundo o 

cibernético Heinz Von Foerster (1991) chamou de sistema observante. Observante 

define o observador como um processo reflexivo em que todo instante põe em questão a 

idéia de realidade objetiva. 

 

4.2 - Cibernética 

 

A Cibernética constituiu-se como um contexto muito propício ao 

questionamento da crença de que podemos conhecer objetivamente o mundo: a 

atividade de projetar sistemas artificiais e a conseqüente necessidade de compreensão 

dos sistemas naturais auto-organizadores, levaram os ciberneticistas a darem atenção às 

noções de autonomia e de auto-referência. 

A partir daí, a conseqüência natural foi assumir que as noções cibernéticas não 

eram independentes dos ciberneticistas e que elas deviam aplicar-se também aos 

próprios cientistas como observadores. 

A definição fundamental da Teoria Cibernética, dada por Norbert Wiener 

quando promoveu a publicação de seu livro, Cibernética, em 1945, pode ser descrita 

pela seguinte sentença: “A ciência do controle e da comunicação no animal e na 

máquina”. 

É a partir desta definição inicial que podemos relacionar o surgimento de uma 

teoria que propõe controle e comunicação com o contexto histórico da época.  

Outro fato a ser destacado da definição de Wiener é a classificação da 

Cibernética como ciência. Agregar a um novo campo de estudos o título de ciência traz 

consigo uma enorme carga de significados e conceitos, que a suposta nova ciência deve 

contemplar. Todavia, no momento em que a cibernética emerge, para se estabelecer 
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como ciência era preciso respeitar o principio básico do discurso científico: a separação 

entre o observador e o que é observado, já que a objetividade se define pela não-

interferência das características do observador na descrição dos itens observados 

(Foerster, 1991). Além disso, uma ciência precisa ter definido seu objeto de estudo e 

deve trabalhar com conceitos sólidos e indubitáveis. Pois bem: a Cibernética possui 

como principal objeto de estudo os sistemas e possui claramente conceitos bem 

definidos, que estabelecem uma clara ligação e dependência entre si. 

O que propomos aqui é um rápido recorte que a nosso ver se torna relevante para 

caracterizar a prática sistêmica como uma prática cibernética. 

Segundo Grandesso (2000) essa nova ciência trouxe para o campo da terapia 

familiar uma mudança de foco, que era até então voltada para a matéria e energia e 

passa a se voltar para a informação e organização.  

Na época, essa nova ênfase decorrente da busca de princípios de organização, 

tanto para as máquinas artificiais como para os organismos vivos e fenômenos sociais, 

propôs a informação como a unidade básica de organização de todos esses sistemas. 

Nesse sentido a cibernética possibilitou o aparecimento de uma nova epistemologia, 

baseada em uma concepção ecológica dos processos de comunicação, uma vez que 

enfatizava uma continuidade entre os sistemas humanos e naturais. 

É possível distinguir no campo da cibernética, dois grandes momentos: o 

primeiro é aquele em que o foco era mais voltado para a engenharia da comunicação e 

para as ciências da automação e computação, que se convencionou chamar de 

Cibernética de Primeira Ordem. O segundo período foi a partir da década de 1970, em 

que a cibernética passa a tomar a si mesmo como objeto de estudo, passando a ser 

denominada de Cibernética da Cibernética ou Cibernética de Segunda Ordem. 

 

4.3 - Cibernética de Primeira Ordem 

 

O primeiro período da cibernética como discilplina ocupava-se dos mecanismos 

e processos pelos quais os sistemas, em geral, funcionavam com o intuito de manter a 

sua organização. A partir desta concepção o conceito de feedback, ou retroalimentação 

adquire um valor conceitual importante, uma vez que consiste em esperar uma resposta 

do sistema estudado, e, de acordo com tal resposta, o sistema pode ser novamente 

controlado para que retorne ao estado de equilíbrio.  

4.3.1 – Cicrcularidade 
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A Circularidade é apontada como outro conceito básico da Cibernética, e por 

meio dele é explicitado o caráter sistêmico do funcionamento de qualquer sistema, na 

medida em que o mesmo deve comportar-se como um ciclo, onde respostas geram 

novos comportamentos sucessivamente.  

Diretamente conectado à definição de circularidade, está a noção de controle. O 

controle pode ser entendido como uma forma de o sistema se modificar de acordo com 

as respostas recebidas do próprio sistema, para que este permaneça estável, ou seja, é 

estabelecido um controle interno para a manutenção do equilíbrio do sistema. 

Outro conceito importante, e presente na definição de Wiener, é a comunicação. 

É indispensável para o funcionamento de um sistema como um ciclo que este possa 

estabelecer conexões e interações, para permitir o controle. 

A partir dos desenvolvimentos realizados pela Terapia Familiar Sistêmica, este 

conceito nos é apresentado de um modo mais operacional e do ponto de vista do 

funcionamento da família isto significa que continuamente são transmitidas mensagens 

comportamentais, tanto verbais como não-verbais. As mensagens são sinais 

interpessoais e contêm: conteúdo de informação importante sobre acontecimentos, 

pensamentos ou sentimentos; e Intenção: as metamensagens específicas que podem ser 

ou não congruentes com o conteúdo e que têm como objetivo definir a natureza da 

interação relacional. As mensagens podem ser claras ou codificadas, direitas ou 

enganosas, abertas a respostas ou ordens diretas que requerem ser acatadas - não 

discutidas.  

É muito importante entender que a teoria da comunicação considera as pessoas a 

partir de seu nexo social, em interação com os outros seres humanos e postula a 

comunicação como veículo dessa interação. Nesse sentido, é preciso diferenciar as 

propriedades da comunicação correlacionando-as com as implicações interpessoais e 

nesse sentido as regras familiares assumem uma grande importância. 

 

4.3.2 - Regras Familiares 

São as normas e as expectativas abertas ou ocultas que regem o comportamento 

e contribuem para determinar o estilo de vida familiar. As famílias diferem em relação 

ao que é e não é permitido e aos procedimentos positivos e negativos utilizados para se 

chegar a um consenso.  

Outro conceito apresentado é o de meta ou propósito que é considerado como 

um dos mais relevantes itens de um sistema cibernético. A meta ou propósito atua como 
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um direcionamento para o sistema, ou seja, é necessário um objetivo para que o sistema 

funcione. 

A partir desta breve explanação, vê-se que o termo ciência mostra-se 

representativo na definição de Cibernética. Contudo, a nova ciência mostra um caráter 

interdisciplinar. Por um lado, este caráter se revela na medida em que a Cibernética 

propõe a abordagem de um mesmo problema em diversas disciplinas. Por outro, 

apresenta-se como uma disciplina distinta que revela aplicações em outras disciplinas já 

estabelecidas como a engenharia, a matemática, a biologia, a neurofisiologia, a 

antropologia e a psicologia (Pangaro, 2010). 

É possível perceber, por meio das definições e conceitos, que a Cibernética não 

se configurava como uma disciplina convencional. Era clara a importância da 

subjetividade para sua realização, e tal constatação levou a uma rápida evolução nos 

conceitos estabelecidos inicialmente. Passou-se, então, a incluir o observador como 

parte do sistema observado, e não como um elemento externo. Esta nova fase da ciência 

é conhecida como Cibernética de Segunda Ordem.  

 

4.4 - Cibernética de Segunda Ordem 

Uma vez reconhecendo-se que a observação do cientista está relacionada às 

condições de sua própria estrutura para fazer essa observação, surge a concepção de 

Von Foerster de “sistema observante”: o observador, reconhecendo sua inevitável 

relação com o sistema que observa, se observa observando (Vasconcelos, 2002). 

Fazendo esse giro de auto-referência, no início da década de 1970, a Cibernética 

tomou-se a si mesma como objeto e surgiu a Cibernética da Cibernética ou Cibernética 

de Segunda Ordem, com a qual Von Foerster (Foerster, 1991), elaborando os 

fundamentos lógico-biológicos de uma teoria do observador, tornou inevitável o 

reconhecimento da construção intersubjetiva da realidade e contribuiu para que todos os 

seres humanos conheçam como eles próprios conhecem. 

Quando as disciplinas de engenharia de controle e ciências da computação 

tornam-se independentes, surge a necessidade de diferenciar a atuação dos 

ciberneticistas em relação aos outros pesquisadores, dando ênfase à autonomia, auto-

organização, cognição e ao observador e sua inclusão no Sistema (Heylighen e Joslyn, 

2001).  

A Cibernética de Segunda Ordem configura-se como o campo em que o 

observador é considerado como parte do sistema, e não se mantém como um observador 
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externo, ou seja, excluído do sistema. E uma das principais evoluções da ciência neste 

sentido é que, através de sua própria aplicação, pode-se eliminar a dualidade entre 

sistemas observadores e observados, assumindo o observador como parte integrante e 

participante destes sistemas.  

Do ponto de vista da aplicação destes conceitos ao campo da terapia familiar, a 

cibernética de segunda ordem, assim como os desafios filosóficos e científicos, 

concentrava-se no observador e na forma circular de relacionamento observador-

observado e na premissa de que o que é observado pelo grupo familiar ou entre o 

terapeuta e o cliente é o resultado da co-construção ou da criação do que é observado.  

Consideramos importante enfatizar que a novidade aqui não é o questionamento 

da objetividade – que há muito vem sendo trazido pela filosofia, pela psicologia, pelas 

ciências humanas -, mas o seu questionamento vindo de dentro das próprias disciplinas 

científicas comprometidas com o paradigma tradicional da ciência.  

Enquanto os questionamentos da objetividade são vistos como coisa de filósofo 

não atingem efetivamente os cientistas: esses, pelo menos enquanto exercendo atividade 

científica, sentem-se no dever de manter-se comprometidos com a objetividade e de 

buscá-la a todo custo, mesmo que, fora dessas atividades se permitam ser subjetivos e 

aceitar que outros também o sejam, vivendo certamente um incômodo duplo papel. Ou 

seja, para trabalhar cientificamente, acreditam que a realidade existe independente da 

subjetividade do observador, o qual deve esforçar-se para conhecê-la objetivamente, “tal 

como ela é”. 

A partir da modificação na visão de como a Cibernética deveria ser aplicada, 

incorporam-se novos sentidos aos conceitos básicos da ciência, complementando-os e 

tornando-os mais plausíveis em relação à proposta original de Norbert Wiener. 

Ademais, a partir da Cibernética de Segunda Ordem iniciam-se aplicações mais amplas 

em outras áreas de pesquisa, tais como engenharia, economia e biologia, o que resulta 

na re-afirmação da Cibernética como ciência transdisciplinar. 

Os principais conceitos que sofreram alterações com o início da Cibernética da 

Cibernética estão o conceito de circularidade, controle, comunicação e propósito. 

Além da atualização destes pontos, foram inseridas na ciência as noções de autonomia, 

auto-organização e cognição, trazendo uma aplicabilidade mais concreta do 

pensamento cibernético. 
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A circularidade dos sistemas se aplica plenamente quando existe também a 

interferência do sistema no observador, e não somente o contrário, o que significa que a 

ciência deixa de ser uma idealização teórica para se aplicar como método de estudo.  

Desta forma, a compreensão do conceito de controle converge para um sentido 

em que este não se mostra mais como ação, mas como uma atividade inerente ao 

sistema.  

Um ponto importante a ser exaltado nas complementações dos conceitos 

realizadas pelos cibernéticos de segunda ordem é o entendimento da comunicação como 

um processo reflexivo, em que esta não acontece mais em apenas um sentido – quando 

o sistema comunica uma resposta ao observador e não recebe mensagem em resposta – 

e passa a agir de forma cíclica. Esta nova concepção é conhecida como Teoria da 

Conversação (Vasconcelos 2002). 

Além dos conceitos que foram reformulados pela Cibernética de Segunda 

Ordem, esta também introduziu novas abordagens neste campo, como a noção de 

autonomia, em que se assume que o sistema deve conseguir conduzir-se para que atinja 

seu propósito. Este entendimento está diretamente conectado ao conceito de auto-

organização, em que a redução espontânea da variedade ou, equivalentemente, o 

aumento em ordem ou proporção, representa o modelo mais geral de auto-organização 

(Vasconcelos, 2002; Heylighen e Joslyn, 2001).  

Outro termo que passou a ser utilizado neste período foi cognição. A partir da 

concordância de que um sistema conta com a inserção de reguladores, e que um 

regulador precisa saber que ações dar como resposta a algum estímulo, percebe-se que 

quando este conhecimento não é apresentado, o sistema passa a tentar ações 

aleatoriamente, até que uma destas ações elimine a perturbação ao sistema. O sistema 

reconhece que, na medida em que mais perturbações acontecem nele e, portanto mais 

ações exigem ser realizadas, e são solucionadas no menor número de tentativas, existe 

um aumento de critérios no momento de selecionar a ação que elimine a perturbação do 

sistema, ou seja, um aumento no conhecimento por parte do próprio sistema. Em outras 

palavras, o sistema passa a aprender. 

4.5 - A Cibernética Hoje 

Para entender a atuação da teoria hoje, é necessário atentar para o fato de o 

termo cibernética ser freqüentemente confundido com outras áreas de atuação, e aqui se 

mostram duas razões que contribuem para esta confusão. Primeiramente, o campo 

apresenta tamanha quantidade e variedade de conceitos e possibilidades de uso que para 
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muitas pessoas torna-se difícil a sintetização e entendimento da Cibernética como uma 

única ciência. Depois, com o advento da robótica, o prefixo “cyber” passa a ser 

entendido generalizadamente como uma característica básica das abordagens das 

ciências da computação, principalmente aplicadas aos robôs, deixando redutor o 

significado de cibernética (Pangaro, 2006). 

Atualmente ainda existem importantes estudiosos da Cibernética, que realizam 

pesquisas específicas desta ciência, mas, devido ao seu caráter transdiciplinar, na 

maioria das vezes sua atuação está conectada a outros campos de pesquisa, onde sua 

aplicação tornou-se algo cada vez mais complexo. Hoje, a Cibernética se realiza na 

assimilação de suas principais idéias por outras Disciplinas (Heylighen e Joslyn, 2001).  

Para Pangaro (2006), a assimilação dos conceitos cibernéticos não se deve 

somente ao fato da característica transdisciplinar da área. O autor acredita que existe 

uma crescente valorização da “ciência da subjetividade”, que abrange interações 

objetivas e subjetivas, assim como a conversação de Pask, proporcionando uma 

compreensão mais particular dos objetos estudados. 

Além das áreas clássicas onde a Cibernética sempre encontrou aplicação, como a 

engenharia, biologia, psicologia, economia, por exemplo, outras áreas onde 

freqüentemente se encontra a Cibernética aplicada são o design, em que os designers 

estão redescobrindo a influência da cibernética para o desenvolvimento bem sucedido 

de produtos e serviços complexos, como os proporcionados pelos softwares de rede 

(Pangaro, 2006), e a arte, que abrange obras que abordam a interação entre corpo e 

mídia, ou ainda exploram questões sobre a sociedade e a ética em seus trabalhos. 

 

4.6 - Cibernética e Epistemologia 

 

Segundo Vasconcelos (2002) essa situação da ciência tradicional é agora 

ultrapassada, tendo uma forte influência da cibernética, influenciando para que os 

cientistas adotassem o “caminho explicativo da objetividade entre parênteses”, mas não 

apenas quando estiver sendo cientista ou profissional da ciência. Influencia para que 

tenha uma nova crença, um novo pressuposto epistemológico para seu viver, para uma 

nova forma de ver e agir no mundo, baseado em sua única convicção possível: a da 

inexistência da “realidade” e da “verdade”. Articula-se assim a árvore do conhecimento 

com a árvore da vida, conforme nos apresenta Maturana (1997 e 2002).  
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Essa mudança epistemológica - de uma crença na possibilidade do conhecimento 

objetivo do mundo, para o reconhecimento da impossibilidade da objetividade - se 

insere num conjunto maior de mudanças que, constituindo uma mudança paradigmática 

em curso na ciência, estão permitindo ao cientista assumir um novo paradigma, que é 

sistêmico.  

Consideramos o pensamento sistêmico como uma nova visão, um novo conjunto 

de pressupostos, um novo paradigma para nossas ações no mundo e tomamos como 

equivalentes os conceitos de paradigma, pressuposto epistemológico, premissa, visão de 

mundo. 

Vasconcelos (2002) chama-nos atenção para um fato que considera como sendo 

freqüente, que é as pessoas darem pouca atenção à distinção – que consideramos 

fundamental, entre teoria sistêmica e epistemologia sistêmica, aspecto este que ela 

focalizou no seu livro Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático. Para ela, o novo 

paradigma da ciência - é o pensamento, o paradigma ou a epistemologia sistêmica, 

correspondendo a uma mudança de paradigma da ciência. 

De acordo com que é possível perceber até aqui pela apresentação dos 

desenvolvimentos teóricos relativos ao pensamento sistêmico, baseados em estudos e 

pesquisas, que se conformavam rigorosamente ao paradigma tradicional da ciência - na 

micro-física, na termodinâmica, na física quântica, na cibernética, na biologia - os 

cientistas viram os limites do seu paradigma e foram levados a repensar seus 

pressupostos. Reconheceram que seu jeito científico de pensar os estava levando aos 

limites e apontando a necessidade de um jeito novo, um novo paradigma, que como 

temos visto, é convergente para uma visão sistêmica. 

Fazendo uma incursão histórica em termos do movimento de constituição do 

paradigma sistêmico em diversas áreas do saber, Vasconcelo (2002) afirma que no 

comportamento das partículas elementares, os cientistas viram complexidade, ao invés 

de simplicidade, viram causalidade complexa, recursiva, e reconheceram a inadequação 

de sua insistência em tentar simplificar, analisar e fragmentar os todos complexos, em 

busca de relações causais lineares. 

Segundo Vasconcelos (2002), também reconheceram que não poderiam mais 

continuar pensando um mundo estável, cujos princípios de funcionamento, expressos 

em leis deterministas e reversíveis, iriam lhes permitir prever e controlar todos os 

fenômenos do universo. Viram indeterminação e imprevisibilidade em muitos processos 

de devir e começaram a falar de caos. Viram irreversibilidade e incontrolabilidade em 
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alguns processos físicos, como os fenômenos do calor. Viram reações de sistemas 

físico-químicos que operam longe do equilíbrio, quando as flutuações podem ser 

amplificadas e o sistema evoluir para formas de operação qualitativamente novas. 

Viram determinação histórica - que até então ficava reservada aos fenômenos 

biológicos, sociais e culturais - no funcionamento de estruturas dissipativas químicas. 

Viram fenômenos de complexidade organizada em sistemas naturais, vivos e não-vivos, 

nos diversos níveis da natureza, que aproximaram profissionais/ cientistas – químicos, 

físicos, imunologistas, terapeutas de família, ecologistas, administradores, 

meteorologistas - que até então trabalhavam em compartimentos estanques das 

instituições científicas. E reconheceram ainda a impossibilidade da objetividade e a 

inutilidade de continuarem tentando contornar ou controlar a subjetividade do cientista - 

impossibilidade que se deve à forma como somos biologicamente constituídos.  

Segundo Vasconcelos (2002), esses reconhecimentos refletiram sobre as 

implicações epistemológicas da Teoria da Autopoiese, como vimos, dos biólogos 

Maturana e Varela, uma teoria biológica para os seres vivos. Viram como ela nos 

mostra a forma pela qual, como seres vivos - fechados estruturalmente - nos 

relacionamos com o mundo e compreenderam biologicamente o nosso conhecer.  

Assim, reconheceram que a dificuldade da objetividade não se deve à natureza 

do objeto do conhecimento – como pensavam as ciências do homem – e sim à natureza 

do sujeito do conhecimento, como ser vivo. Reviram sua crença no realismo do 

universo e reconheceram que a “realidade” emerge das distinções feitas pelo 

observador. Os cientistas reconheceram, portanto, a inevitável inclusão do sujeito em 

suas afirmações sobre o mundo, ou seja, a inevitável referência ao observador (auto-

referência). 

A realidade passou a ser, então, para esses cientistas, uma construção de um 

grupo de observadores, quando esses compartilham suas experiências individuais e 

definem, por consenso, o que vão tomar como “realidade” para si, qualquer que seja a 

“realidade” a que estejam se referindo: física, biológica ou social. Assim, nesses 

espaços consensuais de intersubjetividade, a ciência pode se desenvolver, sem cair no 

solipsismo (solus ipso = só eu mesmo), sem que o sujeito, com sua experiência 

individual e privada, seja a única referência. 

O que Vasconcelos (2002) distingue hoje como pensamento sistêmico, ou como 

paradigma da ciência contemporânea emergente, é esse conjunto de três novos 
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pressupostos assumidos pelo cientista, quando ele faz a ultrapassagem de três 

pressupostos epistemológicos constituintes da ciência tradicional. 

Ultrapassando os pressupostos da ciência tradicional – as crenças na 

simplicidade do microscópico, na estabilidade do mundo e na objetividade e realismo 

do universo – o cientista assume três novos pressupostos: 

- A crença na complexidade em todos os níveis da natureza, 

- A crença na instabilidade do mundo em processo de tornar-se, 

-  A crença na intersubjetividade como condição de construção do conhecimento 

do mundo. 

Assim, o quadro de referência que a autora construiu e nos apresenta para 

compreendermos essa mudança de paradigma que está em curso na ciência, focaliza a 

ultrapassagem dos pressupostos da simplicidade, da estabilidade e da objetividade, 

dando lugar aos novos pressupostos da complexidade, da instabilidade e da 

intersubjetividade. 

 

4.7 - O pressuposto da complexidade 

Este pressuposto considera o problema da contradição, da não 

compartimentalidade, considerando as interações recursivas presentes nos fenômenos. 

A complexidade deve ser compreendida no contexto desta pesquisa como 

“aquilo que está tecido em conjunto” (Vasconcelos, 2002) cujos constituintes 

heterogêneos estão inseparavelmente interligados, associados, integrados, sendo ao 

mesmo tempo uno e múltiplo (Morin, 1990). 

Em nosso modo de entender, o estudo dos efeitos da participação dos pais na 

transformação dos valores e das práticas educativas em famílias de baixa renda deve ser 

abordado como fenômeno dotado de complexidade, uma vez que nele se amalgama uma 

diversidade de contextos de vida, organizados pelas diferentes culturas dos participantes 

que refletem os contextos comunitários e a imensa miríade de relações possíveis a partir 

da singularidade de suas vivências, bem como de suas trocas, ocorridas nos encontros 

que constituíram a estratégia interventiva do pesquisador. Segundo Vasconcelos (2002): 

“... um sistema complexo é aquele constituído por um número grande de 

unidades, com uma enorme quantidade de interações” (p. 110). 
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Ainda nesse sentido Morin (2003a) considera que complexo, complicado, se 

aplica a uma questão, assunto na qual há que se considerarem muitos aspectos, por ser 

difícil de resolver ou compreender. Do ponto de vista etimológico, segundo o mesmo 

autor: 

“Complexidade é de origem latina, provém de complectere, cuja raiz 

plectere significa trançar, enlaçar (...) Em francês, a palavra “complexo” aparece no 

século VI: vem do latim Complexus, que significa “que abraça”, particcípio do verbo 

complector, que significa, eu abraço, eu ligo” (p. 43). 

Remete ao trabalho de construção de cestas que consiste em entrelaçar um 

círculo, unindo o princípio com o final, de pequenos ramos. 

A interdependência entre esse rico entrelaçamento de contextos de vida em 

diferentes momentos evolutivos de seus ciclos de vida torna esses grupos de reflexão 

como uma fonte inesgotável de possibilidades e arranjos possíveis de serem canalizados 

para uma ação transformadora. Foram pais, mães, avós e outros responsáveis, de 35 a 71 

anos, com filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes e adultos, com uma gama 

infinita de histórias de vida e experiências pessoais que foram compartilhadas. Além 

disso, as distintas condições de seus territórios com sua geografia, hábitos, costumes 

locais, regras de convivência e recursos da comunidade, etc faz com que as experiências 

sejam ao mesmo tempo comuns e diferenciadas, somente podendo ser percebidas pelas 

distinções finas, que muitas vezes não são possíveis de serem feitas.  

Nesse sentido, acreditamos que a complexidade pode ser definida 

efetivamente como a rede de eventos, ações, interações, retroações, determinações e 

acasos, que constitui nosso mundo fenomênico (Morin, 200200a e 2002b). A 

complexidade apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da perplexidade, da 

desordem, da ambigüidade, da incerteza, ou seja, de tudo aquilo que é e se encontra do 

emaranhado, do inextricável. Portanto, ao lado da ordem, lidamos com a desordem/ 

organização. 

Morin (2002a) amplia um pouco mais esta idéia de complexidade a partir da 

noção de unitas multiplex (uno múltiplo), a qual denomina complexidade de base, o que 

significa haver presença de unidade na diversidade, e presença de diversidade na 

unidade.  
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Nesse contexto, alerta-nos para o cuidado da não simplificação, porque ela 

isola, ou seja, oculta o relacionismo que é consubstancial de qualquer sistema – a 

relação não apenas com seu ambiente, mas com outros sistemas, subsistemas, supra-

sistemas, etc. Para ele, a simplificação dissolve a organização e o sistema. As 

organizações são tipos de combinações que podem ocorrer entre os sistemas e nesse 

sentido pode-se constituir sistemas de sistemas. A organização significa a face 

interiorizada do sistema (inter-relações, articulações, estrutura), o sistema é a face 

exteriorizada da organização (forma, globalidade, emergência). 

Nesse sentido, pensar sobre os aspectos relativos às condições de vida implica 

pensar nos contextos cultural, social, global e local, organização, funções e papéis, 

separação e divórcio, recasamentos, matrifocalidade, uniparentalidade, etc. como sendo 

fenômenos cujas naturezas nos colocam diante de múltiplas possibilidades, em que os 

comportamentos dessas famílias podem aparecer manifestando-se num emaranhado e 

confusão em termos de práticas educativas, que numa visão linear e cartesiana podem 

parecer “desestruturados, disfuncionais, desordenados, caóticos, emaranhados, não 

lineares e não previsíveis”, podendo assim, neste paradigma (que ainda é o 

predominante) se caracterizar de difícil compreensão, possibilitando o estabelecimento 

de modelos da visão tradicional positivista linear.  

Na nossa compreensão, uma visão complexa na tentativa de compreender os 

fenômenos presentes nas práticas educativas possibilita uma postura de alerta e cuidado 

para evitarmos conceber estas famílias como “disfuncionais, desestruturadas ou 

anormais”, evitando concepções e observações generalizantes dessas famílias. 

Nessa direção, consideramos que não existe esta entidade “família estruturada”, 

uma vez que as pessoas e famílias se estruturam sempre e se organizam de modos muito 

próprios. Nesse sentido a família como entidade substantiva não existe e sim como 

organização dinâmica, podendo existir “momentos de”, uma vez que podemos concebê-

la como organismo vivo e dinâmico, onde podem aparecer momentos, movimentos e 

elementos antagônicos que, interagindo possam se contradizer, se complementar, 

resultando em uma organização complexa, específica e singular de cada família. 

Isto nos ajuda a evitar o enquadramento das famílias em princípios gerais e 

que a priori são teóricos, dos tipos ideais, uma vez que há as famílias faladas (teóricas) e 

as famílias vividas (de fato) em nosso cotidiano. 
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Assim, considerar o pressuposto da complexidade nos ajuda a ter uma 

aproximação maior da compreensão dos fenômenos que escolhemos estudar e, além 

disso, nos coloca diante da tarefa e do compromisso ético de considerar que estaremos 

estudando as famílias em um determinado contexto (história, cultura, crenças, hábitos, 

valores, etc). 

Essa postura necessita uma ampliação do foco, o que nos possibilita olhar 

para as famílias existindo e atuando em sistemas amplos, levando-nos a considerar em 

que condições acontecem o fenômeno da educação dos filhos e como os pais vão se 

transformando ao longo da participação nos grupos reflexivos, objeto de estudo desta 

pesquisa. Possibilita olhar para estas se relacionando com outros elementos (momento, 

micro e macro contextos, singularidades, subjetividades, intenções, expectativas, etc); 

presentes neste sistema considerado mais amplo, o que, enfim, nos possibilita focar 

nosso olhar nas relações estabelecidas entre esses elementos. 

Considerar o contexto implica não somente considerar o ambiente, mas 

também perceber quais são as novas e diferentes condições geradas pelas interconexões 

ou interligações estabelecidas pelos elementos presentes, que se desfazem e se refazem 

a cada instante. 

Pensar complexamente consiste em realizar operações (raciocínios) lógicas 

contrárias às disjunções e reduções que produzem uma visão simplista dos 

acontecimentos.  

Nessa perspectiva cabe a nós pensar o fenômeno que pretendemos 

compreender numa disposição que considere a distinção e a conjunção, o que permitirá 

a visualização de uma complexidade organizada.  

A distinção deve ser compreendida aqui como atitude que diferencie o 

objeto de seu contexto, sem, no entanto, dissociá-lo ou isolá-lo desse mesmo contexto. 

Estaremos numa disposição que considera a conjunção quando nosso foco 

estiver nas relações. Trata-se de integrar o simples no complexo e vice versa.  

Teremos na conjunção o que corresponde a uma atitude “e - e”; “e (isto) e 

(aquilo)” ou “tanto (isto) quanto (aquilo)“. Podemos considerar que esta atitude nossa 

consiste em promover uma articulação em termos do nosso pensamento que não reduza 

o complexo ao simples e nem elimine as diferenças, integrando o simples no complexo. 

Inclui-se aqui o que Morin chama de princípio dialógico, que implica num diálogo 
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sempre, sem fim, em que não chegaremos a uma conclusão, uma solução, um princípio 

único.  

Segundo Morin (2005b), a complexidade parece ser um ponto de vista 

negativo ou retrógrado no que se refere a um tipo de abordagem da realidade, visto que 

é a reintrodução da incerteza num conhecimento que tinha até então evoluído na direção 

do triunfo, da conquista da certeza absoluta pelas promessas de ordem e progresso. 

Para Morin, nos tempos atuais é preciso pôr luto nesta crença do absoluto. 

Mas o aspecto positivo, o aspecto progressivo que pode dar a resposta ao desafio da 

complexidade é o ponto de partida para um pensamento multidimensional.  

Desta perspectiva acreditamos que o que é complexo recupera, por um lado, 

o mundo empírico, a incerteza, a incapacidade de se atingir a certeza, de formular uma 

lei eterna, de conceber uma ordem absoluta. 

É necessário, finalmente, encontrar o caminho de um pensamento dialógico.  

Isto significa que duas lógicas, dois princípios estão unidos sem que a dualidade se 

perca nesta unidade. 

No princípio dialógico está subentendido que devemos, em nossas 

explicações, assumir e utilizar duas lógicas concorrentes até contraditórias e não apenas 

uma. Ou seja, juntar o que está aparentemente separado. Juntar a razão e a emoção; o 

real e o imaginário; a ciência e a arte. Tudo isso deve estar dialogizado. Não tem 

síntese. Nas palavras de Morin (1991): 

“(...) O que disse, da ordem e da desordem, pode ser concebido em termos 

dialógicos. A ordem e a desordem são dois inimigos: uma suprime a outra, mas ao 

mesmo tempo, em certos casos, colaboram e produzem organização e complexidade. O 

princípio dialógico permite-nos manter a dualidade no seio da unidade. Associa dois 

termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos” (p. 107). 

Isto significa fazer um exercício de articulação lógica do pensamento, 

mantendo a dualidade no seio da unidade (uno - múltiplo), sem pretender realizar uma 

síntese. A dialógica é considerada por Morin como característica fundamental do 

pensamento complexo, cujas peculiaridades apresentadas estão na possibilidade de 

pensar e aceitar a contradição - confrontá-la e superá-la, sem negá-la e sem querer 

reduzi-la (Vasconcelos, 2002), ou seja, um pensamento capaz de unir conceitos que 

tradicionalmente se opõem. 
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A lógica clássica tinha valor de verdade absoluta e geral e, desde que se 

chegasse a uma contradição, o pensamento devia fazer marcha atrás; a contradição era o 

sinal de alarme que indicava o erro.  

A contradição, segundo Morin (2005b) é uma das avenidas a serem 

percorridas pela complexidade na compreensão dos processos de organização. E ele 

aponta isto como uma dificuldade lógica; a organização é o que constitui um sistema a 

partir de elementos diferentes; nela constitui, portanto, uma unidade e, simultaneamente, 

uma multiplicidade. A complexidade lógica da unitas multiplex exige-nos que não 

dissolvamos o múltiplo no uno, nem o uno no múltiplo.  

O autor apresenta-nos uma visão de sistemas a partir dessas noções de 

complexidade e considera que o sistema é uma unidade que surge da diversidade que 

cria, produz, mantém, desenvolve a unidade. É necessário compreender o uno e o 

diverso não como duas noções antagônicas, mas como complementar.  

Isto nos faz confrontar com um paradoxo lógico: 

“Um é ao mesmo tempo uno e não uno. Há brecha e sombra na lógica da 

identidade. (...) há não apenas diversidade no uno, mas também relatividade no uno, 

alteridade no uno, mas também relatividade no uno, alteridade no uno, incertezas, 

ambigüidades, dualidades, cisões, antagonismos. (...) O uno se tornou relativo em 

relação ao outro” (Morin, 2002a p. 183). 

Assim, entendemos que os fenômenos não podem ser definidos apenas de 

maneira intrínseca, em si, isoladamente. Ele precisa, para emergir, de seu ambiente e de 

seu observador. Acreditamos que isto implica em considerar que ele faz parte de uma 

realidade polissêmica e que sua definição seja como um sistema ou subsistema, supra-

sistema ou ecossistema, varia de acordo com a maneira com que o uno se situa com 

relação a outros sistemas. Em outras palavras, isto significa dizer que cada parte tem 

dupla identidade, e o próprio todo tem uma dupla identidade; ele não é tudo e ele é tudo. 

Ele traz a unidade e também a cisão. 

Vasconcelos (2002) considera a complexidade como sendo uma importante 

referência no sentido de mantermos uma mentalidade sistêmica, uma vez que nos ajuda 

a ampliar o foco de observação: ao contextualizar o fenômeno, o observador pode 
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ampliar o foco e compreender em que contexto o fenômeno acontece, podendo ver 

relações intrasistêmicas e intersistêmicas, tendo diante de seus olhos não mais um único 

fenômeno, mas uma teia de fenômenos recursivamente interligados, podendo assim ver 

desvelado diante de seus olhos, a complexidade do sistema. 

4.8 - O Pressuposto da Instabilidade 

Este é o segundo pressuposto apresentado por Vasconcelos (2002), que 

considera como outra importante dimensão, de caráter epistemológico, como 

característica do pensamento sistêmico novo paradigmático. Argumenta que vivemos 

hoje num mundo instável, em que muitos cientistas, profissionais de diversas áreas e até 

mesmo as pessoas leigas falam de caos, desordem, incertezas, fenômenos imprevisíveis. 

Ressalta de suas análises, que apesar do mundo estar sendo tomado como 

instável pela ciência, ele sempre o foi e a novidade é justamente este reconhecimento 

pelos cientistas. 

A crença num mundo estável, num “mundo que já é”, em que as coisas se 

repetem com regularidade foi revista e hoje se pensa um mundo instável, um mundo em 

processo de tornar-se, em transformação contínua e formada por constante auto-

organização.  

O conceito de ordem extrapola as idéias de estabilidade, rigidez, repetição e 

regularidade e continuidade, unindo-se à idéia de interação, e prescinde, recursivamente, 

da desordem, que comporta dois pólos: um objetivo e outro subjetivo. O pólo objetivo é 

o pólo das agitações, dispersões, colisões, irregularidades e instabilidades. Em suma: os 

ruídos e os erros. O pólo subjetivo é “... o da impredictibilidade ou da relativa 

indeterminabilidade. A desordem, para o espírito, traduz-se pela incerteza” (Morin, 

2000, p. 200) e “(...)... traz consigo o acaso, ingrediente inevitável de tudo que nos 

surge como desordem” (idem, p. 178). 

Segundo Morin, sofremos os efeitos dos processos educativos das ciências, que 

apenas nos fez entrar em contato com certezas geradas por ela, mas ignorou as várias 

incertezas que também foram descobertas nesses mesmos casos, excluindo a 

possibilidade de um preparo para o enfrentamento de imprevistos.  

Do ponto de vista da educação dos filhos na família, este é um dos aspectos que 

mais fazem os pais sofrerem, gerando muitas angustias, uma vez que lidamos sempre 

com as incertezas e nada podemos fazer para prever o futuro. Estamos sempre em 
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reconstrução e Morin nos orienta que é preciso aprender a lidar com as inseguranças, ou 

seja, que as mudanças ocorrem muito rapidamente, e que devemos enfrentar as 

incertezas, o risco, o acaso e se faz necessário flexibilidade para mudar nosso 

comportamento em função das novas informações que surgem a todo instante. 

Segundo o Morin (2000):  

 

"Permanece, porém, a idéia de que só as certezas devem ser ensinadas. No 

mundo mecanicista de hoje, o determinismo foi abalado e a ciência moderna tem de 

negociar com o incerto." (Morin, 2000 p.96). 

No nosso entendimento o que torna a educação de filhos um fenômeno 

sujeito à imprevisibilidade e instabilidade, reside no fato de a realidade ser muito 

dinâmica, multifacetada e se transformar a cada instante. Desse modo, muitas vezes, por 

mais que se possa estar seguro e determinado com relação a algumas práticas educativas 

para com seus filhos, os pais são passíveis de serem surpreendidos quanto aos 

resultados que esperam, dadas as flutuações do contexto.  

Nesse sentido, acredito na não possibilidade de previsão e estabilidade dos 

fenômenos, já que pais, filhos e realidade são sistemas que funcionam afastados do 

equilíbrio, autopoiéticos, o que faz ocasião ser única e auto-organizada a partir das 

relações do momento e das histórias vividas e compartilhadas por quem deles fazem 

parte. 

Vasconcelos (2002) enfatiza um aspecto muito importante que evidencia, no 

contexto deste estudo, o papel do pesquisador a partir da estratégia interventiva que 

utilizou. Afirma que quando o observador consegue distinguir o dinamismo das relações 

presentes no sistema, ele pode ver um processo em curso, um sistema em constante 

mudança e evolução, auto-organizador, com o qual não pretenderá ter uma interação 

instrutiva, e estará assim assumindo a instabilidade, a imprevisibilidade e a 

incontrolabilidade do sistema. 

Do ponto de vista da intervenção realizada na pesquisa, muitas vezes fomos 

solicitados como detentor de um saber, como tendo um papel instrutivo, sobretudo nas 

emergências de conflitos de idéias, valores, princípios e práticas que marcaram os 

imprevistos e instabilidades dos grupos em termos das “desordens” que emergiram.  
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Assim, quando eram percebidas nos subgrupos, dúvidas, polêmicas, impasses, 

tensões e conflitos presentes em função de divergências ocorridas pela diversidade de 

idéias e experiências, o pesquisador fazia algum tipo de intervenção no sentido de 

garantir uma ética da tolerância, no sentido de avalizar as diferenças como legítimas no 

contexto geral da discussão. Refletia com os subgrupos no sentido de ficarem atentos a 

algum tipo de julgamento que pudesse ser preconceituoso e assim estigmatizar as 

famílias participantes.  

As intervenções privilegiavam a realização de perguntas reflexivas que 

pudessem ser úteis no sentido de gerar nos subgrupos e no grupo como um todo, 

reflexões que se desdobravam em atitudes colaborativas tendo em vista ampliarem suas 

idéias, incluir pessoas que pudessem estar à margem da discussão por terem 

posicionamentos diferentes da maioria. 

Nossa participação, como pesquisador na construção desse processo, foi no 

sentido de estimular e organizar a conversação pela colocação de perguntas, 

questionamentos e reflexões.  Pudemos, inclusive, compartilhar de nossas experiências 

com relação ao tema, fosse este na perspectiva de nossa subjetividade singular, a partir 

do ponto de vista de cada um e/ ou de fazer referência aos grupos com os quais 

trabalhara. Inclusive identificávamos em nós sentimentos muito semelhantes aos que os 

pais de famílias experimentavam. Assim, compartilhamos com eles algumas de nossas 

experiências, tomando o cuidado de não nos tornarmos protagonista de histórias 

pessoais trazidas e compartilhadas, evitando ficar em foco, pois como pesquisador com 

os objetivos que tínhamos, este lugar não nos cabia.  

Na pesquisa qualitativa, sobretudo as de natureza interventiva, o pesquisador 

não fica isolado, distante e imparcial. Em sua atuação, traz consigo todos os seus 

preconceitos, formados a partir das influências teóricas estudadas durante sua história, 

bem como seus conhecimentos a respeito de determinados fenômenos, que 

contextualizam suas perguntas, sua bagagem de experiências como pesquisador e 

pessoa no mundo. Tudo isto forma e influencia os pressupostos e as práticas que 

orientam o modo como aborda os fenômenos que estuda e as perguntas que formula 

sobre seu problema de pesquisa.  

Os pressupostos do pesquisador vêm da tradição em que está inserido, a começar 

pelas lentes paradigmáticas que constrói ao longo da vida e de sua trajetória 

profissional, bem como com as relações que desenvolve nas comunidades lingüísticas, 



139 
 

com as quais compartilha e constrói seus significados (Macedo, Kubliskowski e 

Grandesso, 2004).  

No contexto desta pesquisa, o pesquisador manteve seu foco em mediar e 

coordenar os processos dialógicos dos grupos, que eram marcados por muitas nuanças, 

“perigo”, confusão, ambigüidades, duplos vínculos, etc, cujas “bússolas” e referências 

que orientavam sua direção marcavam as emergências de instabilidades e 

imprevisibilidades.  

 

4.8 - O Pressuposto da Intersubjetividade 

Outra dimensão ou pressuposto epistemológico que Vasconcelos (2002) 

distingue na ciência contemporânea emergente é o da intersubjetividade na constituição 

do conhecimento. Trata-se aqui do reconhecimento da impossibilidade de um 

conhecimento objetivo do mundo. Esta concepção preconiza que a realidade é co-

construída através da relação sujeito-mundo (objeto), mediada pela linguagem. 

Nesse sentido considera que é inútil buscar qualquer verdade essencial e 

admite não haver pontos de apoio objetivos, fora da linguagem, afirmando que esta 

constitui a realidade, ou seja, que por meio da linguagem é que são significados os 

fenômenos e aspectos da realidade. 

Entende que é muito importante o fato de que o mapa referencial de mundo 

do outro não está errado, mas simplesmente diferente, e apesar das diferenças podemos 

“aceitá-lo como legítimo outro na convivência”, não colocando como melhor ou pior. 

Essa se constitui numa nova crença, uma convicção fundamental e indispensável aos 

participantes de qualquer comunidade humana, para que se estabeleçam espaços de 

intersubjetividade criativos ou produtivos, onde se dê, por consenso, a construção da 

realidade. 

Nesse sentido, a subjetividade de cada um está implicitamente presente nas 

trocas que se dão por meio da linguagem, co-construindo e compartilhando os 

significados que organizam tanto os valores como as práticas de convivência entre as 

pessoas. Podemos conceber isto no nível das relações familiares, tanto verticais como 

horizontais. Retomaremos esta questão da linguagem mais adiante. 



140 
 

Por outro lado também podemos pensar nesse tecido das intersubjetividades 

do ponto de vista da trama relacional que se constituiu tanto nos Grupos Reflexivos 

quanto nos Grupos Focais. Fazem-se presentes aí diversos sistemas, já que é a partir das 

relações sociais que se dão entre seus membros, que serão definidas as forma como elas 

constroem suas singularidades bem como as configurações de suas famílias, grupos e 

comunidades como sistemas.  

Deste modo, segundo Vasconcelos (2002) podemos manter uma mente 

sistêmica quando consideramos que estas três dimensões atuam de maneira sistêmica, 

havendo recursividade entre elas.  

Então, do ponto de vista do problema de pesquisa do presente estudo, foi 

possível verificar a presença desse processo recursivo, uma vez que as transformações 

se processavam pelo desdobramento dos conteúdos narrativos que possibilitava o 

horizonte de outras versões possíveis. A força contextual da narrativa dominante se 

diluía (Grandesso & Barreto, 2007), o que promovia novas versões em que as pessoas 

diziam se sentir mais aliviadas, mais competentes, mais fortalecidas e mais 

empoderadas pelo reconhecimento de seus próprios recursos e potencialidades para 

melhor educar seus filhos.  

Perceber que o problema do outro era maior do que o seu, podendo ouvir 

narrativas de experiências de sofrimento e superações, favorecia aos participantes 

construírem outros pontos de vista acerca de suas dificuldades, atribuindo a eles outros 

significados, diferentes dos costumeiros, os quais sustentavam narrativas saturadas de 

queixas e sofrimentos. Assim, depois de ouvir tantas experiências, acabavam por 

redefinir seus problemas e isto favorecia a desculpabilização, a diminuição do 

sentimento de impotência e encorajamento para enfrentar as adversidades e busca de 

soluções mais criativas para suas dificuldades. Foi a partir destas percepções que 

começamos a nos perguntar o quanto participação nestes Grupos Reflexivos, influía na 

geração de transformações na vida destas famílias.   

Em cada momento das conversações foi possível perceber a constituição de 

pontos de tensão com convergências e divergências, semelhanças e diferenças, 

identificação e rejeição, aproximação e distância, surpresa e perplexidade, prazer e dor, 

tristeza e alegria, choros e risos, tanto alívio quanto conflito e muitas outras gamas de 

sentimentos, emoções e comportamentos, ao falarem de suas experiências, explicitando 

assim o caráter complexo do fenômeno educativo.  
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Toda esta experiência se deu num clima de compartilhamento e criação de 

um contexto passível de compreensão a partir das narrativas, que iam se desdobrando 

em temas e categorias, que revelavam o fenômeno que nos propomos a estudar. 

Desse modo, as narrativas de cada pessoa retroagiam sobre o grupo como um 

todo, possibilitando a realização de um movimento de abertura para reflexões 

constantes, complementares e assimétricas. As pessoas se estimulavam pela construção 

de novas e diferentes narrativas, que novamente retroagiam sobre o grupo, abrindo 

novas possibilidades de compreensão, o que gerava novas perguntas, que geravam 

novas respostas, num circuito retroagente, infinitamente aberto de possibilidades de 

construção de respostas, num processo constantemente dialógico, que influenciava de 

diferentes maneiras cada um dos participantes.  

Deste modo, percebíamos que as idéias se ampliavam, as experiências iam se 

reorganizando e novos significados eram construídos, apresentando reflexos 

significativos na mudança de comportamentos, atitudes e na maneira de pensar dos pais 

sobre a educação de seus filhos e a organização familiar.  

Neste processo, construíam novos valores e ratificavam outros já existentes, 

mediante a participação pelo diálogo, adquirindo maior senso de autonomia e 

valorização pessoal.  

Essa idéia de autonomia permite a abordagem da pessoa em sua complexidade, 

podendo expressar o inédito, o ainda não dito, momento este que possibilita saltos 

qualitativos em termos da percepção de sua realidade (Macedo, Kubliskowski e 

Grandesso, 2004). A partir deste ponto de vista a pessoa é vista numa concepção em que 

é, simultaneamente produzida/ produtora de si e as narrativas são textos da ação que 

oferecem às pessoas graus de liberdade por seu poder de transcender às realidades 

dadas. E isto também inclui a participação do pesquisador. 

Vasconcelos (2002) reitera que o observador, ao reconhecer sua participação na 

constituição da “realidade” com que está trabalhando, e ao validar as possíveis 

realidades instaladas por distinções diferentes, o observador pode se incluir 

verdadeiramente no sistema que distinguiu, com o qual passa a perceber em 

acoplamento estrutural, e estará atuando neste espaço de intersubjetividade que constitui 

com o sistema com o qual trabalha (no caso desta pesquisa, o sistema grupo reflexivo, 

constituído pelo conjunto dos pais de famílias com o pesquisador), assumindo as três 

dimensões do novo paradigma da ciência, tornando-se assim um cientista novo-

paradigmático. 
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No caso desta pesquisa, cuja natureza foi interventiva, na medida em que 

podíamos ampliar o foco de observação dos fenômenos que ali se davam, era possível 

ver sistemas de sistemas, contextualizando assim o fenômeno e focalizar as interações 

recursivas. 

Na medida em que víamos e cada vez mais acreditávamos nos processos de 

auto-organização que iam surgindo pelas influências mútuas e dinamismo contínuo e 

infinito de transformações, podíamos nos apropriar da compreensão de que estávamos 

trabalhando com a mudança no sistema e podíamos admitir que não tínhamos controle 

sobre o processo. 

Nesse sentido, limitávamos nossa intervenção, dado nosso papel de pesquisador 

interventivo e adotávamos o caminho da “objetividade entre parêteses” (Vasconcelos 

2002). Assim, reconhecíamos como parte do sistema e atuávamos na perspectiva da co-

construção das soluções dos problemas trazidos e compartilhados pelos pais nos grupos. 

Acreditamos que assim, conforme nos apresenta muito claramente Vasconcelos, 

pudemos atuar como “... um cientista que adotou o pensamento sistêmico” (p. 152).  

No contexto deste estudo o Pensamento Sistêmico Novo-Paradigmático de 

Maria José Esteves de Vasconcelos se constituiu no eixo principal, no qual também, 

como se pode ver, foi dada ênfase à teoria da Complexidade de Edgar Morin, de acordo 

com o exposto em O Método 5: A humanidade da humanidade: a identidade humana 

e no Método I: A natureza da Natureza, por nela conter pontos conceituais bastante 

específicos que deram suporte para pensar o tipo de fenômeno que buscamos 

compreender, que foi saber até que ponto a participação dos pais em grupos reflexivos 

gerou algum tipo de efeito transformador nos valores e práticas de educar seus filhos. 

 

4.9 - Ampliando um pouco mais alguns conceitos  

 

Queremos começar esta rápida retomada considerando a coerência da estratégia 

utilizada nas intervenções realizadas que foi uma das estratégias deste estudo, que foram 

os grupos reflexivos. Neles, tinha-se o objetivo de que os pais pudessem refletir sobre 

suas questões-problemas e a partir daí pudessem encontrar soluções que julgassem mais 

adequadas para seu contexto de vida. 
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A reflexão será compreendida aqui de acordo com Chauí (2000) e Morin 

(2002b) no sentido de movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a 

si mesmo. A reflexão como o movimento pelo qual o pensamento e a razão se voltam 

para si, interrogando-se para conhecer como é possível o próprio pensamento, o próprio 

conhecimento e, no caso dos pais desta pesquisa, saberem das soluções mais 

apropriadas para as situações que enfrentavam. Enfim, exercitar uma experiência em 

que, como homens, se tornam objetos de si próprios na medida em que invocam um 

olhar relativamente mais distanciado de si para se olharem, se compreenderem e se 

cuidarem. 

Compreendemos a reflexividade como uma experiência de dobra sobre si 

mesmo e nesse sentido, evoca-se aí, novamente a noção de recursividade apresentada 

por Morin. A idéia de recursividade reforça e esclarece a idéia de totalidade ativa, isto é, 

de a organização ser capaz de produzir-se a si própria, de se regenerar, enfim, de se 

reorganizar de modo permanente. E é evidente que uma realidade que se organiza de 

modo complexo requer, para sua compreensão, um pensamento complexo, que: 

“... deve ultrapassar as entidades fechadas, os objetos isolados, as idéias 

claras e distintas, mas também não se deixar enclausurar na confusão, no vaporoso, na 

ambigüidade, na contradição. Ele deve ser um jogo/trabalho com/contra a incerteza, a 

imprecisão, a contradição. Sua exigência lógica deve, pois, ser muito maior que aquela 

do pensamento simplificante, porque ele combate permanentemente numa ‘terra de 

ninguém’, nas fronteiras do dizível, do concebível, do alógico, do ilógico” (Morin, 

2000, p. 387). 

Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem 

no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as plantas, 

as coisas, os fatos e acontecimentos, e exprimimos essas relações tanto por meio da 

linguagem quanto por meio de gestos e ações. Tudo isto torna a realidade muito 

complexa e nesse sentido educar os filhos pode se torna uma tarefa cujo horizonte de 

tangibilidade possa ser experimentado, por um lado, numa experiência baseada em 

princípios, escolhas e ações rígidas e certeiras no sentido dogmático do termo. Por outro 

lado, já que este lugar de co-existeência nos retira deste isolamento, a contradição, o 

conflito, o alógico e o ilógico pode irromper no cotidiano familiar requerendo daqueles 

que educam certos saberes e o desenvolvimento de habilidades necessárias para fazerem 

tais enfrentamentos.  
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Nesse sentido, cabe-nos considerar o contexto criado pelas transformações 

ocorridas nos últimos tempos, que têm desembocado no desenvolvimento das 

características do presente século e assim acreditamos ser pertinente fazer rápidas 

referências ao alerta que nos faz Morin (2003c) sobre os saberes necessários à educação 

do futuro. 

O Conhecimento e o Erro é o primeiro desafio que Morin acredita deva ser 

enfrentado por aqueles que educam. Todo conhecimento comporta o risco do erro e da 

ilusão e a educação deve enfrentar essa dupla face. 

Para ele, ao examinarmos as crenças do passado, concluímos que a maioria 

contém erros e ilusões. Mesmo quando pensamos em vinte anos atrás, podemos 

constatar como erramos e nos iludimos sobre o mundo e a realidade. E por que isso é 

tão importante? Porque o conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade. O 

conhecimento é sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução. 

Assim, acreditamos que a reflexão é dotada de recursividade, e como tal, 

também se volta para essas relações que mantemos com a realidade circundante, para o 

que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações, com seus desdobramentos 

e significados. Foi nesse sentido que nos posicionamos na adoção das estratégias que 

utilizamos neste trabalho. 

Do ponto de vista da estratégia de intervenção utilizada nesta pesquisa, 

muitas vezes os pais reclamavam que a utilização das estratégias educativas que 

aprenderam quando foram educados não geravam os efeitos que até então acreditavam. 

Outros pais diziam que não acreditavam ser possível educar como foram em suas 

infâncias, mas que também não sabiam o que fazer. Então procuramos o caminho 

proposto por Morin, que foi o de pôr em questão o conhecimento que tínhamos (pais e 

pesquisador) e nesse sentido compreender a realidade que eles traduziam, relativas às 

histórias de experiências vividas por cada uma das famílias. Não se tratava de 

desconsiderar, “jogar fora” o conhecimento que tinham, mas sim olhar para o contexto 

presente que os pais viviam e assim pensar as estratégias mais adequadas para 

realizarem a tarefa educativa. 

Então acreditávamos estar na direção de favorecer aos participantes da 

pesquisa um contexto facilitador da aquisição do que Morin (2003c) chama de um 

conhecimento pertinente, isto é, de um conhecimento que não mutila o seu objeto. Em 
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outras palavras, do ponto de vista dos valores, crenças e práticas de educar filhos desses 

pais, isto significava não destruir ou desconsiderar suas histórias ou o que faziam. E 

sim, pensar que para educar não bastava somente agir com base somente em suas 

experiências passadas e conhecer somente uma parte da realidade, mas considerar 

outros fatores presentes no seu entorno. Era necessário insistir no exercício de uma 

reflexão que propiciasse poder desenvolver uma visão capaz de situar o conjunto, ou 

seja, um pensamento sistêmico.  

Muitas vezes foi necessário dizer que não bastava somente a quantidade de 

informações ou a quantidade de vezes que repetiam determinadas práticas, nem a 

sofisticação de atitudes prescritas nas receitas dos manuais de educação de filhos, que 

poderia dar sozinhos os conhecimentos necessários para educar. Mas sim a capacidade 

de colocar o conhecimento no contexto. 

Segundo Morin (2003c), se não houver a contextualização dos 

conhecimentos, cada vez que aparecer um acontecimento novo que nos fizer descobrir 

uma região desconhecida, não se entenderá nada sobre o que acontece. Este modo de 

pensar é considerado por ele como o resultado de uma tradição histórico-cultural do 

ensino por disciplina, fragmentado e dividido, que impede a capacidade natural e 

espontânea que o espírito humano tem de contextualizar. E é essa capacidade que deve 

ser estimulada e desenvolvida pelo ensino, a de ligar as partes ao todo e o todo às partes. 

Nesse sentido, tais saberes e habilidades são possíveis pela racionalidade, 

que segundo Morin é a melhor proteção contra o erro e a ilusão. Reiteramos nossa 

crença de que o exercício da razão está fora do domínio da lógica da cisão sujeito – 

objeto, embora possamos ser as duas coisas ao mesmo tempo. Segundo Morin (2002a e 

2002b), o indivíduo humano pode dispor da consciência de si, capacidade de se 

considerar objeto sem deixar de ser sujeito, uma vez que para ele o pleno 

desenvolvimento do pensamento comporta a sua própria reflexividade: a consciência 

pode atuar sobre o ser humano refletindo sobre si mesmo, ou atuar sobre o próprio 

conhecimento, tornando-se conhecimento do conhecimento. Nesse sentido a 

reflexividade constituiu-se como o principal método, coração e cérebro que dotou vida à 

presente pesquisa. 

Consideramos assim a reflexividade como caminho para a descoberta desses 

novos saberes necessários à educação, propostos por Morin, mas, no entanto não 

podemos nos esquecer que ela também pode comportar os erros e ilusões mentais.  
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Morin (2003a) fala-nos do Self-deception, referindo-se ao potencial que 

nossa mente tem de mentir para si própria, que é a fonte permanente de erros e ilusões. 

Assinala que o egocentrismo, a necessidade de autojustificativa e a tendência a projetar 

sobre o outro a causa do mal fazem com que cada um minta para si próprio, sem 

detectar esta mentira da qual, contudo, é o autor. Cada um prefere camuflar a parte que 

lhe é desvantajosa para colocar em relevo a parte negativa do outro. Este problema se 

apresenta de uma maneira perceptível e muito evidente, porque as traduções e as 

reconstruções são também um risco de erro e muitas vezes o maior erro é pensar que a 

idéia é a realidade. E tomar a idéia como algo real é confundir o mapa com o território. 

Outras causas de erro são as diferenças culturais, sociais e de origem. Existe 

a tendência de cada um pensar que suas idéias traduzem a verdade única e absoluta, que 

são as mais evidentes e esse pensamento leva a idéias normativas. Aquelas que não 

estão dentro desta norma, que não são consideradas normais, são julgadas como um 

desvio patológico e são taxadas como anormais, esquisitos, ridículos. Isso não ocorre 

somente no interior das relações, como foi o caso dos grupos reflexivos, mas também 

no domínio das grandes religiões ou das ideologias políticas, mas também das ciências. 

Na realidade, as idéias adquirem consistência como os deuses nas religiões. 

É algo que nos envolve e nos domina a ponto de nos levar a matar ou morrer (Morin, 

2003a). Daí termos feito referência há pouco aos aspectos dogmáticos que podem 

adquirir os valores, crenças e práticas educativas para algumas famílias. É neste 

universo que muitas vezes se situam os conflitos e/ ou violência como prática educativa 

entre as gerações, conforme foi possível ver nesta pesquisa.  

Assim, desta perspectiva acreditamos que o problema do conhecimento não 

deve ser restrito aos filósofos e/ou cientistas.  No atual contexto global e planetário no 

qual vivemos, este é ao mesmo tempo um problema e um desafio colocado para todos e 

cada um, que se deve levar em conta desde muito cedo na educação dos filhos.  

Acreditamos que o caminho é explorar as possibilidades de erro para ter 

condições de ver a realidade, porque não existe receita milagrosa, principalmente 

quando se trata de educação de filhos. A educação deve-se dedicar, por conseguinte, à 

identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. Em outras palavras, isto significa 

os pais pensarem seus desejos, sonhos, fantasias, fantasmas e medos, experiências 

pessoais passadas e presentes, que sejam conhecidas ou desconhecidas e si e dos outros 

(segredos), bem como nas expectativas que têm sobre si mesmos, sobre seus filhos, seus 
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familiares e outras redes com relação à sua tarefa de educar.  Pensar também em seus 

afetos, seus medos, receios e preocupações como compondo uma rede entrelaçada, 

sistêmica e recursiva de busca da razão por meio do pensar reflexivo. Esses aspectos 

ganham relevo no pensamento complexo de Morin porque ele considera que a projeção 

dos nossos desejos ou de nossos medos e as perturbações mentais trazidas por nossas 

emoções multiplicam os riscos de erro, apesar de nossos controles racionais. Daí 

decorre a necessidade de reconhecer na educação do futuro um princípio de incerteza 

racional, porque a racionalidade corre risco constante, caso não se faça presente uma 

atitude autocrítica quanto a não cair na ilusão racionalizadora. Isso significa que a 

verdadeira racionalidade não é apena teórica, apenas crítica, mas é também autocrítica 

(reflexiva) Foi este, nosso caminho percorrido junto aos participantes deste estudo, no 

que se refere à educação familiar. 

Do ponto de vista do pensamento sistêmico novo paradigmático 

(Vasconcelos, 2002), a reflexividade se aloca no que chamou de raciocínio de 

conjunção, em que se evita a dicotomização, preferindo-se à conjunção e unificação que 

a disjunção, que é outra capacidade que se deve adquirir por parte daqueles que educam.  

Deste modo, acredito que uma das possibilidades é que podemos ser objetos 

de nós mesmos no exercício da reflexão sobre determinado fato, situação, 

circunstâncias, etc, processos pelos quais os significados podem ser tecidos, desvelados 

e compartilhados. E um dos efeitos percebidos nos encontros com as famílias foi o de os 

Grupos Reflexivos poderem proporcionar esta reflexividade sobre seu cotidiano, em 

termos das afetações, transformações, construções de sentidos e significados no que se 

referem às práticas educativas parentais, seus valores, etc. 

Este contexto possibilitou transitarem nesta experiência de se tornarem 

“objetos”, na qualidade de sujeitos, na medida em que se permitiram refletir sobre 

aquilo que, de algum modo já estava lá, na vivência ou na experiência de cada um e que 

no diálogo se remeteram para situações que já viveram; experiências pelas quais já 

passaram: afetações (sentimentos, emoções, sensações, etc) histórias de vidas, 

lembranças de fatos, que no contexto dos encontros puderam ser explicitados ou se 

ampliados, em que novos significados puderam surgir, o que possibilitou transformar 

seus contextos, possibilitar mudanças, lançar novos olhares, conforme afirmam Macedo, 

Kublikowski e Grandesso, 2004: 
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“Referimo-nos aqui à construção de um novo significado que, amalgamado 

com os já existentes, cria um novo campo de sentido, organizando novas narrativas em 

que tanto a experiência vivida adquire uma nova compreensão, como as biografias e os 

momentos históricos podem ser re-historiados” (p. 87). 

Assim, conversar sobre a experiência de educar os filhos na família se 

constituiu num contexto transformador e de descobertas de novas possibilidades, ou 

seja, de construção de novas realidades e redefinição das já existentes, uma vez que se 

associam: inteligência, pensamento, consciência, linguagem, cultura, sociedade, 

espírito/ mente, que se constitui como uma inovação na evolução hominizante e um 

inovador na evolução humana, de acordo com o que propõe Morin (2002a 200b). Nesse 

sentido ele também afirma que: 

“A inteligência própria à mente humana eleva-se ao nível do pensamento e 

da consciência, que também precisam do exercício da inteligência. Pelo pensamento 

(...), a inteligência humana questiona e problematiza, encontra soluções, inventa, é 

capaz de criar” (p. 39). 

Nesse sentido, as asserções de Morin convocam-nos para prestar atenção nas 

próprias coisas (fatos, idéias, sentimentos, pensamentos, imagens, memórias, desejos, 

palavras, cultura, valores, crenças, mente, mitos, cérebro etc.). Por "coisas" entenda-se 

simplesmente o dado, aquilo que vemos ante nossa consciência, sem nos esquecer que 

são passíveis de erros e ilusões e que estão inseridos num contexto em que há um 

interjogo complexo entre natureza-homem-cultura.  

Do ponto de vista da complexidade, compreendemos a educação dos filhos 

como um desafio a ser enfrentado e um sentido de vida a ser co-construído com nossos 

filhos a cada instante, porque são muitas as possibilidades de caminhos a serem 

escolhidos e percorridos. Vivemos em um mundo em que são constantes as flutuações 

dos contextos e, por conseguinte, cada vez maiores as incertezas. Isto implica que nos 

situemos frente à realidade concebendo-a como se dando num movimento dinâmico, 

circular e retroagente. Nosso desafio é buscar fazê-la ser dotada de sentido, 

possibilitando assim que possamos ter uma orientação de vida (rumo, direção), ou seja, 

a construção de um projeto que se coloca no horizonte da temporalidade da vida 

(futuro), driblando as incertezas e ameaças. 
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Então, acreditamos que é preciso ter em mira o cuidado de si como uma 

atitude que, por meio da reflexividade, possamos identificar os erros, enganos, 

antecipação dos perigos e ilusões, buscando assim a realização do nosso ser de 

possibilidades, na medida em que nos colocamos no horizonte da existência, fazendo 

nossas escolhas, de modo que sejam, as mais assertivas possíveis.  

Assim, no contexto desta pesquisa, compreendemos que o fenômeno 

educativo no âmbito da família situa-se nesse encontro com suas possibilidades, 

contingências, recursos, fatos, desejos, histórias, valores, que ao se imbricarem no foco 

da consciência abre novas possibilidades, resultando na construção de uma nova visão e 

modos diferentes de se posicionarem no mundo, uma vez que por meio do diálogo 

consigo e com os outros, novos sentidos se abrem, novos significados se mostram, 

aparecem, sem perder de vista que todo se mostrar é sempre um entrelaçamento em que 

se amalgamam a coisa e o olhar.  

 Para Morin (220a e 220b), esta capacidade de pensar, dialogar, criar e 

transformar significados e valores se constitui numa Operação Complexa, fato que 

transcende a condição biológica do ser humano, e afirma que doravante, não são mais as 

reorganizações genéticas que se inovam, mas as aptidões do espírito (mente). Nesse 

sentido a linguagem deve ser considerada como uma aptidão humana, entre muitas 

outras que o ser humano possui. 

Na intenção de explicitar o aspecto sistêmico desta operacionalidade 

complexa apontada por Morin, Maturana (1987) afirma que todo sistema racional, tanto 

quanto todo raciocinar, se dá como um operar nas coerências da linguagem partindo de 

um conjunto primário de coordenações de ações tomadas como premissas fundamentais, 

aceitas ou adotadas, explícita ou implicitamente, a priori. Assim, esta co-construção na 

linguagem e seus recursos, que cria realidades por meio de coordenações consensuais 

situam-se no domínio da hermenêutica.  

Este exercício implica num diálogo constante e interminável de cada ser 

humano, consigo próprio e com a tradição histórica, escutando-a, em que deve realizar 

um esforço de ir sempre além do próprio momento ou condições em termos do 

conhecimento. Reitera que frente à investigação, não temos nenhum parâmetro 

absolutamente seguro que nos permita distinguir uma contribuição autêntica de uma 

mera pretensão, em que sucede também que às vezes devemos duvidar se o que dizemos 

contém realmente a verdade que presumimos. Estes princípios de Maturana coincidem 
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com as advertências feitas por Morin (2003a) sobre a construção do conhecimento com 

suas possibilidades de erro e ilusões, em que coloca o conhecimento como uma re-

leitura contextualizada da realidade. 

 Nesta mesma direção Critelli (1996) nos fala do circulo hermenêutico e 

afirma que tal exercício implica num certo movimento a exemplo de como se lê a bíblia: 

é necessário que se faça uma exegese. Não se lê a bíblia procurando definições; o que se 

procura é o que ela quis dizer naquele determinado contexto, fazendo uma transposição 

em termos do valor que tal mensagem tem, a partir do texto lido, no contexto atual. São 

estas tentativas de entender o que está sendo dito e o que está sendo compreendido a 

partir das interpretações das pessoas, das metáforas, de tudo o que, à consciência se 

manifesta. 

Este é um exercício difícil para nós, uma vez que carregamos em nossas 

entranhas uma herança cultural, fruto da nossa pluralidade ocidental que condicionou 

nossa mentalidade e gerou em nós uma disposição para olhar para a realidade, exigindo 

que o nosso olhar deva ter uma lente através da qual se tenha que olhar: o conceito, o 

pressuposto, a ciência vigente, a teoria mais certa e a mais adequada.  

Deste modo, a construção dos significados ou da realidade se coloca no 

horizonte da abertura existencial, uma vez que o texto que está sendo lido experimenta 

um crescimento ontológico, e é só por meio deste crescimento que a obra recebe sua 

“atualidade plena”. Plena, não no sentido do acabamento, do fechamento ou da 

perfeição, ou verdade absoluta, mas plena no âmbito do que foi possível alcançar, que 

tem a ver com as limitações do tempo e dos prazos. 

O movimento de desvelamento vem do encontro do humano, que é plural, 

porque é estruturalmente co-existente, uma vez que não existe o humano sozinho, 

embora o ser humano seja plural na sua singularidade. Nesse sentido o fenômeno 

significa o encontro do humano com um ente. Este se põe diante do ser humano e é 

neste encontro, que ao mesmo tempo é um lugar de desvelamento e um olhar que 

desvela o ente. Entendo que o fenômeno, que em si já carrega seu significado, no 

sentido daquilo em que se acredita não é algo em que se acredita por causa da razão em 

si. A gente acredita que determinada coisa é como é, mas este acreditar não é oriundo do 

homem em seu isolamento, mas é originário do homem enquanto ele vive com os outros 

homens. Assim, cabe argumentar que temos uma fé adquirida em coisas das quais os 

outros dão testemunho. Os homens vivem em conjunto e nesse estar em conjunto eles 
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dão testemunho (Critelli, 1996), de alguma maneira uns aos outros daquilo que as 

coisas são. 

Nessa mesma direção, Arendt (2002) afirma: 

“Todos os homens vivem juntos na base sólida de uma fides acquisita, uma 

fé adquirida que têm em comum. O teste para os incontáveis fatos cuja fidedignidade 

sempre tomamos como certa é que façam sentido para os homens ao se constituírem” 

(p. 282). 

 Então a realidade não é uma constituição em si nem alguma coisa do 

próprio homem, mas é co-construída, porque ela é desde esse ser em conjunto, plural, 

em que algo pode significar como tal a partir do encontro e por meio da linguagem. E o 

importante é isto: não basta para os homens essa prova: eles estarem em contato com as 

coisas. Se os acontecimentos não fizerem sentidos, eles não existem, e essa existência 

somente pode se dar nesta pluralidade do encontro, onde adquire significado. Isto é um 

princípio fenomenológico Heideggeriano fundamental, em que vemos a co-existência, 

que também é abordada por Hannah Arendt (2002) - a idéia da pluralidade, portanto, da 

intersubjetividade, novamente apresenta elementos conceituais que a nosso ver 

possibilita a compreensão na mudança num jogo dialógico, da mudança como 

possibilidade de novas construções de significados, alteração de contextos de vidas, 

transformação de significados (valores e crenças) e eleição de novos horizontes 

existenciais (projetos de vida).  

A partir das diferentes experiências compartilhadas, as pessoas puderam se 

identificar e reconhecer alternativas possíveis para os dilemas em que viviam, sem a 

necessidade de qualquer fala imperativa que venha do outro ou de qualquer indicação 

ou orientação externa. Assim, puderam mudar a força contextual que mantinha a 

história dominante presentes em seus discursos e crenças, diluindo a sua força e 

promovendo a possibilidade de construção de outras versões mais esperançosas, com 

maiores possibilidades existenciais (Grandesso & Barreto, 2007). 

Nesse sentido, Morin (2002b) afirma haver em cada ser humano um Ego que 

também é um Nós e um Nós que também é um Eu. Quando o Eu prevalece, o Nós recua 

e vice-versa. Isto significa que não se pode ignorar a singularidade de cada pessoa na 

construção da intersubjetividade.  
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Evocamos novamente o já apresentado conceito de unitas multiplex (uno 

múltiplo) para contextualizar o anúncio de outra habilidade/ competência/ saber 

necessário para educação do futuro que é a Identidade Humana. 

Morin afirma que existem aspectos do homem biológico em Biologia, alguns 

aspectos psicológicos em Psicologia, mas a realidade humana é indecifrável. Somos 

indivíduos de uma sociedade e fazemos parte de uma espécie. Mas, ao mesmo tempo 

em que fazemos parte de uma sociedade, temos a sociedade como parte de nós, pois 

desde o nosso nascimento a cultura se nos imprime. Nós somos de uma espécie, mas ao 

mesmo tempo a espécie é em nós e depende de nós. Se nos recusamos a nos relacionar 

sexualmente com um parceiro de outro sexo, acabamos com a espécie. Portanto, o 

relacionamento entre indivíduo-sociedade-espécie é como a trindade divina (Morin, 

2002a; 2002b) um dos termos gera o outro e um se encontra no outro. A realidade 

humana é trinitária: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta equação, os indivíduos são resultados do processo reprodutor da 

espécie humana, mas este processo deve ser ele próprio realizado por dois indivíduos. 

As interações entre indivíduos produzem a sociedade, que testemunha o surgimento da 

cultura, e que retroage sobre o indivíduo pela cultura. 

É de fundamental importância considerar que do ponto de vista 

antropológico, a sociedade vive para o indivíduo, o qual vive para a sociedade; a 

sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, que vive para o indivíduo e a sociedade. 

Segundo Morin (2003c) cada um desses termos é ao mesmo tempo meio e fim: é a 

cultura e a sociedade que garantem a realização dos indivíduos, e são as interações entre 

indivíduos que permitem a perpetuação da cultura e a auto-organização da sociedade.  

Espécie Sociedade 

 Indivíduo 
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Do ponto de vista da educação, seja no âmbito familiar, escolar ou em outros 

contextos da sociedade, cabe-nos compreender que as sociedades domesticam os 

indivíduos por meio de mitos, crenças, idéias e valores, que por sua vez retroage sobre 

os próprios indivíduos e sobre a própria sociedade, definindo os seus contornos. Deste 

modo, existe um enlace circular na construção das idéias que se veicular sobre educação 

de filhos. Desse modo, as idéias existem pelo e para ele, mas o homem também existe 

pelas idéias e para elas. 

Nesse sentido Morin (2003c), propõe para nós que educamos uma tarefa 

instigante e desafiadora, ao mesmo tempo em que nos faz um questionamento, que 

compreendemos ser de natureza ética: 

“... mas os indivíduos poderiam, reciprocamente, domesticar as idéias, ao 

mesmo tempo em que poderiam controlar a sociedade que os controla. (...) Não seria 

necessário tomar consciência de nossas possessões para poder dialogar com nossas 

idéias, controlá-las tanto quanto nos controlam e aplicar-lhes testes de verdade e de 

erro?” (p.29). 

Portanto, é preciso ensinar a unidade dos três destinos, porque somos 

indivíduos, mas como indivíduos, somos, cada um, um fragmento da sociedade e da 

espécie Homo sapiens, à qual pertencemos. E o importante é que somos uma parte da 

sociedade, uma parte da espécie, seres desenvolvidos sem os quais a sociedade não 

existe. A sociedade só vive com essas interações. 

Nas relações, este outro significa ao mesmo tempo fronteiras e são como 

círculos que envolvem diferentes subgrupos presentes na sociedade. As fronteiras têm a 

função de demarcar limites para mostrar quem participa de um subgrupo. Do ponto de 

vista Sócio-Cultural mais amplo, isto faz com que muitas vezes tenhamos a experiência 

de semelhança e dessemelhança. Sentimo-nos semelhantes pelos traços humanos ou 

culturais comuns, mas dessemelhantes pela singularidade individual ou pelas diferenças 

étnicas. O outro comporta, efetivamente, a estranheza e a similitude. A qualidade de 

sujeito nos permite percebê-lo na semelhança e na dessemelhança.  

 Morin diz haver um fechamento egocêntrico, em que o outro se torna 

estranho para nós, mas também há em cada um de nós uma abertura altruística que torna 

o outro simpático e familiar, que nos caracteriza por um movimento dinâmico e 

contínuo que nos caracteriza como sendo ao mesmo tempo, sujeitos abertos e fechados.    
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Esta singularidade não se situa numa noção de individualidade, que vê o homem 

como um ente em si, simplesmente por ele ser um indivíduo. Segundo Critelli (1996) e 

Arendt (2002) existe para o homem uma dupla condição, ontológicamente falando: 

primeiro ele é um ente singular. Cada um dos homens é o que é. Ninguém nasce como o 

outro, ou ninguém nasce em aberto e só aos 30 anos vai se constituir alguém, ou alguma 

coisa. 

 O homem em sua singularidade nasce com algumas determinações, 

características, cada um nasce como um si mesmo; há uma singularidade, mas este 

singular, ele não é sozinho, não é isolado. Arendt (2002) e Morin (2002b) afirmam que 

é do humano a condição de pluralidade.  

 

4.10 - A complexidade da identidade humana 

Existe uma complexidade da identidade humana, que significa, então, ser ao 

mesmo tempo singular e plural. Significa que ninguém no mundo é igual a ninguém, 

mas que ao mesmo tempo cada um de nós contém dentro de si o outro. É o que Morin 

(2002b) define como o uno-múltiplo da identidade humana, afirmando que a noção de 

homem é genérica e que constitui um modelo singular na medida em que pertencemos a 

uma espécie que engendra os indivíduos, singulares em relação a este modelo que 

produzem, mas também singulares uns em relação aos outros.   

Nesse sentido, quando cada um de nós fala de si, também está falando do 

outro e quando os outros estão falando da gente, também estão falando de si. Assim, é 

que cada um de nós se reconhece nesta condição de pluralidade, que podemos 

considerar como um jogo, que está relacionado à certa condição de anterioridade, 

porque, antes de eu ser um ente junto com os outros, de estar numa relação de 

sociabilidade, eu tenho, por condição antológica, essa característica da pluralidade ou da 

coexistência.  

Segundo Morin (2002b) essa condição de sujeito não está no âmbito de uma 

singularidade genética, de modo semelhante a um par de gêmeos univitelinos, que têm 

tudo em comum, salvo o mesmo ego, na medida em que este não se partilha. Assim, 

afirma que: 

“É essa qualidade de sujeito que torna cada gêmeo único, não as suas 

características particulares. Assim, a diferenciação decisiva, em relação a outro, não 
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está, antes de tudo, na singularidade genética, anatômica, psicológica, afetiva, mas na 

ocupação do espaço egocêntrico por um eu que unifica, integra, absorve e centraliza 

cerebral, mental e afetivamente as experiências de uma vida” (p. 75). 

Os entes existem, mas os homens coexistem e essa é uma condição de 

aparecimento no mundo, fundado na co-existência, na medida em que este eu se forma e 

vem a ser quem ele é durante toda a sua vida a partir da relação com os outros, com o 

ambiente do mundo em que ele vive, das idéias em relação as quais ele é submetido e do 

modo como é educado, criado. 

Neste sentido compreender a experiência de educação dos filhos na família 

pelos pais se constitui de suma importância, dado que este jogo entre as singularidades e 

pluralidades instaura um jogo complexo, formando um tecido relacional (portanto, 

sistêmico – antagônico, contraditório, retroagente) em que as práticas educativas 

acontecem ao mesmo tempo em que também e se transformam.  

Nesta perspectiva a educação de filhos se constitui um tipo de ocupação ou 

modo de engajamento realizado pelos pais em sua condição de ser e estar no mundo. 

Nesta tarefa parental, eles se posicionam como sujeitos singulares influenciando o modo 

de afetação de seus filhos no mundo. Cada momento desta experiência constitui-se em 

circuitos relacionais retroagentes em que se integram singularidades e pluralidades, 

unidades e diversidades, alocando cada um na sua ontológica condição de liberdade. 

Forma-se aí um amalgamado de experiências, resultante de ser pai/ mãe e serem filhos, 

em que cada segmento escolhe rumos, elegem direções, optam por certas estratégias 

(pensadas ou não). Essas escolhas são posicionamentos que eliciam respostas 

(comportamentos) em cada membro da família (pai e mãe, filhos, etc.) que seguem em 

diversas direções, resultando em movimentos de tornar-se, dotado de complexidade. 

Então nesse processo vai-se forjando o processo identitário de ser pai, mãe, filho, 

família. 

Nesse dinamismo, tanto os pais formam e transformam seus filhos, quanto os 

filhos formam e transformam seus pais. Educar, portanto, pode ser considerado, nesse 

sentido, um processo de humanização em que cada um de nós vai se tornando quem é. 

Nesse sentido, acreditamos que uma das saídas para enfrentar os diferentes 

contextos e suas constantes flutuações, bem como os conflitos que emergem entre as 

gerações nas relações educativas que estabelecem é a ética do diálogo, considerando 
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que a livre expressão dos indivíduos-sujeitos constitui um propósito ético e político, 

sem, no entanto, pensarmos que constituem a própria finalidade da tríade apresentada 

por Morin (2003c) – indivíduo/ sociedade/ espécie, uma vez que a complexidade 

humana não pode ser dissociada dos elementos que a constituem: 

 

“... todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias 

e do sentimento de pertencer à espécie humana.” (p. 55). 

 

Continuando nesta direção de compreendermos melhor estas noções de 

singularidade e pluralidade, vamos pegar como exemplo um garoto do Afeganistão e 

um de Nova Iorque. Quem é esse garoto Afegão e quem é esse Americano? 

Quando eles vieram a este mundo, já vieram caracterizados por uma 

condição de abertura e de mundo que eles não escolheram: cada um deles tem um pai, 

uma mãe, nasceu numa certa condição social. Cada um deles tem um sobrenome, um 

rosto, um biotipo, um corpo; eles têm um conjunto de características, um DNA tal. 

Cada um deles possui tantas circunstancias que fazem a anterioridade deles 

que, quando eles nascem, eles já nascem carregando toda uma pluralidade da existência; 

a própria história deles nem começa com eles, começa lá antes, por exemplo, na união 

dos pais. Por isso que a gente pode falar que a nossa história começa lá com Adão e Eva 

(mesmo que creiamos nisto como religião, como mito ou como história). 

Isto, porque a gente se reconhece numa coletividade e, todo desdobramento 

da nossa existência, todos os nossos anseios, nosso jeito de pensar, a nossa moralidade, 

as nossas deficiências, as nossas crenças e nossos valores – tudo isto está na 

dependência dessa coexistência cultural anterior a cada um de nós.  

No sentido da unitas multiplex (uno múltiplo) da complexidade, é quase 

como se o Eu estivesse embutido em um Nós. Nessa linha de raciocínio, cada um dos 

seres humanos é primeiro um Nós, pra ao longo da vida se tornar Si Próprio, quer dizer 

se tornar um eu, em termos desta singularidade, por meio de um processo de 

diferenciação. Assim, Morin (2002b) afirma que em nossa vida: 

“Tudo se passa como se houvesse em nossa subjetividade um quase duplo 
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programa; um comandando o ‘para si’ outro comandando o ‘para nós’ ou ‘para os 

outros’” (p. 76). 

Assim, a realidade é co-construída na relação, no encontro das 

subjetividades, das singularidades e pluralidades, que faz com que consideramos o ser 

das coisas (fenômeno) dotado de complexidade, que envolve diversas facetas, 

possibilitando que a nossa constituição se dê a partir de uma gama de possibilidades.  

Sendo assim, Arendt (2002) reitera que Heidegger começa buscar a 

compreensão do que é o ser dizendo que a pergunta que pergunta pelo ser não é aquela 

que pergunta o seu significado, ou seja, o que uma coisa é (em termos conceituais), mas 

a que busca sentido para ser, que é uma orientação para a condição de vida, que se 

coloca no horizonte da existência. Portanto, é importante dizer que a busca pelo 

significado está fora do domínio conceitual em si, fechado, não dinâmico.  

Assim, compreendo que devemos situar a construção dos significados num 

movimento dinâmico, que se transforma e ao mesmo tempo se conserva no horizonte do 

tempo e do espaço (Cultura), e que, portanto, deve ser compreendido numa dimensão 

valorativa, enquanto categoria que orienta um modo de viver, de se situar no mundo e se 

organizar na vida, uma vez que segundo Arendt (2002): 

“... deve haver uma capacidade espiritual no homem, pela qual ele é capaz 

de transcender tudo que lhe é dado, e de transcender, portanto, a própria factualidade 

do Ser. (...) Seu intelecto está em sintonia com este Ser e seus órgãos sensoriais são 

talhados para a percepção de aparências... (...) compelido pela evidência do objeto...” 

(p. 283). 

É importante notar que ao final de sua narrativa, nos é evidenciado a 

dimensão biológica, quando a autora fala da percepção e dos órgãos sensoriais, 

confirmando assim uma espécie de pertença mútua entre homem enquanto ser biológico 

e mundo, por meio dos quais se constituem os significados. 

Assim, entendo que a linguagem (Maturana, 2002 e 1997) se apresenta nos 

contextos por ela criados, nos encontros dos homens com o mundo e nos encontros que 

os homens realizam entre si, constituindo-se identitariamente. Nesse entrelaçamento 

realizado pela linguagem no encontro, bem como o que surge no espaço entre os 

homens e entre este e o mundo e suas afetações é que os fenômenos (Ser de algo) se 

dão, adquirem valor de realidade e se constituem enquanto significado.  
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Esta dimensão da interconstitucinalidade do real apresentados por Maturana 

e Arendt (2002) e Maturana (2002 e 1997) coincide com o paradigma sistêmico novo-

paradigmático apresentado por Vasconcelos (2002) uma vez que contempla o caráter de 

recursividade sistêmica dos fenômenos, com a presença de outras dimensões, que são a 

complexidade intersubjetividade e a imprevisibilidade.  

Do ponto de vista da complexidade, esta compreensão situa o homem num 

enraizamento biológico e existencial que resulta de uma síntese dialógica entre cérebro, 

linguagem, cultura e espírito7. Eles se entrelaçam se relacionando entre si de modo 

recursivo de tal forma que o espírito emerge do cérebro humano, com e pela linguagem 

na cultura (Maturana 2002 e 1997), bem como afirma  Morin (2002b): 

“Os três termos, cérebro, cultura, espírito, são inseparáveis. Uma vez que o 

espírito emergiu, retroage sobre o funcionamento cerebral e sobre a cultura. Forma-se 

um circuito entre cérebro – espírito – cultura, no qual cada um desses termos necessita 

dos outros. O espírito é uma emergência do cérebro que suscita a cultura, a qual não 

existiria sem cérebro” (p. 38). 

Assim, o fenômeno se mostra enquanto tal quando é revelado por uma 

linguagem ou quando ele é autenticado por uma experiência comum: que seja pública e 

veracizada. Deste modo, a linguagem já é uma condição plural, uma objetivação da 

experiência por um grupo, que se torna autenticada e veracizada pela intersubjetividade, 

que nesse sentido implica co-construção. E nós acrescentaríamos – compreensões. 

Assim, o homem cria e revela a realidade por meio da linguagem oral ou 

escrita e pela interpretação da linguagem o pesquisador chega aos aspectos 

significativos essenciais para a compreensão do ser que se pretendeu investigar. 

Portanto, desse ponto de vista, a linguagem pode ser um elemento mediador que permite 

essa compreensão/ interpretação, tanto dos processos cognitivos individuais, quanto dos 

aspectos sociais e culturais – coletivos, como por exemplo, as transformações na 

educação dos filhos que foram ocorrendo, influenciadas pela participação em grupos 

reflexivos, apontadas pelos pais, que se tornou objeto de investigação deste estudo.  

                                                        
7 Para Morin (2002) a utilização deste termo não significa o que se entende por “espiritual”, no sentido 
religioso, embora estejam ligados, mas tem o sentido de mens, mind, mente (espírito cognoscente, aptidão 
combinatória, inventiva). Nesta acepção o espírito constitui a emergência mental nascida das interações 
entre o cérebro humano e a cultura. E é também dotado de uma autonomia relativa e retroage sobre o seu 
produto de origem. Também tem o caráter de organizar o conhecimento e a ação humanos. 
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Em nosso entender, este aspecto da linguagem situa-nos diante de outro 

saber necessário à educação do futuro apresentado por Morin (2002b) que é a  

 

4.12 - Compreensão Humana. 

A compreensão humana é o quarto aspecto apresentado por Morin (2003b e 

2003c).  Ele considera que nunca se ensina sobre como compreender uns aos outros, 

como compreender nossos vizinhos, nossos parentes, nossos pais e pergunta: O que 

significa compreender? 

A palavra compreender vem do latim, compreendere, que quer dizer: colocar 

junto todos os elementos de explicação, ou seja, não ter somente um elemento de 

explicação, mas diversos. Mas, para ele, a compreensão humana vai além dessa 

explicação, porque, na realidade, ela comporta uma parte de empatia e identificação. O 

que faz com que se compreenda alguém que chora, por exemplo, não é analisar as 

lágrimas no microscópio, mas saber o significado da dor, da emoção. Por isso, é preciso 

compreender a compaixão, que significa sofrer junto. É isto que permite a verdadeira 

comunicação humana. 

Deste modo, compreendemos que o fenômeno da compreensão acontece na 

linguagem e no encontro desse ser particular que somos com os entes e com os outros, 

existindo assim um caráter de dialogicidade, em que o homem se apresenta em sua 

relação com o mundo mediado pelo diálogo (linguagem) entre os próprios homens e os 

objetos nele presentes. 

No entanto, consideramos que é importante não perder de vista que a grande 

inimiga da compreensão é a falta de preocupação em ensiná-la. Na realidade, 

acreditamos que isto vem se agravando cada vez mais, uma vez que o individualismo 

ganha um espaço cada vez maior nas reações sociais cotidiana. Estamos vivendo numa 

sociedade individualista, que favorece o sentido de responsabilidade individual, que 

desenvolve o egocentrismo, o egoísmo e que, consequentemente, alimenta a 

autojustificação e a rejeição ao próximo, quando não o total desrespeito, como se não 

fizéssemos parte da mesma espécie/ sociedade.  
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Esta dimensão individualista que corre o sentido ético da compreensão é 

possível de ser percebida em nosso cotidiano nos episódios de violência de todas as 

naturezas – no trânsito, na escola, no contexto familiar nas relações pais e filhos, etc. 

Nessa lógica, a raiva leva à vontade de eliminar o outro e tudo aquilo que 

possa lhe aborrecer e significar qualquer interdição a seus desejos e anseios pessoais. De 

certa maneira, isto favorece ao que anteriormente Morin (2003c) chamou de self-

deception, isto é, mentir a si mesmo, pois o egocentrismo vai tramando sempre o 

negativo e esquecendo dos outros elementos. Então, nesse sentido acreditamos que a 

redução do outro, a visão unilateral e a falta de percepção sobre a complexidade humana 

são os grandes empecilhos da compreensão.  

Segundo Morin (2003c), outro aspecto da incompreensão é a indiferença. 

Por isso, é importante este quarto ponto: compreender não só os outros como 

a si mesmo, a necessidade de se auto-examinar, de analisar a autojustificação, pois o 

mundo está cada vez mais devastado pela incompreensão, que é o câncer do 

relacionamento entre os seres humanos. 

Assim, a própria sociedade é transformada e complexificada pelo surgimento 

e re-surgimento do espírito humano, uma vez que são as interações entre espíritos 

individuais (singularidades) que a produzem, sendo que a linguagem multiplica as 

comunicações, alimenta a complexidade das relações entre indivíduos e a complexidade 

das relações sociais. São neste âmbito que precisam ser compreendidas as práticas 

educativas na família e a experiência de educar em face das transformações dos valores 

e seu impacto das mudanças ocorridas no mundo contemporâneo. 

Assim, diversos significados podem ser construídos de modo que as pessoas 

podem organizá-los num sistema hierárquico de valores a partir dos quais se baseiam 

para fazerem suas escolhas e constituir suas existências. Isto é muito válido quando 

pensamos na relação entre valores e práticas educativas parentais. 

Maturana (1997) afirma que a existência humana se realiza na linguagem e 

tem lugar no espaço relacional do conversar. Segundo ele, a linguagem se constitui 

como fenômeno biológico relacional por meio de um co-existir em interações 

recorrentes sob a forma de um fluir recursivo de coordenações de ações consensuais, 

que chama de “linguajear”. Enfatiza que em nosso viver fluímos de um domínio de 

ações a outro em um contínuo emocionar que se entrelaça com nossa linguagem. A este 
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entrelaçamento da linguagem com o emocionar, ele chama de conversa e sustenta que 

todo viver humano se dá em redes de conversações. É por meio da linguagem que os 

significados podem ser trazidos à tona, se mostrar, enfim, se constituírem enquanto tal.  

Podemos ampliar tal idéia quando consideramos que todo desvelamento, 

cuja possibilidade de tangibilidade está na palavra que o anuncia. Assim, a palavra 

carrega em si o poder de conservação das coisas (idéias, crenças, valores, pensamentos, 

representações, etc.) em seu sentido e significado, mas, também, a de ser comunicação.   

Assim, a função de conservação da linguagem somente se realiza quando 

esta for, simultaneamente, comunicação. Se não se desdobrar comunicativamente, a 

linguagem perde sua função de conservação do significado e do ser das coisas, e, 

portanto, não as conduz à sua realização. 

Deste modo, compreender a linguagem não somente como instrumento 

fundamental nos processos de co-construção da realidade ou como ferramenta que não 

somente realiza o desvelamento, mas que também realiza a comunicação tem em sua 

relevância o fato de que somente o que é falado pode ser presença, ou seja, adquirir 

caráter de realidade para o homem.  

Morin (2002b) complementa e amplia esta idéia de linguagem, na medida 

em que ele próprio afirma haver, da mesma forma, duas linguagens ligadas na 

linguagem; uma que denota, objetiva, calcula; outra que conota (evoca o halo de 

significações contextuais em torno de cada palavra ou exposição); baseia-se na analogia, 

tende a exprimir afetividade e subjetividade. Para ele as duas linguagens formam uma 

só em nossa linguagem cotidiana e afirma que: 

“Uma das riquezas extraordinárias da língua é que ela combina as 

linguagens e traduz assim a complexidade racional/ afetiva do ser humano” (P. 100). 

 O autor segue, fazendo ampliações sobre este caráter da linguagem e da 

comunicação, afirmando que quando, sobretudo se pretende racional, o discurso 

desenvolve-se sobre um forte controle empírico e lógico, e tende a reduzir seus 

elementos analógicos a comparações, seus elementos simbólicos a signos ou 

convenções. Quando se pretende prático, o discurso deixa-se levar pela música das 

palavras, pelas ressonâncias, pelas imagens (embora não exclua de modo algum o 

controle), pelo clima das emoções. 
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 O mesmo autor faz referência a outros elementos importantes da 

linguagem e da comunicação, que são as metáforas, a poesia, o mito e os símbolos, que 

são elementos comuns passíveis de aparecerem na construção da linguagem. 

Acreditamos que por meio desses aspectos os fenômenos podem se mostrar e se 

conservar enquanto significados, se realizar enquanto práticas educativas e se 

transformar enquanto valores e crenças.  

 Quanto às metáforas, o autor afirma que elas dispõem de virtudes quase 

sempre desconhecidas: é um indicador de uma não linearidade, de uma abertura do texto 

ou do pensamento para diversas interpretações por ecoar nas idéias pessoais de um 

leitor ou de um interlocutor. Assim, afirma que: 

“... uma metáfora tem tanto valor cognitivo quanto um conceito e, às vezes, 

mais” (Morin, 2002b p. 99). 

E ainda referindo-se a Paul Ricouer, um pensador da hermenêutica, atribui a 

ele a seguinte afirmação: 

“Tratada como atribuição bizarra, impertinente, a metáfora deixa de figurar 

como ornamento retórico ou de curiosidade lingüística para oferecer a ilustração mais 

explosiva do poder da linguagem de criar sentido através de reaproximações inéditas” 

(p. 99). 

 Assim, longe de fazer análises interpretativas, pois aqui não é o espaço 

adequado para tal, tampouco nosso objetivo neste trabalho, a título de ilustração da 

afirmação acima de Morin, acreditamos ser importante apresentar algumas metáforas 

que surgiram durante as realizações dos Grupos Reflexivos, que expressaram 

significados profundos relacionados aos valores e práticas de educar filhos pelas 

famílias participantes: 

 “Casa de pai, escola de filho” (educação começa em casa). 

 “Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço” (fazendo referência 

a modelos positivos e negativos na educação dos filhos). 

 “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” (fazendo referência 

à repetição enquanto prática eficaz); 

 “Massificar” (no sentido de inculcar idéias); 

 “Cerca e Perímetro” (no sentido de limites e proteção); 
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 “Mãe galinha choca” (fazendo referência a maternagem superprotetora); 

 “Pai piranha” (fazendo referência à paternidade agressiva e violenta que 

destrói e extermina o autoconceito e sentido de auto-realização dos filhos). 

As considerações sobre linguagem apresentadas por Morin (2002ª e 2002b) 

faz referência à poesia e ao mito, afirmando que a analogia estabelece ligações e 

identificações, onde a lógica separa.  

“As antigas analogias mitológicas não fazem mais parte das crenças 

contemporâneas, mas permanecem vivas em nossos afetos, em nossos estados de alma e 

em nossa poesia” (100). 

Fazendo referência ao símbolo enquanto componente da linguagem, afirma 

que este evoca e, em certo sentido, contém a presença do que significa.  

Morin (2002a) considera o símbolo como um concentrado de presença 

concreta que comporta uma relação de identidade com o que simboliza; e pode ser pleno 

de afetividade, de amor, de ódio, de adoração, de execração.  

Um exemplo concreto disso tem a ver com a adoração e veneração que 

temos pela nossa bandeira que simboliza nossa pátria, que assume significados afetivos 

quando cantamos nosso hino nacional ao olhar para ela. Por outro lado também 

podemos considerar os aspectos negativos, quando, por exemplo, vemos os árabes 

pisoteando ou queimando a bandeira americana cujo povo é considerado por eles como 

seus inimigos, que num ato analógico/ simbólico, significa sua destruição.  

 Além disso, Bateson, Birdwhistell, Goffman, Hall, Jakson, Scheflen, 

Sigman e Watzlawick (1994), na obra intitulada La nueva comunicación, nos mostra a 

amplitude e complexidade da comunicação humana em termos de suas diversas 

possibilidades no que se refere ao poder da linguagem. Entre outros elementos, falam da 

linguagem gestual que por meio dos sinais simbolizam intenções e orientam atitudes. 

Tais sinais podem ser locais ou universais.  

 Deste modo foi possível perceber que tanto nos  

Grupos Reflexivos como nos Grupos Focais, as famílias conversavam de modo a se 

moverem em linguagens cujos discursos mais se pareciam, de acordo com Morin 

(2002b), com o entoar de canções, fossem elas tristes ou alegres. Deixavam-se levar 

muitas vezes pela música das emoções, das preocupações mais imediatas, no foco 
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explicitamente claro do vivido, do visceral. Estabeleciam-se conexões complexas, em 

que as metáforas, mitos, sinais, etc se faziam presentes e eram comunicadas por meio da 

linguagem. 

No contexto deste estudo falar em comunicação significa transitar pelo 

território da linguagem e do significado, sendo que isto implica uma relação simbiótica, 

em que não podemos abordar um sem nos referirmos ao outro. Grandesso (2000), a 

partir da visão do construtivismo social, refere-se a isto dizendo que: 

 “Não há um lugar fora da linguagem, a partir do qual possamos observar 

nossa existência” (p. 181).  

Heidegger (1981) e Critelli (1996) também fazem uma afirmação que segue 

nesta mesma direção, quando afirmam que “a linguagem é a morada do ser”. 

Como a proposta do nosso trabalho de pesquisa interventiva foi a de uma 

abordagem das transformações nos valores e práticas de educar filhos numa perspectiva 

da interconstitucionalidade, de co-construção, pensamos que cabe explicitar a 

importância da linguagem e, sobretudo, os princípios da narrativa, especialmente 

considerando que as pessoas contam suas histórias por meio das narrativas que preferem 

e elegem. Cada um organiza as narrativas da história de sua vida a partir dos elementos 

que considera em função daquilo que acha que é importante ou daquilo que preferem 

narrar.  

Assim, a relevância de considerar os princípios das práticas narrativas no 

corpo teórico deste trabalho está no fato de ser absolutamente congruente do ponto de 

vista paradigmático que foi adotado. Além, disso tal relevância também está no fato de 

que nos grupos o cruzamento dessas várias perspectivas, na medida em que as histórias 

foram compartilhadas nas conversações dos participantes, produziram uma variedade de 

discursos com uma riqueza muito grande. Estes compartilhamentos ajudaram as pessoas 

a ampliarem e melhorarem suas visões, e se reconhecerem, inclusive, na história dos 

outros. Na medida em que identificavam pontos convergentes e divergentes em termos 

das práticas educativas que utilizavam no cotidiano da família, era possibilitada a 

ampliação da compreensão do que faziam e como faziam. Além disso, ajudava a 

resgatar as experiências até então esquecidas ou imperceptíveis e até mesmo construir 

novos significados. Este foi o coração das transformações processadas, segundo o relato 

dos pais.  
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Assim, a co-construção se situa no horizonte da abertura existencial a novas 

possibilidades, no compartilhamento entre os pais, em que através do testemunho 

veracizam, confirmam ou desconfirmam, legitimam ou não as práticas cotidianas em 

termos das estratégias utilizadas para educarem seus filhos, bem como as crenças e 

valores subjacentes a estas práticas, indo na direção do que afirma Grandesso (2000): 

“Portanto, se é inevitável que só possamos começar a compreender a 

construção do sentido a partir de nós mesmos, é imprescindível que nos coloquemos em 

uma atitude aberta, para a escuta da outra pessoa e para um estar em relação a ela, de 

modo que nos deixe envolver, surpreender e modificar o que ouvimos” (p.196). 

Seguindo na direção de compreender melhor o processo narrativo, a autora 

amplia esta idéia afirmando que entende por narrativa a organização por meio do 

discurso, termos, símbolos e metáforas, num fluxo de experiência vivida, em uma 

seqüência temporal e significativa.  

Explicita de suas concepções que, se há uma narrativa, necessariamente deve 

haver uma história e um narrador dessa história e se pode dizer que cada relato se 

apresenta como um ato de (re) criação. 

Assim, uma narrativa constrói na linguagem, independente de qual seja o seu 

modo, o ainda não-dito, o inédito, em um novo arranjo congruente que integra em uma 

história diferente e dispersos eventos, cujo significado decorre da narrativa como um 

todo. Evento deve ser entendido aqui como um acontecimento narrado, estruturando 

ações e seus contextos temporais em uma história organizada (Grandesso, 2000). 

A mesma autora, situando as narrativas no campo do discurso, assume que 

uma narrativa, independentemente de sua forma, veicula determinados sistemas de 

valores, por meio dos quais se sustentam determinadas práticas sociais e visões de 

mundo.  

Se, do ponto de vista do pensamento sistêmico novo-paradigmático, as 

narrativas são construídas em uma dimensão histórica e “negociadas” nas comunidades 

das pessoas e nos contextos das instituições e estruturas sociais, pensamos que esta 

questão da linguagem, das narrativas, da construção dos significados ou da realidade se 

situa na condição da coexistência (Heidegger, 1981; Critelli, 1996 e Arendt 2002), 

explicitando a função comunicativa da fala ou das narrativas como sendo a de explicitar 

esta condição em que algo é desocultado, se tornando existente, podendo ser 
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significado. Nesse sentido, significamos e revelamos junto e ao mesmo tempo, o que 

algo é ou venha a se tornar. 

Nessa direção acredito que a fala anuncia a ontológica pluralidade do 

homem. Assim, tudo a que alguém se refere ou se depara, inclusive si próprio, depende 

fundamentalmente desta condição de coexistência.  

Neste espectro, o homem fala necessariamente, com alguém, com outro 

homem. O alcance dessa fala é a confirmação da existência e da identidade não só de 

tudo aquilo com que alguém entra em contato ou dês-oculta, mas desse mesmo alguém. 

Deste modo, nada se revela, constitui e tem vida no isolamento. É preciso que este algo 

a que alguém se refere seja visto e ouvido por outros, para ser testemunhado, para que 

possa ganhar uma espécie de consolidação. 

Deste modo, sem testemunho aquilo que é dado como fenômeno se dissolve; 

figura como se nunca tivesse aparecido. Assim, sem o testemunho, não há manifestação. 

Sem manifestação, as coisas não entram em seu campo fenomênico para que venha à 

tona e se constitua como realidade. Nesse sentido Arendt (2002 e 2003) afirma que o 

principal atributo do mundo é o fato dele ser percebido em comum por todos nós.   

Nesta direção, falas, narrativas, conversações, podem ser considerados 

processos testemunhais em que as coisas (fenômenos) se consolidam para nós no 

cotidiano da vida.  

Assim, a partir do olhar sistêmico novo-paradigmático, White (1995) afirma 

que há uma dimensão canônica nas histórias vividas, estruturadas pelo conhecimento, 

valores e crenças culturais dominantes de um mundo pré-configurado pelas práticas da 

linguagem. Assim pensadas, as narrativas derivam sua co-autoria da comunidade dos 

homens, e as histórias podem ser ditas como ressignificando o mundo da experiência, 

uma vez que este já foi anteriormente significado pelo agir humano. 

Critelli (1996) faz uma afirmação de igual teor quando sustenta que o outro 

que testemunha o que o indivíduo descobriu é, desde então, ele mesmo, o outro, 

renascido, à medida que abre para si mesmo, via testemunho, uma outra dimensão das 

coisas, da existência. Assim, sempre somos outros, na medida em que nos 

transformamos sempre e continuamente através do se mostrar dos fenômenos. Também 

nos transformamos com a transformação do outro.   
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Nesse sentido, a existência sempre se re-inaugura, o que implica que a 

realidade de alguma coisa é, simultaneamente, a nossa própria realidade. Assim, a 

realização de algo é, ao mesmo tempo, nossa realização. 

De um ponto de vista mais amplo, tendo em vista a compreensão de como as 

crenças, valores, práticas de vida, etc. se estabelecem e se mantêm em nosso cotidiano, 

é importante situar esta relação que temos estabelecido sobre a construção da realidade 

ancorada na linguagem, fruto da interação entre os homens através de suas conversações 

cotidianas.  

Se por um lado, nossa cultura com seus valores e práticas de vida configura 

nossas narrativas, por outro, nossas narrativas, uma vez estabilizadas e colocadas no 

horizonte da conservação e da mesmidade, constroem nossa cultura. Nesse sentido, 

Maturana (2002), afirmando ser a cultura como uma rede fechada de conversações, 

assim a caracteriza: 

“... como maneira de viver humana, uma cultura é uma rede fechada de 

conversações... surge assim que em uma comunidade humana começa a se conservar 

uma rede particular de conversações como a maneira de viver desta comunidade, e 

desaparece ou muda, quando tal rede de conversações deixa de ser conservada” (p. 

169). 

 Pensamos que esta afirmação do autor nos chama para uma reflexão 

profunda sobre a complexidade da nossa cultura e da angústia que tem tomado os pais 

de famílias. Vivemos numa cultura em que tanto os utensílios quanto os valores têm a 

característica da pouca durabilidade ou permanência, fazendo-se necessário, a nosso 

ver, um movimento de avaliação e reflexão constante sobre nossas práticas de vida 

cotidianas, conforme temos nos posicionado.  

Do ponto de vista deste estudo, isto é muito importante, sobretudo quando 

pensamos na educação das gerações mais novas pelos adultos, que também estão 

expostos à maquinaria tecnológica do cotidiano que criam desejos, expectativas e 

necessidades.  

Além disso, também são disseminadas uma variedade de modelos, 

princípios, valores e crenças que acabam por modelar os comportamentos das pessoas, 

fazendo com que o cotidiano das famílias seja vivido com uma imensa e intensa gama 
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de preocupações e receios pelos pais, num crescendo complexo em que não se tem idéia 

de tal dimensão. 

Nesta mesma direção, Morin (2002a) reitera e amplia esta noção de cultura, 

afirmando que: 

“A cultura é, em seu princípio, a fonte geradora/ regeneradora da 

complexidade das sociedades humanas. Integra os indivíduos na complexidade social e 

condiciona o desenvolvimento da complexidade individual” (p. 166). 

Com relação à cultura, seguindo esta linha de pensamento, esta forma um 

sistema generativo que, por um “lado, mantém e perpetua de forma invariante a 

complexidade da sociedade”, mas, por outro lado, o código cultural, face às variações 

ecossistêmicas e morfogenéticas, surgem como um “princípio mantenedor da 

invariação, integrador da diferença e, por isso mesmo, perturbador dos princípios 

reinantes. Nestes termos, as sociedades mantêm invariantes seus princípios básicos 

fundamentais, mas se diferenciam por meio da linguagem, dos costumes, das leis, dos 

sistemas hierárquicos, dos mitos, etc.  

Um ponto importante tratado por Morin, com relação à natureza cultural do 

homem, refere-se ao laço recíproco entre os processos: juvenilização, cerebralização, 

culturalização que, em linhas gerais, dizem  respeito ao inacabamento definitivo, radical 

e criador do homem, que remontam também, para a feição biossociocultural da 

hominização; o homem depende, para sua evolução, tanto cultural, quanto biológica, da 

educação sociocultural e de um meio “complexificado” pela cultura (Morin, 2003) 

 Nesse sentido a sociedade humana se autoproduz, se autoperpetua, auto-

regenera-se a partir de regras, saberes, mitos, normas, interdições, que realiza a 

incorporação social das pessoas. 

 Assim, dentro de cada sociedade cada pessoa é, ao mesmo tempo, um 

sujeito egocêntrico (singular) e um momento/ elemento de um todo sociológico, 

conforme já discutimos. 

 Assim, apresenta a relação indivíduo – sociedade como sendo 

hologramática, recursiva e dialógica: 

 Hologramática: quer dizer que a sociedade está no indivíduo que está na 

sociedade, sendo assim, do ponto de vista vivencial, instância inseparáveis. 
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 Recursiva: a relação sociedade-indivíduo não se realiza por um 

determinismo social capaz de tolerar margens de liberdade individual, mas conforme 

um anel de produção mútua indivíduo/ sociedade, no qual as interações entre indivíduos 

produzem a sociedade; esta constitui um todo organizador, cujas qualidades emergentes 

retroagem sobre os indivíduos, incorporando-os.  

A sociedade controla e regula as interações que produzem e garantem sua 

continuidade, através da incorporação das novas gerações de indivíduos. Assim, os 

indivíduos produzem a sociedade que produzem os indivíduos; a emergência social 

depende da organização mental dos indivíduos, mas a emergência mental depende da 

organização social; 

 Dialógica: significa dizer que a relação indivíduo/ sociedade se dá de 

múltiplas formas, ao mesmo tempo complementar e antagônica. 

A complementaridade se constitui no primeiro princípio: não há sociedade 

sem indivíduos e não há indivíduos propriamente humanos, dotados de espírito, de 

linguagem, de cultura, sem sociedade, conforme já dissemos. 

O antagonismo é outro princípio: vem da oposição entre o egocentrismo e o 

sociocentrismo; a sociedade reprime pulsões, desejos e aspirações individuais, em que 

eles próprios tendem a transgredir as barreiras, normas e interdições da sociedade, 

colocadas justamente para inibi-los e recalcá-los. De maneira que, este antagonismo não 

quer dizer contradição ou falta de lógica, mas é em si a própria lógica do funcionamento 

social, na medida em que podemos conceber que a mesma sociedade que cria ou faz 

despertar as pulsões, desejos e aspirações individuais, é a mesma que providencia os 

métodos e táticas para reprimi-los, contê-los.  

Deste modo, pensamos que podemos fazer uma analogia e transferência em 

termos destes princípios no sentido de compreendermos, em nível micro-social o 

funcionamento da família. Entendemos que a própria família, ao longo do seu ciclo de 

vida e das etapas do desenvolvimento de cada um de seus membros, por meio das 

práticas educativas, criam e recriam contextos que favorecem a emergência de pulsões, 

manifestações de desejos e aspirações individuais, sendo ao mesmo tempo recalcados e 

contidos, regulados pelo sistema de regras e proibições. Disso também dependem as 

metas que são estabelecidas pelas famílias, bem como por cada um de seus membros. 

Tudo isto faz parte do universo dos valores. 
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CAPÍTULO V 

 

Os valores familiares e a educação dos filhos na Pós Modernidade 

 

    Nossa experiência de campo de quase dez anos em que estamos 

pesquisando a temática da educação dos filhos na família, segundo aquilo que nos é 

apresentado pelos pais, às vezes nos faz parecer que o mundo está de pernas para o ar.  

No entanto, não é necessário estar em campo realizando pesquisa para ser 

tomado por este tipo de sentimento. Não precisamos ir muito longe. No bombardeio de 

informações e notícias que chegam à sociedade a cada instante, seja por meio do rádio, 

da televisão, de revistas ou da Internet, a violência, os atos de corrupção, os seqüestros, 

os crimes com requintes de crueldades ganham cada vez mais destaque denunciando a 

crise de valores que vivemos.   

A educação recebida pelas novas gerações dos pais e das escolas, os valores 

como ética, moral os bons costumes, a religião, “a solidez” do casamento e da família, 

aspectos estes intensamente valorizados por alguns, estão perdendo espaço para novas 

formas de comportamento regidas pelas leis do mercado, do consumo e do espetáculo.    

 Para alguns, vive-se numa época de grande barbárie e de pouca 

solidariedade (Morin, 2005a). Para outros, são tempos de alta competitividade guiados 

pela lógica da acumulação de bens e das aparências. Em nome desse novo sistema de 

idéias, algumas pessoas se permitem agir passando por cima de valores que sequer 

chegaram a formar. O que importa é ser reconhecido, ser admirado, ter acesso a uma 

infinidade de produtos e serviços e usufruir o máximo do prazer.  

E para isso, tudo é válido. Age-se de acordo com o momento e com a 

conveniência. “Pegar um atalho”, como se diz na linguagem da informática, tornou-se 

uma prática comum. Nesse contexto, o pensamento que prevalece é o de que não há por 

que esperar e se sacrificar para adquirir bens e ter sucesso, se existe meios mais rápidos 

para conseguir o que se pretende. Mas afinal, que tempos são esses em que boa parte 

das pessoas se comporta de modo a passar umas por cima das outras, sem qualquer 

constrangimento ou culpa, em busca de dinheiro, prestígio, reconhecimento e poder ou 

para ser celebridade por um instante, que seja?  
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O tom de nossa narrativa pode parecer um tanto apocalíptico, saudosista e 

pessimista, mas, ele expressa o sentimento de angústia e o mar de incertezas em que se 

vêem mergulhados boa parte daqueles que têm como tarefa educar as novas gerações. 

Nossa experiência nos grupos de reflexões, aulas ministradas, encontros e palestras 

sobre o tema para pais e educadores sempre nos faz deparar diante de uma pergunta que 

não nos deixa calar: será que é possível encontrar uma luz no fim do túnel e ter 

otimismo nesse cenário?    

 Para muitos teóricos, filósofos e sociólogos, a época atual é marcada por 

fenômenos que representam um divisor de águas com a Modernidade. Chamada e 

estudada como Pós-Modernidade, ela é caracterizada por mudanças significativas 

provocadas e vividas pelo homem. Entre as mais evidentes, e que desencadearam muitas 

outras, pode-se apontar a globalização, unificadora das sociedades do planeta, um novo 

modo de cultura e as novas condições que põem em perigo a continuidade da espécie 

humana.  

 A Pós-Modernidade surgiu com a desconstrução de princípios, conceitos e 

sistemas construídos na modernidade, desfazendo todas as amarras da rigidez que foi 

imposta ao homem moderno. Com isso, os três valores supremos - o Fim, representado 

por Deus, a Unidade, simbolizada pelo conhecimento científico e a Verdade, como os 

conceitos universais e eternos, já estudados por Nietzsche no fim do século XIX, 

entraram em decadência acelerada na Pós-Modernidade. 

A pós-modernidade não é um consenso, mas é, digamos, uma forma de 

nomear um período histórico que se refere ao contexto contemporâneo. David Harvey 

escreveu o primeiro livro sobre a pós-modernidade, intitulado de “Condição Pós-

Moderna” em 1987. 

Segundo o que nos apresenta o autor, o termo aparece na arquitetura e na 

crítica cultural para designar uma tendência, e no caso da arquitetura, a de misturar 

referências. Ou seja: um mesmo prédio podia ser clássico, barroco e moderno. A essa 

tendência alguns críticos e teóricos começaram a entender como pós-moderna (Harvey, 

2005). 

Essa compreensão se baseia na idéia de que estaríamos vivendo outro 

momento da sociedade em que os processos que caracterizaram a “modernidade” 

estariam ultrapassados. 
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Neste novo cenário, há ainda uma questão cultural em relação à 

complexificação das identidades sociais novas. Algumas começam a aparecer na cena 

pública. Um exemplo é o movimento feminista, somado à entrada das mulheres no 

mercado de trabalho. Outro exemplo é o movimento gay. O reconhecimento jurídico 

desta identidade “sexual” é muito recente, mas produz um novo sujeito na esfera pública 

(política e cultural). 

  Por conta disso, para a maioria dos autores (Lyotard, 2008; Harvey, 2005; 

Duarte, 2002; Berman, 1999; Debord, 1997; Adorno, 1992; Hall, 2006 e Arendt, 1981), 

a Pós-Modernidade é traçada como a época das incertezas, das fragmentações, da crise 

de valores, do vazio, do niilismo, da deserção, do imediatismo, da efemeridade, do 

hedonismo, da substituição da ética pela estética, do narcisismo, da apatia, do consumo, 

de sensações e do fim dos grandes discursos. 

Assim, para compreendermos os valores educacionais vigentes nos discursos 

e nas práticas educativas, não se pode deixar de considerar essas mudanças que vêm 

ocorrendo no atual contexto de nossa cultura e de nossa sociedade, o que faz emergir 

problemas éticos e morais que desafiam as famílias pela relativização dos valores, 

dificultando sua transmissão às novas gerações, dada as inseguranças e conflitos que 

surgem em torno dessa tarefa, que impacta o processo educativo em qualquer extrato 

social em tempos pós-modernos. 

Então, vemos que a Pós-Modernidade surgiu com a desconstrução de 

princípios, conceitos e sistemas construídos na modernidade, desfazendo todas as 

amarras da rigidez que foi imposta ao homem moderno. Com isso, os valores baseados 

nas promessas de Ordem e Progresso e nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, 

frutos do iluminismo, entraram em decadência acelerada na Pós-Modernidade afetando 

a vida das pessoas em todos os âmbitos de sua existência, afetando seu sistema de 

valores. 

Pensamos que, do ponto de vista existencial, os valores são relacionados às 

metas de cada um, ou seja, estão ligados aos projetos de vida, aos rumos (sentidos) que 

se pretende dar a ela.  

Pensamos que no transcorrer dos tempos os valores eram fixos, conhecidos e 

limitados. Com o progresso foram mudando não tão rapidamente em vista do nível do 

desenvolvimento tecnológico. Mas na medida em que se deram esses desenvolvimentos, 
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a transformação dos valores e das idéias se ampliou e conseqüentemente foram se 

acelerando, tornando-se assim cada vez mais complexos e diversificados, ficando cada 

vez mais difícil estabelecer metas de vida e se projetar no futuro de suas realizações, em 

função da não permanência de alguns valores, bem como a flutuação dos contextos de 

vida.  

Nesse sentido, pensamos que as metas passam a ser, então, relacionadas a 

um futuro imprevisível ou pelo menos imaginado, porque o que pode acontecer no 

futuro a “Deus pertence”, dado o grau de amplitude de complexidades, de inter-relação 

e sofisticação que a realidade vai adquirindo com o avançar dos tempos.  

Assim, acreditamos que o futuro passa a ser imprevisível na sua totalidade e 

os valores passam a ser conhecidos parcialmente e de forma limitada. Então a meta 

maior das famílias passa a ser a de acompanhar, na medida do possível as mudanças, 

assumindo ou modificando os valores adquiridos para que os pais possam tomar 

posições diante dos filhos, embora, em alguns aspectos, sempre vão estar mais para trás 

no tempo daquilo que está acontecendo com seus filhos. 

Referindo-se a essas mudanças da pós-modernidade, Grandesso (2001)8 

fornece-nos uma importante pista para a compreensão desse novo jeito de olhar a pessoa 

humana que emerge e do mundo que se configura nesses novos tempos que é a 

dimensão construcionista presente no modo como construímos nossos horizontes.  

“Assim, o pós-moderno pode ser considerado como um posicionamento 

crítico, uma postura filosófica que propõe uma nova visão da pessoa humana e do 

mundo. O conhecimento passa a ser compreendido como uma prática discursiva 

socialmente construída, cujo caráter local e contextual legitima múltipas narrativas, 

resultando no multiperspectivismo de diferentes abordagens, dirigidas para a 

construção de significados úteis para os propósitos humanos”. (p. 4). 

Desta perspectiva, para a autora, se sujeito e objeto se interconstituem 

podemos falar na singularidade e na multiplicidade dos contextos e das culturas, na 

generatividade da linguagem para a definição do self e do mundo, e da aceitação do 

pressuposto de que conhecer implica em conviver com a incerteza, a imprevisibilidade e 

o desconhecido.  

                                                        
8 Trabalho apresentado no congresso da IFTA, em Porto Alegre, Brasil, em novembro de 2001. Publicado 
na Revista Sistemas Familiares (Buenos Aires – Argentina) 
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Assim, somos convidados a evocar novamente a dimensão complexa dessas 

relações interconstituintes do real, considerando que a parte está no todo assim como o 

todo está na parte. Cada parte, por um lado, conserva suas qualidades próprias e 

individuais, mas, por outro, contém a totalidade do real. Do mesmo modo, a 

complexidade indica que, os fenômenos estão em relação, de maneira interdependente, 

mas nada está isolado no Cosmos, como numa rede relacional. De acordo com o termo 

latino: “Complexus – o que é tecido junto” (Morin, 1997 p. 44). 

A complexidade incorpora não só aspectos e categorias da ciência, da 

filosofia e das artes, como também os diversos tipos de pensamento, sejam eles míticos, 

mágicos, empíricos, racionais, lógicos, numa rede relacional que faz emergir o sujeito 

no diálogo constante com o objeto do conhecimento. Considera a comunicação entre as 

diversas áreas do saber e compreende ordem, desordem e organização como fases 

importantes e necessárias de um processo. Trata-se de uma auto-eco-organização de 

todos os sistemas vivos que, ao se organizarem, influenciam e são influenciados pelo 

meio ambiente, o que inclui a si mesmo, o outro e a natureza complexa (Morin, 2002a, 

1997).  

Assim, entendemos que por mais caótico que possa parecer os tempos atuais, 

as crises de valores e toda turbulência que possa estar ocorrendo no planeta, isto implica 

na emergência em um novo jeito de ser e de viver - de se organizar - em que devem 

emergir novos horizontes. Talvez, o problema para muitos de nós, seja experimentar o 

processo de passagem pelo meio desta turbulência. 

Então, já que dotada de complexidade, a pós-modernidade nos impõe a 

reflexão sobre a necessidade de adotarmos diferentes posturas e comportamentos diante 

do novo. Sabemos que os pensamentos influenciam as práticas e, vice e versa. 

Mudanças céleres em todo o Planeta, nas diversas áreas do saber, indicam que nos 

transformamos, à medida que aprendemos, contínua e permanentemente. 

Então, na pós-modernidade, os valores familiares vão variar de acordo com a 

cultura, com os padrões estabelecidos em cada família e de acordo com os costumes, 

hábitos, tradições trazidas das famílias de origem dos antepassados e do surgimento das 

novas identidades sócio-culturais que retroagem sobre as já estabelecidas. Isto explicita 

o caráter sistêmico-retroagente presentes na dinâmica das inter-relações constituintes 

dos valores. É a dimensão complexa dos valores. 
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Acreditamos que em tempos pós-modernos se faz necessário o estabelecimento 

de novas alternativas, critérios e procedimentos éticos diversificados, para 

sobrevivermos à barbárie. É preciso resistir e manter viva a esperança de transformação, 

num mundo cada vez mais incerto, excludente e violento. Aprendemos com Morin que: 

  

“A resistência é o outro lado da esperança”. (1997, p. 62).  

 

É essa a nossa tese. A de que nos tempos atuais a resistência se consubstancia 

como ação cultural e não mais como ação política, na medida em que a ênfase não é 

mais no fim a ser alcançado e sim no processo como agente transformador. A aposta é 

na resistência como possibilidade, como alargamento da esfera do ser, por meio do 

desenvolvimento da consciência como processo de libertação baseado na livre 

expressão das diferenças e na reflexividade. A nossa tese é de que a resistência 

desenrola-se a partir de diferentes intervenções que possamos realizar, nos diferentes 

contextos sociais em que possamos estar inseridos. Foi este o nosso propósito ético 

como pesquisador a partir da intervenção que realizamos nesta pesquisa. 

Portanto, o grande desafio é desenvolver a habilidade de ser flexível para ir 

se adaptando aos novos tempos, sobretudo para não se cair em situações de fanatismo e 

rigidez. Essa tarefa é muito complexa. E nesse sentido, a nossa empreitada foi a de 

ajudar os pais a terem o conhecimento de que hoje a vida se transcorre assim, nessa via 

complexa. Foi a de ajudá-los a terem segurança daquilo em que acreditam e defenderem 

seus valores, refletir sobre eles e defendê-los perante os filhos com possibilidade de 

ouvir de volta deles aquilo que têm para dizer, porque só assim eles podem ir 

modificando e também ajudando os filhos a irem fazendo a relação entre aquilo que é a 

tradição e a maneira de agir dentro de casa e aquilo que estão vivendo no mundo no 

tempo deles. Acreditamos que são os filhos que vão fazendo a ponte entre a tradição e a 

contemporaneidade, mas eles precisam participar e serem considerados, ouvidos nessa 

cadeia de trasmissão-transformação-manutenção dos valores, conforme apontam 

Macedo, Kublikowski e Berthoud (2006): 

“A transmissão inscreve em nossa história pessoal, além da bagagem 

genética, um capital social: a cultura, patrimônio informacional constituído pelos 

saberes acumulados pelas gerações. Cada um de nós é um pequeno elo dessa cadeia e 

a passagem de uma geração à outra não é uma simples repetição, pois os seres 
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humanos, de posse de seu aparato de interpretar, produzem significados, renovam 

constantemente essas informações e mantêm uma cota de certezas relativas sobre o que 

é importante transmitir.” (p. 40). 

Assim, elegemos como sendo muito importante a ética do diálogo no 

processo de educação entre as gerações. Todos sabem que o tema da educação dos 

filhos na pós-modernidade tornou-se ainda mais complexo e por mais que se busque 

discutir e compreender os diversos aspectos que esta experiência implica, certamente 

não será possível percebê-lo em sua totalidade, dada a natureza complexa do fenômeno 

educativo, que também sofre a interferência da complexidade da identidade9 parental 

assumida por cada pai que educa.  

Acreditamos ser de muita importância situar este tema da identidade na pós-

modernidade, porque compreendemos que são os valores que balizam nossos atos de 

escolhas e, por conseguinte são as bases a partir de onde construímos nossos projetos de 

vida e nos tornamos as pessoas que somos.  

Além disso, também acreditamos que existe uma complexidade das práticas 

educativas que reflete infinitas possibilidades de como fazer em função de como cada 

pai/ mãe se compreende neste papel com suas tarefas, neste tempo, neste contexto de 

vida. Então está implicada a questão de “quem eu sou?” neste momento sócio-histórico 

com esta tarefa para dar conta, que é a de educar outro ser humano em formação que 

também sofre a influência do mundo extra-familiar. 

Vemos que a questão da identidade começa a ser extensamente discutida nas 

ciências sociais. Em essência, o argumento é o de que as velhas identidades, que por 

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo 

mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social. 

                                                        
9 A opinião dentro da comunidade científica das ciências sociais ainda apresenta posições profundamente 
divididas quanto a este tema. As tendências teóricas e os debates são demasiadamente recentes e 
ambíguos. O conceito de "identidade" é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito 
pouco compreendido nas ciências sociais contemporâneas para ser definitivamente posto à prova. Como 
ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer 
julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas. Devemos  
ter isso em mente ao se ler as idéias que apresentamos aqui.  



177 
 

Na modernidade existia uma concepção clássica de identidade que vigorou, 

por exemplo, na psicanálise e na sociologia por muito tempo. Esta concepção entende o 

indivíduo como um sujeito, digamos, “unificado” e trata-se de perceber um contexto 

social amplo, um processo histórico e o homem em sua possibilidade de expressão na 

sociedade: capitalismo industrial, mercado e política incidindo na subjetividade (leia-se: 

sentidos de si, ou seja, o modo como os sujeitos se entendem no mundo) (Harvey, 

2005). 

Se a pós-modernidade é um contexto social “novo” ela produz um novo 

sujeito. Um sujeito cuja identidade não se restringe a uma só definição, o próprio 

ambiente social contemporâneo fornece aparato para uma múltipla experiência subjetiva 

e social. 

Ao fazermos estas asserções, vêm-nos à lembrança alguns exemplos trazidos 

pelos pais, que podem ilustrar de modo mais concreto o que estamos querendo dizer: 

narraram (fazendo referência a seu patrão) que um homem, médico, professor, 

profissional liberal, na internet pode freqüentar salas de bate papo para homossexuais 

sado-madosoquistas, ou ainda na vida privada ser clubber ou punk10.  

Em outra ocasião quando estava em campo realizando um dos grupos 

apareceu um casal de “pais travestidos” em que o homem travestido de mulher se 

identificava como tendo o papel de “mãe” e a mulher travestida de homem assumia o 

papel de “pai” na função educativa de seus dois filhos pré-adolescentes. Outro caso foi 

o de duas irmãs que eram casadas com o mesmo homem, vivendo na mesma casa e os 

filhos se identificavam como “primos-irmãos”. 

Estes são alguns exemplos que não encontramos na literatura que expressam 

as transformações que vêm ocorrendo e que de certa maneira interfere na formação dos 

valores das pessoas e que desse modo vão forjando suas identidades e, portanto, se 

organizando de maneiras muito diferentes em termos de família e estilos de vida. Para 

alguns, estes e outros fenômenos podem parecer um tipo de fragmentação, para outros a 

construção de várias identidades e para outros mais, deslocamentos de identidades 

(Hall, 2006).  

                                                        
10 Denomina-se cultura punk os estilos dentro da produção cultural que possuem certas características 
comuns àquelas ditas punk, como por exemplo, o princípio de autonomia do “faça você mesmo”, o 
interesse pela aparência agressiva, a simplicidade, o sarcasmo niilista e a subversão da cultura.  
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Também existem grupos sociais que podem ser interpretados no contexto da 

pós-modernidade. Alguns deles (os mais contemporâneos) teriam características que 

podem ser aproximadas do que se sugere que seja a pós-modernidade. 

Novamente, o caso dos homossexuais, por exemplo, algo semelhante ao que 

conhecemos hoje como o sujeito homossexual, já existia no século XIX. No contexto 

atual esse grupo parece se organizar de uma forma tal que constrói uma nova 

identidade. E inclusive, não mais o sujeito sozinho, isolado e estigmatizado, mas agora 

podendo também conviver com outro parceiro em união civil e com a possibilidade de 

adoção de filhos. 

Nesse sentido, a pós-modernidade é uma perspectiva, é uma interpretação, 

não um fato. “O clubber11”, por exemplo, é outro grupo e uma identidade, ou seja, é 

também um discurso de identidade e nesse sentido a pós-modernidade é uma forma de 

localizar esse discurso na história. 

“A identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito 

ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as 

identidades que os mundos oferecem” (Hall 2006, p. 11). 

Nos encontros com os pais, foi possível constatar que na vida cotidiana das 

famílias, há uma influência muito forte dessas mudanças bruscas de valores. 

Destacamos alguns que foram intensamente referidos pelos pais que são os da 

competição, do consumo desvairado, da banalização da violência, entre outros.  

Eles também apontaram o quanto para as pessoas, hoje, vale tudo para 

conseguir o que se quer, além da desigualdade social e tudo mais que, nas micro-

relações, desorientam as pessoas que são responsáveis por transmitir valores positivos 

                                                        

11 Clubber, termo em inglês, atribuído a pessoas que frequentam danceterias (os clubs em inglês), que 
foram comuns nos anos 90, ajudou a elevar o Techno ao mainstream (estilos musicais), e a cultura 
noturna pelas grandes metrópoles. Os clubbers, em geral, se vestem de maneira extravagante e é possível 
reconhecer um pelas blusas coloridas, com personagens de desenhos japoneses, saias e calças coloridas, 
leggings, tênis coloridos.. O seu armário é geralmente 50% verniz, maquiagens que brilham no escuro, 
estrelinhas, glitter, glimmer, sombras coloridas (de rosa-choque a azul-piscina), piercings, tatuagens 
tribais, cabelos estranhos que variam de verde-limão a rosa-choque. As meninas abusam da pulseiras e 
colares coloridos, tic-tacs para cabelo de todas as cores e imagináveis, piranhas, anéis supercoloridos e 
grandes. Em geral, os clubbers têm como ponto de encontro os clubes, as Raves ou clubes de dança. 
Nestas são tocados os subgêneros de e-music como: Techno, Trip Hop, Jungle, Underground, Drum and 
Bass,Hardstyle e Trance. 
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para as novas gerações. O reflexo dessas mudanças bruscas começa dentro de casa nas 

famílias, passando pelos grupos sociais: escola, instituições em geral e culminando no 

nível mais alto, dos que nos representam no governo. Nesse sentido o fato dos filhos se 

envolverem com grupos e tribos exacerba ainda mais esta preocupação dos pais em 

relação à essas influências dos valores dos grupos e tribos com os quais os jovens 

entram em contato, forjando suas identidades e gerando demandas de estratégias 

educativas na família.  

Hall (2006) em seu livro “A identidade cultural na pós-modernidade” 

discute mais profundamente o conceito de identidade tecendo uma análise historicizada 

desde a modernidade, para entendê-lo no contexto mais atual da globalização e pós-

modernidade. O autor busca analisar esse conceito a partir de uma problemática central 

sobre identidade cultural, principalmente no que se refere a “crise de identidade” no 

mundo globalizado. Para Hall, as identidades não estão em crise, mas estão sofrendo um 

processo de “descentração”, assim, desenvolve uma análise que introduz e complexifica 

essa perspectiva de que as identidades estão sendo deslocadas ou fragmentadas. 

O autor faz referência a três diferentes concepções de identidade: o sujeito 

do Iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. 

Para a concepção Iluminista do sujeito, este aparece como sujeito único, 

centrado e racional, imbuído de uma essência interior, ou seja, a sua identidade 

existindo logo a partir do seu nascimento. Nessa visão, o sujeito independentemente de 

sua interação com o meio social, permanece com uma essência que é imutável. Hall 

defende que o momento de ruptura com essa forma de pensamento está colocado no 

surgimento de uma concepção social do indivíduo que surge: 

“(...) na medida em que as sociedades modernas tornaram-se mais 

complexas, elas adquiriram uma forma mais coletiva e social. As teorias clássicas 

liberais de governo, baseadas nos direitos e consentimentos individuais, foram 

obrigadas a dar conta das estruturas do estado-nação e das grandes massas que fazem 

uma democracia moderna.” (Hall, 2006, p. 29) 

 Nesse contexto, entende que a biologização do ser humano, a partir do 

darwinismo e o surgimento das ciências sociais, foram de grande importância na 

elaboração de uma compreensão social do sujeito, o sujeito sociológico. 



180 
 

Para a concepção sociológica de sujeito, a identidade constitui-se a partir da 

relação “entre o eu e a sociedade”, porém o sujeito ainda mantém uma essência que está 

em constante diálogo com o meio social e os “mundos culturais exteriores”. Nas 

palavras do autor,  

“A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

“interior” e o “exterior” - entre o mundo pessoal e o mundo público.” (Hall, 2006, p. 

11). 

 O crescente processo de globalização (interações culturais), especialmente 

na segunda metade do século XX, e o avanço das teorias sociais, foram determinantes, 

segundo o autor, para o surgimento do sujeito da modernidade tardia. O sujeito pós-

moderno advém da condição de que o indivíduo é formado cada vez mais a partir da 

interação social e não, tendo uma essência que permanece; a identidade se transforma 

historicamente, ela está mais ligada ao social do que ao natural. Na verdade, a 

identidade não é mais um preenchimento entre o público e o pessoal, mas passou a ser 

formada cada vez mais fluidamente dependendo de como o sujeito é confrontado no 

mundo social pelas condições socioculturais. 

Segundo Hall (2006) os pensamentos de Marx (de que o indivíduo atua na 

história a partir das condições que lhe são dadas), de Freud (na descoberta do 

inconsciente e da formação das identidades por processos psíquicos e simbólicos do 

inconsciente, numa lógica diferente da Razão do sujeito de Descartes), de Saussure (o 

indivíduo não é autor das afirmações que faz, pois só pode se expressar ‘no interior das 

regras da língua’), de Foucault (elaboração da ideia do ‘poder disciplinar’, que 

individualiza o sujeito a partir da aplicação de tal poder), além do impacto do 

feminismo (que politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação) 

foram fundamentais para a “descentração” do sujeito sociológico e formação do sujeito 

na pós- modernidade. 

Para o autor, a questão da crise de identidade do mundo pós-moderno, está 

ligada a esse processo de modificação da compreensão do sujeito na modernidade, pois 

é justamente nesse contexto de rápidas e constantes mudanças, características das 

sociedades modernas, que as identidades se tornam mais diversificadas. É justamente 

esse sujeito que não tem mais uma identidade sólida, seja natural ou social, que será 

objeto de reflexão no contexto da modernidade tardia (ou pós-modernidade), pois este, 

cada vez mais pelo processo de globalização, pode assumir não apenas uma, mas várias 
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identidades ou uma “rede de conexões”, como diz Bauman (2004a), que muitas vezes 

parecem até contraditórias.  

“Se os compromissos, incluindo aqueles em relação a uma identidade 

particular, são ‘insignificantes’ (...), você tende a trocar uma identidade, escolhida de 

uma vez para sempre, por uma ‘rede de conexões’”. (Bauman, 2006, p. 37) (Grifo 

nosso). 

Hall (2006) aponta-nos outra direção que é a de que ao invés de pensar as 

culturas nacionais como unificadas, pensemos nelas como diversidades na unidade. As 

identidades nacionais não conseguem sobrepor às diferenças, elas não estão livres do 

jogo de poder interno para a hegemonia cultural – os diversos grupos estão em 

constantes disputas; não se constituem numa unidade em si, mas na diversidade. 

Esta direção apontada por Hall (2006) tem a ver com idéia de identidade 

complexa de Morin (2002a) quando afirma que duas idéias surgem nesse contexto de 

reflexão sobre a complexidade da condição humana.  

A primeira aponta para o ser humano não ser somente biológico ou cultural, 

mas ser, ao mesmo tempo, 100% biológico e 100% cultura. Sua natureza é também 

multidimensional; ele é trinitário, porque pertence à espécie do homo sapiens, é membro 

de uma sociedade e é um indivíduo.  

A segunda idéia é a diferenciação das concepções de indivíduo e de sujeito. 

Relaciona-se ao alerta de Morin, quando afirma:  

“(...) há algo mais do que a singularidade ou que a diferença de indivíduo 

para indivíduo, é o fato de que cada indivíduo é um sujeito”. (1991, p. 78)  

Somos indivíduos porque temos características individuais, únicas, que nos 

singularizam e nos distinguem de outros indivíduos. Mas, somos também sujeitos, 

quando colocamos essas características, que são objetivas, em comunicação com nossa 

subjetividade, a favor de um projeto, de uma causa. O ser humano traz em si um 

conjunto de características antagônicas e bipolares. Ao mesmo tempo em que é sábio, é 

louco; é prosaico e é poético; é trabalhador e lúdico; é simultaneamente empírico e 

imaginário. É unidade e diversidade; é multiplicidade, pluralidade e indissociabilidade; 

é corpo, idéias e afetividade. É homo complexus. 
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Outro aspecto apontado por Stuart Hall é o deslocamento das identidades 

nacionais: a globalização. Com a tese de que “(...) o tempo e o espaço são também as 

coordenadas básicas de todos os sistemas de representação.” (Hall, 2006, p. 70), o 

autor reforça a ideia de que há uma ruptura substancial entre representações culturais do 

iluminismo e da modernidade tardia. 

Para ele, as noções de espaço-tempo estão sendo compreendidas de uma 

nova forma e, além de criar condições para contemporâneos como Einstein, Picasso, 

James Joyce e Eisenstein subverterem a linearidade temporal, as formas simétricas, etc. 

em seus trabalhos (se distanciando dos iluministas e seu senso de ordem, simetria e 

equilíbrio) criam-se novas possibilidades de experiências sociais. Sua defesa é que 

houve uma compressão, um estreitamento, do espaço-tempo e este intervém diretamente 

nas vivências de identidades.  

Segundo o autor, para alguns teóricos, estas novas experiências seriam parte 

de um processo de enfraquecimento das formas nacionais de identidade cultural e “... 

reforçamento de outros laços e lealdades culturais, ‘acima’ e ‘abaixo’ do nível do 

estado-nação” (Hall, 2006, p. 73). O “bombardeamento” e a “infiltração” cultural 

teriam tanto criado uma gama enorme de identidades locais em todo o mundo (o que 

Hall chama de pós-moderno global), como fortalecido identificações mais universalistas 

como o movimento ecológico, por exemplo.  

“Em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o ‘global’ e o 

‘local’ na transformação das identidades”. (Hall, 2006, p. 76) 

O autor identifica alguns grupos, como os marxistas e os liberais, que 

anteviam o momento em que o mundo seria internacionalizado, universalizado, 

homogeneizado como uma etapa mais desenvolvida do processo de evolução que se 

processava. Hall também identifica outros que hoje, acreditam que o mundo caminha 

nesta direção da homogeneização, mas tomam tal processo como negativo, como uma 

ameaça às identidades e culturas nacionais. Para ele, tal pensamento não é correto.  

Como contra-argumento faz três considerações: primeiro, existe, 

paralelamente à homogeneização, uma nova fascinação pela diferença, um revigorado 

interesse pelo “local”. “A globalização (...), na verdade explora a diferenciação local.” 

(Hall, 2006, p. 77), e sendo assim, a ideia de substituição de um pelo outro se torna 

absurda e dá lugar a percepção de uma nova articulação entre os dois.  
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Segundo, a globalização atua num mundo desigual e assim é distribuída pelo 

mundo entre as diferentes regiões e grupos sociais das regiões.  

O terceiro contra-argumento entra nesta lógica da desigualdade, mas Hall 

frisa o modo como os centros e as periferias do nosso sistema, em processo de 

globalização, são afetados uns pelas outros.  

Utilizando-se do fenômeno da migração o autor retoma a discussão da 

compressão do espaço-tempo e a conseqüente dissolução das fronteiras nacionais 

expondo o problema da articulação entre diferença e identidade. Tal articulação, no 

contexto da migração, põe em questão não só a identidade do nativo, mas também do 

migrante.  

Não defendendo apenas o processo de homogeneização, Hall afirma que 

existem mais duas outras consequências da globalização neste sentido: o fortalecimento 

de identidades locais (num movimento de auto-preservação ambos podem reforçar sua 

identidade “original”, a tal ponto, que é possível ver revivals de questões de 

extremismos étnicos e religiosos) ou a produção de novas identidades (ilustrada no livro 

pela idéia de “tradução”, de “transporte” através do mundo, do homem “traduzido”, 

híbrido, habitando mais de uma identidade ao mesmo tempo).  

O último aspecto para o qual Hall (2006) chama-nos atenção é a discussão 

sobre a identidade e a chamada crise de identidade, no mundo atual, globalizado, 

internetizado, que cada vez mais permite o confronto, a hibridação e a troca entre as 

diversas culturas e representações culturais.  

Desse modo, do ponto de vista do micro universo das famílias, invocamos 

novamente a importância de serem consideradas as mudanças que vêm ocorrendo na 

sociedade em decorrência da globalização (Giddens, 2002b), as quais geram contextos 

cada vez mais regidos pelos valores do individualismo, marcados pela busca do prazer 

imediato, da fragilidade dos vínculos, tendo seus reflexos nas relações que se 

estabelecem entre as pessoas no cotidiano, o que faz emergir problemas éticos e morais 

que desafiam e desorientam a todos pela sua fragilidade e relatividade dos valores e 

pontos de vistas. Com relação a isto, os pais que participaram desta pesquisa fizeram 

referência situações de diferenças, preconceitos e demandas educativas em que entraram 

em jogo questões relacionadas à autonomia, autoridade, limites, regras, conflitos e 
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violência familiar que também ajudam a ilustrar os conceitos abordados por Hall 

(2006): 

 O uso do “piercing12” que era usado no corpo todo: umbigo, nariz, lábios, língua 

e até na gengiva. Na sobrancelha pode significar um protesto contra os pais ou 

algum tipo de inadequação familiar, segundo os adolescentes, conforme 

narraram os pais. Do ponto de vista mais amplo, pode significar um tipo de 

protesto em relação à uma questão ética/ moral, como por exemplo, o aborto. 

Além de outras significações que estes estilos podem adquirir. 

 O cabelo levantado com sabonete e pasta de dente como sendo a mais nítida 

influência do movimento punk. As camisetas trazendo símbolos relacionados às 

bandas inglesas e nacionais, que misturou a música eletrônica e o punk-rock 

caracterizando-se como a maior fonte de inspiração do visual que no linguajar de 

seus filhos são os “cibermanos13” 

Outros exemplos trazidos pelos pais em alguns encontros que realizamos foi 

o uso de pulseira coloridas, podendo possuir diferentes significados. Elas são coloridas 

e brilham no escuro e são distribuídas durante as “festas raves14”. Mas podem também 

ser compradas por apenas R$ 1,00 e serem usadas por crianças, adolescentes e jovens 

nas escolas.  

Há aproximadamente dois anos essa “história das pulseiras” foi trazida por 

um grupo de pais com relação a seus códigos e significados atribuídos por seus filhos e 

grupos de colegas na escola. Ao observar seus filhos chegarem a casa com pulseiras 

muito coloridas no braço, em números que ia cada vez mais aumentando com o passar 
                                                        
12 É uma forma de modificar o corpo humano, normalmente furando-o a fim de introduzir peças de metal 
esterilizado. O povo da Nova-Guiné centra a sua decoração no nariz, as decorações corporais, servem 
para conferir ao indivíduo as virtudes do animal de que provêm esses adornos. No Brasil, os Kayapos, 
perfuram as orelhas dos recém-nascidos e o lábio inferior dos mais pequenos.  
13Cibermanos É uma mistura de todos os estilos que reúne características sociais de diferentes níveis - da 
classe média alta à periferia. São ultracoloridos, com vários piercings e cabelos em formatos não-
convencionais, de início, foram tachados pejorativamente de "clubbers-favela" . Daí, não demorou muito 
para que fosse criado um outro termo, também pejorativo: cibermanos. 
 
14 Rave é um tipo de festa que acontece em sítios (longe dos centros urbanos) ou galpões, com música 
eletrônica. É um evento de longa duração, normalmente acima de 12 horas, onde DJs e artistas plásticos, 
visuais e performáticos apresentam seus trabalhos, interagindo, dessa forma, com o público. O termo 
"rave" foi originalmente usado por caribenhos de Londres em 1960 para denominar sua festa local. Em 
meados da década de 80, o termo começou a ser usado para descrever uma cultura que cresceu do 
movimento "acid house" de Chicago e evoluiu no Reino Unido. Hoje em dia existe outra denominação 
que caracteriza Rave de pequeno na qual a maioria das pessoas que comparecem são convidados e 
convidados dos convidados, sendo realizados também em sítios, chácaras ou outros lugares ao ar livre. 
 



185 
 

dos dias, os pais descobriram que seu uso tinha a ver com um código de relações sociais 

que seus filhos estabeleciam e que sinalizavam desde relações de amizade envolvendo 

sexo e beijo e até mesmo significando o caráter de iniciação sexual dos pré-adolescentes 

neste universo.  

Outro exemplo são alguns significados inerentes a esse mundo em que os 

pais observam nas conversas entre seus filhos fazendo comentários sobre as noitadas e 

da juventude que aprecia música eletrônica em geral. Falam da figura do dj que deixa de 

ser simplesmente um reprodutor de músicas para se tornar um artista, como os 

compositores. Alguns fazem shows pelo mundo inteiro. Sua figura é apreciada por 

multidões.  

Outro tema que os apavora é a questão do uso das drogas, como o ecstasy, 

que impulsiona milhares de jovens em maratonas de “raves” que duram até 5 dias. 

Música eletrônica e seus diversos acordes. Para outros ritmos que são mais populares 

nas discotecas hoje como o house e o electro, este último com dj´s superstars, como é o 

caso da Miss Kittin´ Cantora e DJ que fez fama e fortuna com sua imagem de bad girl, 

com letras que falam de sexo, drogas e dinheiro. 

As filipetas, que muitos jovens colecionam há anos alegando ser uma forma 

de guardar para sempre um registro material daquele momento significativo, que foi a 

festa é outro tipo de exemplo trazido. Tudo isto ilustra de maneira muito concreta e 

lúcida o quanto: 

 “A identidade nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

“interior” e o “exterior”- entre o mundo pessoal e o mundo público. (...) O sujeito 

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não-resolvidas (...) à medida que os sistemas de significação cultural 

se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.” (Hall 2006 p. 12 e 13). 

Acreditamos que da perspectiva da compreensão da identidade na pós-

modernidade, estas características sociais que envolvem imagens pessoais, do vestuário, 

das ideologias e da expressão corporal e dos hábitos culturais que levam a união dessas 

tribos, expressa a forma como se comportam em termos de suas atitudes e como se 
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encaixam em nossa sociedade. Tudo isto se contrasta com uma história de tradições que 

são postas e se fazem presentes nas atitudes, comportamentos e expectativas dos pais 

em relação a seus filhos, fazendo com que o cotidiano educacional seja visto e vivido 

como inóspito, não familiar, incerto. 

Nesse sentido, a tradição que organizava anteriormente a vida social, 

sustentada pela certeza e a firmeza das coisas, oferecia os elementos cognitivos e morais 

para um modo consistente de ser e de agir (Giddens, 1993 e 2002b). Hoje, parece que 

não mais. 

Para Macedo, Kublikowski e Berthoud (2006) no universo social pós-

tradicional, as tradições não são mais transmitidas como antes, mas reconstruídas. Com 

o afrouxamento das forças da tradição, ocorre constantemente o confronto com a 

necessidade de escolhas, processo este que, se por um lado envolve risco, por outro, 

permite uma apropriação do mundo social que dá poder ao ser humano, pela liberdade 

responsável de escolher estilos de vida. É neste contexto que se insere a prática dos pais 

perante a tarefa de educar seus filhos: fazer escolhas responsáveis. 

Desta perspectiva das autoras, é possível pensar que atualmente as imagens 

culturais negativas são oferecidas aos jovens e reforçam escolhas de risco. Essa 

vulnerabilidade aumenta ao associar-se com outros fatores ligados às desigualdades 

crônicas no contexto brasileiro, que impedem o acesso aos bens sociais básicos 

(educação, saúde e moradia), amplamente franqueados aos adolescentes dos contextos 

econômicos mais favorecidos da população. Cria-se assim uma espiral de desigualdade 

e vulnerabilidade, que vai se ampliando ao considerar outros fatores, como sexo, idade, 

raça, local de moradia e outros.  

Nesses contextos de falta e excesso, os limites e a autoridade se esvaecem, e 

pode-se então observar a insegurança dos adultos, resultando muitas vezes, dessa 

situação, conflitos de valores entre as gerações, que se expressam no interior das 

famílias e das escolas, cujos temas estão presentes nas narrativas de pais e professores.  

Tanto nos lares quanto nas escolas brasileiras, evocar a idéia de "crise de 

valores" tornou-se lugar comum entre pais e professores. Em maior ou menor grau, cada 

um de nós passou a conviver com essa espécie de descompasso entre o saudosismo dos 

tempos idos, do mundo imaginado e idealizado para os filhos e alunos e os 

contratempos da vida compartilhada com as crianças e jovens dos novos tempos. 



187 
 

Encravados entre o que a vida supostamente deveria ser e o modo como ela tem 

se apresentado, dois tipos de sensação parecem nos assolar com freqüência: o 

esgarçamento de nossa visão do futuro, e, portanto, um nítido desassossego quanto ao 

mundo que abrigará nossos filhos e alunos. 

Como temos apresentado, fala-se, pois, em "crise de valores" quando uma 

determinada sociedade, em determinado tempo histórico, perde de vista os referenciais 

comuns que até então a guiaram, principalmente no que diz respeito às pautas de 

convívio entre as pessoas. A conseqüência imediata é um misto de estranheza e 

desconforto, bem como uma difusa melancolia dos supostos "bons tempos" que não 

voltam mais. Acreditamos que, dependendo de como isto for compartilhado entre 

aqueles que educam e aqueles que devem ser educados, pode resultar em um tipo de 

estratégia nefasta, de desvitalização da vida, do empobrecimento do diálogo e cada vez 

menos proximidade com as novas gerações. 

Nesse sentido, Aquino (2005) apresenta-nos uma visão mais contextualizada e 

esperançosa ao considerar esta crise a partir de um ponto de vista mais otimista e 

afirma: 

“... uma "crise de valores" não tem um significado necessariamente negativo. 

Pelo contrário. É o caso dos efeitos do processo de democratização das instituições 

sociais que temos presenciado nas duas últimas décadas no Brasil. Por exemplo, a 

atual geração adulta de brasileiros (que hoje são pais e professores) está tendo de 

educar os mais novos de uma maneira bastante diferenciada daquela como foi educada, 

o que é uma imensa conquista do ponto de vista social. No futuro, teremos uma geração 

mais saudável, em termos da vivência da cidadania, do que foi a nossa - mesmo que 

isso não seja tão visível ainda. Isso porque o processo de democratização social é 

lento, artesanal, paulatino. Há de se ter, portanto, paciência e esperança no porvir” (p. 

3). 

Compartilhamos com a visão do autor e acrescentamos ainda que, a partir do 

processo de democratização política do país, consolidado na década de 1980, desde 

então a sociedade brasileira vem presenciando um intenso e extenso processo de 

reestruturação interna, processo que tem se materializado nas transformações do 

cotidiano das instituições que compõem concretamente a vida social - com destaque 

principalmente para a família e a escola. 



188 
 

Desta feita, como temos afirmado - as rápidas transformações do mundo 

contemporâneo somadas à multiplicidade de modelos e formas de existência disponíveis 

(principalmente nos grandes centros urbanos) findaram por naturalizar uma espécie de 

máxima social contida numa famosa canção dos anos 80: "... nada do que foi será, de 

novo do jeito que já foi um dia... tudo passa, tudo sempre passará...”. E não será 

mesmo! 

Para muitos pais e professores e alguns de nós atualmente, a perplexidade, o 

estranhamento e a sensação de impotência – que é repetitiva nos tem imobilizado e 

impedido, muitas vezes de oferecer soluções novas e criativas. Ficamos reféns de nós 

mesmos e estagnados, diante das incertezas e de perspectivas de superação de 

aparências e ilusões. Alimentamos o sonho, mas, nem sempre, atuamos na realidade, de 

um modo suficientemente capaz de nos humanizar.  

Então, acreditamos ser necessário trilhar pelos caminhos que nos tem ensinado 

Morin (2000) quando nos diz que é preciso unir sonho e realização, sabedoria e loucura, 

prosa e poesia, prática e teoria, emoção e razão numa teia de relações complexas. 

Segundo ele, precisamos cuidar das idéias que possuímos, pois elas também nos 

possuem e influenciam as nossas ações: 

 “... As idéias tomaram forma, consistência e realidade com base nos símbolos e 

nos pensamentos de nossa inteligência. Mitos e Idéias voltaram-se sobre nós, 

invadiram-nos, deram-nos emoção, amor, raiva, êxtase, fúria. ” (p. 29)  

Se a escola lida com idéias, cabe aqui a reflexão de sua função social, cultural e 

política, em sintonia com a educação formal que desenvolve e dar às mãos à família, 

para juntas, construírem e trilharem estes caminhos referidos por Morin. O homo 

complexus precisa brincar, aprimorar sua capacidade de criação, crítica, auto-crítica e 

sua sensibilidade, para desenvolver uma auto-ética que contemple a construção de uma 

civilização planetária mais justa e fraterna. 

Então, diante desta perplexidade que sentimos, também podemos (às vezes!) nos 

sentir reconfortados com essa realidade heterogênea e confusa, já que por meio dela 

podemos nos humanizar e exercitar a coragem, a fé positiva no amanhã – a esperança - 

como foi o caso de boa parte dos pais que participaram desta pesquisa.  

É certo que como educadores muitos de nós temos protagonizado um cotidiano 

social marcado por uma nítida “efervescência civilizatória”: o que não significa 
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necessariamente "progresso", mas, sem dúvida, uma maior complexidade das relações 

humanas que dão suporte ao convívio social e às nossas vidas em particular. Tal 

efervescência civilizatória se faz verificar, principalmente, nas transformações dos 

hábitos e condutas das crianças e jovens, muitas vezes interpretados como 

indisciplinados, insolentes, revanchistas, ou o inverso, apáticos, desinteressados, 

excessivamente conformados, etc.. 

É inegável, portanto, que pais e professores têm-se confrontado com a 

necessidade crescente e incessante de ressignificação e redefinição de seus papéis, suas 

funções, suas práticas - enfim, sua própria mentalidade e identidade. 

Nesses novos tempos, é praticamente impossível não se perguntar na lida diária 

com as crianças e jovens, o que é possível conservar e o que é necessário transformar? 

Quais os novos limites e exigências do trabalho educativo? Como dialogar com a 

novidade do mundo sem abrir mão das conquistas do passado? 

Novamente Aquino (2005) apresenta-nos uma visão mais otimista desta crise e 

aponta uma das possibilidades, que converge com o posicionamento que temos 

assumido neste trabalho, que é a ética do diálogo entre as gerações, quando afirma: 

“De nossa parte, encarnamos a tal "crise de valores" (seria preferível entendê-

la tão-somente como "transição" de modelos) quando titubeamos na hora de assumir o 

lugar educativo - leia-se, lugar de autoridade - de modo dialógico, inclusivo, 

acolhedor; o que sempre acaba acontecendo, de uma maneira ou de outra” (p. 3). 

Os valores são compreendidos neste contexto de pesquisa com tais famílias 

como um conjunto de referenciais em termos de como se concebe o olhar para a vida. 

Constituem-se como sistema e se organizam em disposições hierárquicas, com 

classificações ordenadas ao longo de um continuum de importância (Tamayo, 1994) e 

sendo passíveis de se transformarem ao longo do tempo. Eles expressam um conjunto 

de princípios que ajudam a organizar a vida em termos das práticas do cuidado de si 

(Foucault, 2006) que as pessoas realizam. 
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5.1 - A ética do cuidado de si como prática da liberdade: cuidar de si para cuidar do    

outro 

 

Gostaríamos de partir de um ponto de vista ontológico para apresentar nossa 

posição a respeito do cuidado de si ao qual estamos nos referindo. Heidegger distingue 

dois modos básicos do “cuidado” como sendo a essência relacional da existência 

humana: por “ocupação” nomeia o “cuidado” para com os entes intramundanos cujo 

modo de ser revela-se a partir da utilidade instrumental. Em outras palavras isto quer 

dizer estar atrelado de modo cuidado às coisas materiais de nossa vida, zelando por elas. 

Já por “preocupação”, ele designa “cuidado” para com os outros homens. A 

“preocupação” funda-se na constituição essencial da existência enquanto “ser-com”, ou 

seja, na dimensão relacional. 

“Nessa preocupação, o outro pode tornar-se dependente e dominado mesmo 

que esse domínio seja silencioso e permaneça encoberto para o dominado” (1989, p. 

174).  

O segundo modo da “preocupação” que Heidegger menciona é aquele que se 

“antepõe” ao outro não para substituí-lo, mas para pô-lo diante de suas próprias 

possibilidades existenciais de ser.  

“Essa preocupação que, em sua essência, diz respeito ao cuidado 

propriamente dito, ou seja, à existência do outro e não a uma coisa de que se ocupa, 

ajuda o outro a tornar-se, em seu cuidado, transparente a si mesmo e livre para ele” 

(idem). 

Entendemos o cuidado de si como uma disposição de zelo da pessoa para 

consigo mesma, que se evidencia como qualidade da relação com próprio. 

Consideramos a reflexividade como um modo possível de exercer este cuidado. 

Foucoult (2006) fala da ética do cuidado de si como prática da liberdade no 

contexto de revisão de suas posições filosóficas sobre as relações de poder na pós-

modernidade, distinguindo justamente as práticas disciplinares de cunho coercitivo da 

modernidade substituído por aquelas que na pós-modernidade tem a ver com a 

“autoformação” ou o que talvez possamos chamar de formatação dos sujeitos, ou seja, 

uma espécie de “governa-mentalidade”.  
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Ele propõe um exercício sobre si mesmo por meio do qual a pessoa procura 

se elaborar como sujeito, se transformar e atingir certo modo de ser. Para ele isto tem a 

ver com a prática refletida da liberdade, já que esta é a condição ontológica da ética. E 

esta, por sua vez, é a forma refletida assumida pela liberdade. E ele acrescenta que: 

“(...) Não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é 

certamente o conhecimento de si – este é o lado socrático platônico -, mas é também o 

conhecimento de um certo número de regras de conduta ou de princípios que são 

simultaneamente verdades e prescrições. Cuidar de si é se munir dessas verdades: 

nesse caso a ética se liga ao jogo de verdade.” (Foucault, 2006 p. 269). 

Ele retoma Platão, contextualiza e problematiza a ética neste contexto 

histórico-filosófico da época e considera que o problema para o sujeito ou para alma 

individual é voltar os olhos para ela mesma, para se reconhecer naquilo que ela é, e 

reconhecendo-se aí, lembrar-se das verdades com as quais tem afinidade e que ela pôde 

contemplar. Trata-se de fazer com que esses princípios digam em cada situação e de 

qualquer forma espontaneamente como devemos nos conduzir. Essas verdade e 

prescrições aos quais Foucalut (2006) está se referindo é, na nossa compreensão, nada 

mais nada menos que os valores de cada um de nós.  

No nosso ponto de vista, este posicionamento foucautiano é perfeitamente 

convergente com a posição de Giddens (2002a) quando fala-nos da necessidade de uma 

“Identidade Reflexiva” para se viver nos tempos pós-modernos, conforme já referimos 

anteriormente. Essas visões se coadunam com a posição que temos assumido ao longo 

deste trabalho – o da ética como saída para os problemas e conflitos de natureza 

interpessoal na relação entre pais e filhos.  

Sabemos que as práticas educativas como cuidado do outro se inserem neste 

universo de conflitos de poder, pelas diferenças existentes entre as gerações pelas 

divergências de valores, princípios e práticas que emergem nesses contextos, colocando 

em jogo a questão da liberdade daqueles que participam desta relação.   

E Foucault (2006) apresenta este princípio – o da ética - como o “antídoto” 

para os problemas relativos aos conflitos relacionais em que entram em jogo os apetites 

e vaidades de cada parte e adverte, fazendo alusão ao trecho de Plutarco no diálogo de 

Platão: 
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“... é preciso que vocês tenham aprendido os princípios de uma maneira tão 

constante que, quando seus desejos, apetites, temores vierem a se revelar como cães 

que rosnam, o logos falará como a voz do mestre que, com um só grito, faz calar os 

cães.” (p. 269). 

Entendemos residir aí, na força, na clareza e na determinação dos valores e 

princípios, o poder da autoridade dos pais. Como se estes fossem os mestres, e os filhos 

os cães que rosnam. Um poder de autoridade, obviamente que não subjuga, mas que 

assegura a liberdade do outro neste jogo de poder que é inerente a qualquer relação em 

que existam diferenças culturais, étnicas, intergeracionais, gênero, etc.  O autor ainda 

acrescenta que ser livre significa não ser escravo de si mesmo nem de seus apetites, o 

que implica estabelecer consigo mesmo uma relação de domínio, de controle. 

Se, desta perspectiva, cuidar de si está inserido num universo relacional em 

que preciso cuidar de mim mesmo para poder cuidar do outro, o cuidado de si é em si 

mesmo ético e implica relações complexas com os outros, uma vez que esse êthos da 

liberdade é também cuidar dos outros.  

Esse ponto de vista também se coaduna com a posição adotada por Morin 

(2005a) em o Método 6 – Ética - quando fala-nos da Regeneração Moral, que se faz 

necessária nos tempos pós-modernos. Ela não consiste em criar novos princípios do 

agir, nem em adaptar a ética ao nosso tempo. Para ele, na realidade, estamos diante de 

uma carência de ética, visto o prevalecer do egoísmo sobre o altruísmo. Ocorre então 

revitalizar a ética e a ela adaptar o nosso tempo, o que implica em incorporar nas 

consciências os preceitos da auto-ética expostos na terceira parte da obra (Morin, 2005a 

p. 91-146). 

Compreendemos a auto-ética como resultante de um cuidado de si que 

contém o êthos da liberdade que é também um modo de cuidar dos outros. E nesse 

sentido Foucault (2006) faz alusão ao fato de que o homem livre que se conduz 

adequadamente sabe cuidar de seus filhos, de sua casa, de sua família. Amplia um 

pouco mais este conceito ao dizer que neste cuidado reside também a arte de governar, 

implicando numa relação com os outros, já que o cuidado de si permite ocupar na 

cidade, na comunidade, ou nas relações interindividuais o lugar conveniente - seja para 

exercer uma magistratura, ou para manter relações de amizade.  
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Além disso, o cuidado de si implica a relação com um outro, uma vez que, 

para cuidar bem de si, é preciso ouvir as lições de um mestre. Precisa-se de um guia, de 

um conselheiro, de um amigo, de alguém que lhe diga a verdade. Assim, o problema das 

relações com os outros está presente ao longo desse desenvolvimento do cuidado de si. 

Nesse sentido, Foucault (2006) resgata o sentido ontológico do cuidado de si como 

valor, uma vez que afirma: 

“Não se deve fazer passar o cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o 

cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação consigo 

mesmo é ontologicamente primária.” (p. 271).  

As estratégias metodológicas de intervenção com os grupos reflexivos foram 

utilizados justamente nesse sentido de propiciar aos participantes este lugar em que 

pudessem exercer o cuidado de si para que, como pais, pudessem cuidar melhor de seus 

filhos. Propiciar um contexto em que pudessem, além de compartilhar, rever, construir, 

refletir, ressignificar e firmar seus valores.  

E acreditamos ter sido isto de grande importância, porque acreditamos que, 

do ponto de vista prático, os valores orientam as preferências, ajuda a fazer distinções 

entre o que é importante e o que é secundário, determinando os tipos de escolhas que as 

pessoas fazem, uma vez que ajuda a balizar o que tem valor para elas e o que não tem.  

A existência de um sistema de valores pressupõe que as pessoas não se 

relacionam com o mundo físico, material e social como um mero observador que assiste 

a um espetáculo. Os valores revelam a dimensão de atrelamento, afetação e construção 

de significados que é realizada pelos homens em seus encontros no cotidiano. Possui 

seu caráter de coletividade, mas também de singularidade. Assim, expressam vivências 

cujos significados emergem a partir de um processo dinâmico e dialógico a partir do 

encontro com a realidade social e cultural.  

           Desse modo, é preciso compreender que os valores, longe de serem essências 

eternas, são crenças que se expressam na excelência das ações e estão ligados, não só às 

histórias individuais, mas inscritos nas histórias das sociedades (Macedo, Berthould e 

Kublikovski, 2006), ou seja, possuem caráter ontológico na constituição do humano, já 

que somos seres que valoram. Portanto, os valores se expressam nos costumes de um 

povo, baseados nas tradições, memória viva de uma civilização, cujas imagens e 

símbolos dão a cada grupo uma singularidade ética inscrita em suas raízes.  
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 Dessa forma, considera-se que educar também é transmitir valores. E o grande 

desafio da educação é inscrever esses valores comuns da cultura no projeto de liberdade 

de cada um. A família, nossa placenta cultural, é um espaço privilegiado nessa cadeia de 

transmissão de valores (Macedo, 1994), o que no presente contexto remete à questão 

das práticas educativas ou ao conjunto de estratégias utilizadas pelos pais para cumprir 

tal papel. 

Assim, as principais preocupações consideradas pelos pais quando se 

colocam diante dos filhos na tarefa de educá-los são: Sustento Material e Privação, 

Violência, Estudo, Sexualidade e Drogas.  

Segundo Santos (2006) esses conjuntos de preocupações expressam o temor 

que eles sentem com relação ao cotidiano familiar, relacionado ao sustento da prole, 

bem como aos temores que tiveram origem em suas histórias de vida, de privações 

materiais, que relacionam com o receio de ter muitos filhos. Nesse sentido, revelam o 

contrário do que divulgam as pesquisas tradicionais, de que os pais de famílias de baixa 

renda não se preocupam com o controle da natalidade.  Para eles, uma das principais 

tarefas é cuidar para que não falte o sustento mínimo necessário para os filhos.  

Para o autor, os pais expressaram sentir de modo intenso uma 

responsabilidade muito grande com relação a prover materialmente a família, o que tem 

a ver com a ênfase que dão ao fato de não terem muitos filhos, porque cada filho que 

nasce significa uma “boca a mais para sustentar”. Paradoxalmente, boa parte deles não 

toma medidas efetivas de controle da natalidade. 

No conteúdo dessas narrativas também se explicita o caráter consumista da 

contemporaneidade que está presente nesse tipo de preocupação, interferindo na 

educação dos filhos; os pais se sentem angustiados, julgando que não são bons pais, 

quando não atendem aos apelos consumistas dos filhos. Esses apelos têm a ver com o 

cumprimento de expectativas de grupos sociais de pertinência ou tribos urbanas a que os 

filhos se associam, em que se tem como regra e critério de aceitação o uso de roupas, 

objetos e outras vestimentas que têm significados específicos. Tais utensílios estão na 

ordem do dia em termos mercadológicos das tendências (moda) voltados para tais perfis 

e grupos de adolescentes. Muitos desses pais vivenciam sentimentos de culpa quando 

seus filhos pedem alguma coisa que não podem dar: brinquedos, roupas de grife, 

celulares, cadernos, tênis, etc. Tais sentimentos são acentuados quando vêem neste 
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consumo uma possibilidade de se redimir e compensar os longos períodos de ausência e 

falta de contato com os filhos, por estarem trabalhando.  

Outro fenômeno que aflige os pais em suas diversas dimensões e 

possibilidades de ocorrência é a Violência. Vem acompanhada pelo sentimento de medo 

e temores constantes, que apontam, por um lado, a ausência de políticas públicas 

voltadas para jovens e crianças com falta de espaços de lazer e atividades educativas 

complementares, fazendo com que seus filhos fiquem na rua; por outro lado, a falta de 

segurança e policiamento eficaz para assegurar-lhes mínima proteção. 

Desse modo, a rua é vivenciada como um lugar ameaçador da segurança, da 

proteção e bem estar, acrescido pelas ocorrências escolares de violência, ao contrário de 

suas infâncias, onde a vizinhança se reunia para conversar e proteger as crianças que se 

socializavam na rua por meio das brincadeiras. Hoje, isto faz com que os pais sintam a 

necessidade de acompanhar e controlar mais seus filhos, embora não tenham muito 

tempo por causa do trabalho. Assim, acabam tentando o controle a distância, pelo 

telefone, por meio da articulação com redes colaborativas, compostas de vizinhos mais 

próximos e de confiança, outros parentes que moram nas proximidades ou até mesmo 

equipamentos sócio-educativos, casos raríssimos, embora muito necessários. Esse 

aspecto de violência também está relacionado com o caráter das “identidades pós-

modernas” em que nos grupos de “Skinheads”15, cujo atributo da violência é de 

fundamental importância para demarcarem sua identidade grupal e em geral é voltada 

contra os grupos de minorias, como negros, homossexuais e Judeu. 

Acreditamos que a violência é a manifestação mais direta da crise em 

estamos mergulhados. Barbárie é um termo constantemente repetido por Morin (2005a) 

para caracterizar os sintomas da crise moderna. Ela não cessa de provocar devastações e 

encontra nas técnicas modernas meios de potencializar suas perversidades em guerras 

de todo gênero: étnicas, religiosas, políticas. Os civilizados se tornam bárbaros 

perpetrando genocídios e etnocídios que atingem com particular atrocidade os povos 

mais empobrecidos. Trata-se de uma barbárie que se instala “no próprio coração das 

nossas civilizações pelas relações de dominação, exploração, humilhação e desprezo” 

                                                        
15 Skinhead (em inglês: Cabeça raspada) é uma subcultura originária dos jovens da classe operária no 
Reino Unido no final dos anos 60 e mais tarde espalhado para o resto do mundo. Chamados desta forma 
devido ao corte de cabelo. A moda skinhead apresenta um estilo particular de se vestir (que costuma 
incluir botas e/ou suspensórios), o culto à virilidade, ao futebol e ao hábito de beber cerveja. A cultura 
skinhead é também ligada à música, especialmente o skinhead reggae e streetpunk.  
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(p.200). Ocorre também olhar para o íntimo de cada um de nós e constatar que a 

barbárie do mundo fomenta a nossa própria, a recorrer à lei do talião e à vingança. Ela 

provoca crimes passionais, violência conjugal, incompreensão entre pais, filhos, irmãos, 

colegas. Morin faz referência também aos “assassinatos psíquicos” que afetam 

peculiarmente os intelectuais. Estes, em vez de amantes e cultores da inteligência, 

enclausuram-se no egoísmo, na vaidade, no desejo de gloria, na emulação, atitudes que 

penetram e contaminam o espaço escolar, carregando intolerância, fechamento ao 

diálogo, opressão, discriminações.  

Segundo Santos (2006) dar estudo aparece como outro tipo de preocupação, 

que se evidencia como um valor importante para os pais e tem a ver com o desejo de 

que seus filhos tenham uma profissão. Eles desejam que seus filhos se mostrem 

envolvidos e comprometidos com o aprendizado, que tenham motivação para aprender, 

sejam engajados, participando da escola, fazendo as tarefas escolares e que gostem de 

estudar.  

O autor reitera que com relação à escola, os pais têm a expectativa de que 

esta prepare seus filhos para que, pelo estudo, eles possam ter um futuro melhor, na 

medida em que obtenham maior bagagem cultural para trabalharem e se tornarem 

“gente de bem”. Os grupos de pais expressaram sentir receio do fracasso escolar dos 

filhos, o que reflete os temores de que seus anseios sejam frustrados, porque, ao mesmo 

tempo em que a escola é vivida como possibilidades e esperança de melhoria de status 

social, ela também pode ser fonte de perigo e ameaça à segurança, na medida em que 

esses pais vêem nela uma porta de entrada para as drogas, a sexualidade precoce e 

promíscua, além da violência. 

Segundo Santos (2006) os pais explicitaram que, quando estão com seus 

filhos, ensinando e reforçando o estudo como um valor importante, se vêem diante de 

um conflito, frente ao argumento dos filhos de que estudar não vale mais nada. Referem 

que os filhos olham para os adultos que se formaram e percebem que isto não faz 

diferença, porque muitas vezes estão próximos de pessoas que estudaram muito e 

percebem que estas não estão em boas condições de vida ou exercem funções 

profissionais semelhantes às de quem não estudou. Portanto, para os pais, reforçar o 

valor do estudo custa às vezes um esforço muito grande. Lamentam que seus filhos não 

estejam conseguindo ver a escola e o estudo enquanto um projeto que possa levá-los a 

uma vida melhor que as suas próprias vidas. Assim, tal valor, do ponto de vista dos 
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filhos, não se apresenta como tão importante, criando uma dissonância muito grande 

entre o que os pais e filhos acreditam em virtude das dificuldades para colocar-se no 

mercado de trabalho, observadas mesmo entre os jovens que estudaram.  

Esse conflito de valores intergeracionais que aparece entre as gerações tem a 

ver com uma posição adotada por Morin ao refletir sobre o papel da escola, em que 

aponta para uma necessidade histórica igualmente importante, que é o desenvolvimento 

de uma democracia cognitiva organizada a partir do ressurgimento do ser humano, da 

natureza, do cosmos e da própria realidade. É uma democracia cognitiva que 

compreende a ampliação do acesso aos saberes das múltiplas áreas, assim como 

compreender a diversidade e o pluralismo teórico e sem preconceitos, sem o 

determinismo da certeza que, na complexidade, é entendida como relativa, efêmera e 

ilusória. Afirma Morin:  

“A Universidade deve, ao mesmo tempo, adaptar-se às necessidades da 

sociedade contemporânea e realizar sua missão transecular de conservação, 

transmissão e enriquecimento de um patrimônio cultural, sem o qual não passaríamos 

de máquinas de produção e consumo. (20003b, p. 82). 

 Nesse sentido, o autor chama-nos a considerar o cotidiano cultural em que 

se vive, tendo em vista que a mídia tem exercido forte influência na formação de 

comportamentos e valores das pessoas, resultando no enfraquecimento de muitos 

valores tradicionais - como os da escola e do estudo - como vimos, a partir de uma ética 

de rebanho, como disse Aquino (2009), referindo-se à educação das crianças pelas 

escolas e suas realezas pedagógicas. Acredito que do ponto de vista da educação 

informal a mídia figura como um “certo tipo de realeza” sendo possível a ela também 

ser aplicada a afirmação do autor quando diz que: 

“... Trata-se de uma pedagogia de tipo jabaculê, comprometida com a 

rendição da curiosidade infantil às produções culturais de última hora - leia-se, o lixo 

do lixo televisivo, radiofônico, virtual etc. Aquele mesmo que impetra os gerundismos, 

os bordões propagandísticos, a alegria de viver baseada em ditames de novela das 

oito”.(p. 38) 

 Nesse sentido, os meios de comunicação aparecem disfarçados de bem 

intencionados e se assentam sobre a indigência intelectual das famílias, apresentando 

tais valores travestidos em livre arbítrio democrático, quando não em moralização 
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rasteira, conforme reitera o autor. Segundo os pais, Tem havido, em certos aspectos, 

uma inversão total desses valores que são considerados importantes para os pais de 

famílias, principalmente os que têm a ver com o desenvolvimento positivo dos filhos. 

Tais valores que vêem ameaçados ou distorcidos, segundo suas opiniões, são: a 

autoridade baseada na posição hierárquica, a mútua exclusividade dos vínculos entre 

parceiros, sobretudo quando observam seus filhos ou filhas namorando ou “ficando” 

com duas pessoas ao mesmo tempo.  

Preocupam-se com os exemplos de nosso sistema político que apresenta 

situações de corrupção e manobras de todo tipo onde sempre se dá um jeitinho para “se 

dar bem”, em que as responsabilidades por atos imorais e antiéticos não só não são 

assumidas, como são negados contra todas as evidências. De modo semelhante, criticam 

as novelas que têm mostrado que vale qualquer coisa para levar vantagem, o que em 

geral também está ligado a se dar bem, subir na vida, ter dinheiro, “situação ou status” 

não importando por que meios. Assim, os pais e seus filhos assistem e ao mesmo tempo 

são envolvidos numa trama cultural cotidiana em que valores como honestidade, 

confiança, cooperação se esvaem, mas que representam referências para os jovens. 

Sob a máxima do vale tudo pra se dar bem e ter o que se deseja (não importa 

quem sai prejudicado), a que vêem seus filhos expostos, muitos pais compartilharam 

suas angústias por estarem desconfiados de que os filhos e filhas estavam vendendo o 

corpo e envolvidos com o tráfico de drogas ou fazendo programas com homens e 

mulheres, inclusive casados, e de natureza homossexual, evidenciando e intensificando 

mais ainda a crise de valores na família.  

Muitos pais fizeram referência ao fato de os filhos estarem se prostituindo e 

recebendo como pagamento a droga, que acabavam vendendo para reverter em ganho 

de dinheiro. Portanto, aparece o fato de os filhos não pegarem a droga diretamente das 

mãos dos traficantes, mas de qualquer maneira se servirem dela para uso ou lucro.  

Assim, estas três preocupações (estudo, drogas e sexualidade) se evidenciam 

com grande força tanto em termos de extensão como de profundidade, porque os pais 

acreditam que elas têm a ver com esta avalanche de decadência dos valores morais, da 

sociedade que se vivencia no cotidiano e que refletem na família, bem como na vida de 

seus filhos. Eles explicitam as diversas possibilidades de deslocamentos da identidade 

de seus filhos. Serem prostitutas ou traficantes de drogas – os maiores temores que os 

pais enfrentam. 
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Do ponto de vista dos princípios familiares, pode-se pensar que estes 

aspectos estão relacionados à presença de conflitos de valores entre as gerações, em que 

a geração mais velha valoriza o investimento em longo prazo versus satisfação imediata 

e ganho fácil (se dar bem) da geração jovem. Essa busca de satisfação imediata aparece 

no cotidiano da educação dos filhos e muitas vezes está relacionada à interdição e à 

imposição de limites expressos no exercício da autoridade dos pais na família, 

evidenciando o fato de que crianças e adolescentes têm, em escalas cada vez maiores, 

apresentado baixo limiar de frustração e capacidade de protelar o prazer, desobedecendo 

as regras e não fazendo o que os pais julgam que é melhor. Enfim, os filhos não 

conseguem esperar. Colocam-se nas relações com o mundo com uma expectativa de 

bons resultados e ganhos imediatos, o que, como vimos, é uma característica da 

sociedade globalizada na pós-modernidade (Harvey, 2005 Giddens, 2002 e Hall, 2006). 

Nesse contexto, os pais se sentem angustiados e às vezes deprimidos, 

apresentando intenso sentimento de incompetência. A situação atual de marcadas crises 

de desemprego contribui para dinamizar e ampliar o sentimento de mal estar dos pais 

porque não conseguem satisfazer as necessidades de consumo dos filhos. Em geral esta 

questão aparece colocada quase como uma exigência e um valor fundamental, do ponto 

de vista das crianças e adolescentes, que fazem pressão sobre os pais, como se a 

parentalidade pudesse se legitimar somente a partir desse valor de consumo e prazer 

imediato que podem proporcionar aos seus filhos. Então, ser bom pai se confunde com 

poder dar as coisas materiais, refletindo nos pais como um aspecto negativo, de falha 

quanto ao seu papel.  

Portanto, as discussões dos grupos permitiram perceber que as preocupações 

dos pais, relacionadas a estudo, drogas e sexualidade, uso e tráfico de drogas, da 

promiscuidade e imoralidade sexual, aparecem fortemente relacionadas com a angústia 

que sentem por perceberem que estas podem ser estratégias de busca de vida fácil, que 

podem se traduzir na idéia de que se pode fazer o que for para ter dinheiro e se 

sustentar. Além disso, tais comportamentos freqüentemente vêm acompanhados de 

situações de violência, imoralidade familiar, vergonha diante da vizinhança, doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

entre outras. 

É nesta trama que é tecida a confusão de valores que assolam as famílias e 

outras instituições. Nelas, muitas vezes, os pais sentem sua autoridade enfraquecida, 
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acreditando que somente podem exercê-la pelo uso da chantagem emocional por meio 

da imputação da culpa, das trocas de obediência por benefícios materiais, da imposição 

da força, que não raro resulta em diversos tipos de violência na família ou fuga dos 

filhos da casa, além de outros problemas.  

Do ponto de vista da tradição, que por um lado ainda reflete as crenças e 

valores dos pais, essa autoridade tem sido baseada na hierarquia parental, em que o 

respeito é devido aos mais velhos e justificado pelo fato de saberem mais e terem maior 

informação, porque viveram mais tempo do que os mais novos e assim acumularam 

experiências positivas que podem ser transmitidas, além de serem os responsáveis legais 

pelos mais jovens.  

No entanto, os pais sentem haver um “nó” entre as gerações, que entre 

muitos fatores pode ser compreendido como relacionado ao fato de que nos dias atuais 

as informações se disseminam tão rapidamente, que os saberes acumulados adquirem 

um caráter de obsolescência. Nesse sentido os jovens adolescentes têm tão maior 

possibilidade de acesso às informações em relação aos mais velhos, que esta regra da 

autoridade legitimada pela posição hierárquica não funciona mais; ela parece ter sido 

transformada na atualidade tornando-se necessário desenvolver outros padrões de 

relacionamento entre pais e filhos, como, por exemplo, a substituição pela confiança na 

capacidade de amor, diálogo, proteção e afeto, que é uma dimensão ética e afetiva 

(Morin, 2002b e 2005a). Desse modo, no fundo, podemos afirmar que há uma 

desvinculação entre Poder e Autoridade, de ordem moral. Isso porque, quando os pais 

são autoritários com os filhos, estes lançam mão de estratégias criativas, em que dão 

“um jeitinho”, mesmo sendo escondido, para fazer valer o que eles desejam, desafiando 

a autoridade.  

A posição defendida na pesquisa foi se apresentando no transcorrer da 

mesma, com a realização dos grupos. Ao poucos, os pais foram relatando a percepção 

de mudanças em si e fazendo referências ao fato de que, quando podiam expressar afeto, 

atenção e segurança para os filhos, olhando nos seus olhos, conversando e respeitando 

os desejos dos filhos, validando-os no seu direito de desejar, um clima afetivo se 

estabelecia, que facilitava a negociação, levando-os a melhores resultados em termos da 

eficácia de suas práticas como estratégias de exercício de autoridade. É importante frisar 

que validar o direito de desejar, não significava garantir satisfação de tal desejo. É a 

partir dessas evidências de mudanças apontadas pelos próprios pais nas práticas 
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educativas e na percepção dos efeitos sobre os filhos que surgiu o interesse na 

realização desta pesquisa, tendo o objetivo de saber o significado que teve para os pais o 

fato de participarem dos grupos reflexivos e como esta participação influenciou as 

transformações em suas práticas parentais, de seus valores e até que ponto essas 

mudanças foram efetivas. 

Compreender o conflito que os pais vivenciam é muito importante também, 

uma vez que aprenderam a exercer autoridade a partir do lugar ocupado na hierarquia 

familiar com o uso do poder por ela conferido e sofrendo geralmente uma educação 

autoritária quando crianças. Utilizar a capacidade de amor, proteção e afeto, justamente 

faz com que as relações tendam a ser cada vez menos assimétricas, mais igualitárias e, 

portanto, menos hierárquicas. Isso implica a necessidade de se desenvolver a habilidade 

do diálogo, por meio da qual se podem realizar negociações, buscar acordos e consensos 

que, em geral, criam um contexto em que as relações transcorram com o menor nível de 

conflito no processo educativo.  

É preciso que tanto pais quanto filhos na família aprendam a se engajar em 

diálogos colaborativos e sejam capazes de se comunicar cada vez melhor. Portanto, 

afetividade, capacidade de comunicação assertiva, pensamento e reflexão críticos, 

manejo de tensões e stress, bem como o manejo das emoções e sentimentos, se colocam 

como habilidades que se traduzem como um novo valor que se faz necessário para o 

bom relacionamento familiar. Tais habilidades podem ser perfeitamente desenvolvidas, 

como foi possível observar no transcorrer dos grupos de pais, à medida que 

participavam dos encontros. 

Santos (2006) destaca dos resultados de seu estudo que da perspectiva das 

relações de autoridade, pode-se considerar que o exercício da autoridade baseada na 

tradição aparece como valor conflituoso caracterizado pelo exercício da força e 

legitimidade hierárquica e de respeito à experiência do saber da vida versus o exercício 

do não uso da força e expectativas de reconhecimento da autoridade pela proteção, 

amor e afeto, que dispensam enquanto responsáveis pela nova geração. 

Desse modo, podemos compreender que as formas como os pais vivenciam a 

autoridade junto aos filhos, refletem os modelos recebidos intergeracionalmente, 

aprendidos pelos padrões que foram construídos em sua família de origem e 

condicionamentos a que foram e são submetidos no mundo contemporâneo. Tal modelo 

se defronta com a diminuição da assimetria entre crianças e adultos, com novos valores, 
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em que os primeiros aparecem com uma supervalorização disseminada na cultura, que 

muitas vezes os pais não reconhecem.  

Esses novos valores impingidos sobre a infância são referidos por Aquino 

(2009) como Infância Sitiada que tem a ver com uma visão de infância em que as 

crianças vivem entre a projeção de um universo artificial e a superproteção dos adultos. 

O autor fala da vulnerabilidade ético-política do que é oferecido às crianças, a título de 

produção cultural. Para ele o que se verifica é a retroalimentação contínua de uma noção 

de infância aburguesada e auto-referente que já não existe mais e que, queiramos ou 

não, não mais haverá. Sitiamos as crianças num universo artificial, de faz-de-conta. Um 

universo desonesto e insidioso, porque pretensamente ileso dos conflitos e contradições 

típicos do mundo contemporâneo. 

O autor nos desafia para um olhar sobre a infância não como etapa do 

desenvolvimento humano, mas como um momento do ser humano dotado da 

capacidade de significação marcado pela imaginação criadora. A partir desta mirada a 

infância estaria perdendo terreno a olhos vistos para o mimetismo de narrativas 

planificadas, insignificantes, medíocres, paliativas e pasteurizadas - aquelas que teriam 

a TV e, mais recentemente, a internet como seus artífices principais. O apelo das 

imagens e o consumo se constituem como uma espécie de prova não apenas do valor 

mercadológico desse potente e numeroso segmento social formado pelas crianças e 

adolescentes, mas também de uma transformação antropológica sem precedentes, 

responsável pela criação de valores e demandas, bem como a gestação de sensibilidades 

bastante distintas daquelas que temos em mente quando pensamos nos futuros alunos e 

no amanhã dos nossos filhos em termos dos adultos que se tornarão. 

Influenciados por esta aura, o futuro é vivenciado pela maioria dos pais e 

educadores como temeroso. Por um lado temem pelos desafios apresentados pela tarefa 

de educar na contemporaneidade. Por outro temem pela cegueira em relação a seu 

horizonte existencial em no que se refere a seu papel as tarefas nele implicadas, cujo 

projeto muitas vezes não conseguem vislumbrar. Paradoxalmente, tudo isto faz com que 

hoje nos endereçamos às crianças, tentando protegê-las a todo custo do "vasto mundo" e 

seus revezes, e tornando-as seres hiperprotegidos, hesitantes e malemolentes. As 

crianças urbanas estariam condenadas a uma infância continuamente tutelada pelas 

práticas ditas culturais/ pedagógicas a elas dirigidas. Sem capacidade de reação, elas 
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seriam vítimas de uma espécie de debilitação moral crônica, já que alijadas do 

enfrentamento precoce das interrogações cabais da vida. 

Estes aspectos apresentados por Aquino (2009) são ratificados por nossa 

experiência de campo e ilustradas por narrativas compartilhadas sobre situações críticas 

do cotidiano que nos desafia a rever nossos valores e significados sobre a infância. 

Foram narrados pelos pais as mais diversas situações de violências e espancamentos, 

abortos, assassinatos, linchamentos e relações sexuais presenciados por seus filhos. 

Além disso, falaram de suas condições de vida que faz com que seus filhos pequenos e 

Adolescentes tenham que assumir a responsabilidade pela casa e o cuidado dos irmãos 

menores, além daqueles que entram na rota do trabalho infantil para ajudar na 

manutenção da subsistência da família ou para ficar longe das más influências dos 

desocupados, etc etc. Do ponto de vista do desenvolvimento das etapas do ciclo vital 

das famílias pobres, tudo isto ratifica a posição do autor, quando nos provoca à reflexão, 

lançando a seguinte questão: 

“... Ora, mal nenhum há em levar a cabo junto às crianças, independentemente de sua 

capacidade de absorção, situações problemáticas em que uma escolha penosa, por 

vezes sacrificial, tenha de ser feita - tarefa quase sempre recusada pelos adultos 

contemporâneos, mormente os de classe abastada. Ora, por que pensar a infância como 

se sua matéria fosse apenas um cristal fino? E por que não tratar as crianças como um 

amontoado de carne, ossos e alguma coragem - aquilo do que de fato somos feitos?” 

(Revista Educação, edição 125, 2007)  

Assumindo uma posição diferente, Elkind (2004) fala de infância estressada 

em que crianças e adolescentes são pressionados pelos pais e acabam expondo-as a uma 

grande variedade de problemas na infância e adolescência. Esses problemas são 

relacionados com as pressões e exigências que os pais fazem sobre os filhos porque 

também são pressionados pelas exigências da sociedade contemporânea. O autor põe em 

questão a perda de noção sobre o que é adequado à idade, problematizando as altas 

expectativas e as demasiadas imposições que são feitas desde muito cedo, obrigando as 

crianças a crescerem prematuramente. 

Vai enumerando as diferentes exigências que são feitas aos pais no sentido 

de tornarem suas crianças em adultos precoces. Considera que os pais sofrem uma 

constante pressão para sobrecarregar os horários de seus filhos e envolvê-los em 
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esportes organizados e outras atividades que podem ser inadequadas às suas idades. De 

modo semelhante a Aquino (2009) o autor considera existir uma enorme pressão dos 

meios de comunicação para transformar as crianças em consumidores, que tem 

aumentado exponencialmente nos últimos tempos. 

Proteger os filhos da cultura de mercado e consumo é inevitável para os pais 

de famílias, a não ser que se retirem para as florestas, dadas as forças combinadas dos 

meios de comunicação e estratégias de marketing virtual. Até certo ponto os pais podem 

mitigar os efeitos do marketing, mas mesmo que a propaganda seja controlada em casa, 

as crianças e adolescentes estão expostos na casa dos amigos, na rua, no playground, 

nos supermercados e até mesmo nas escolas. 

Nesse sentido também aponta o marketing da violência como resultado da 

indústria do entretenimento pela comercialização de músicas, filmes e videogames 

violentos diretamente para os menores de idade. Reitera que esta pressão não é somente 

exercida pelos pais, mas também pelos meios de comunicação e pela escola. 

Nas escolas particulares, a pressão por resultados, tem gerado a separação 

dos alunos em classes daqueles que são brilhantes, medianos e razoáveis. Uma 

verdadeira apartheid escolar. Os alunos são ranqueados e há uma batalha para ter seus 

nomes nas listas dos mais bem sucedidos nos exames e provas. Isto porque a escola 

também virou um produto de consumo de alto valor mercadológico (Harvey, 2005 e 

Lyotard, 2008) Poderíamos pensar que isto vale somente para as camadas mais 

favorecidas. No entanto em algumas comunidades mais bem organizadas em termos de 

consciência política, não diferencia. A única diferença é no momento de utilizar algum 

instrumento de pressão. No caso das escolas particulares, o argumento é tirar o filho da 

escola. Nas públicas que estão no entorno dessas comunidades mais organizadas, o 

instrumento é a pressão política, que se dá por meio da reclamação nas diretorias de 

ensino. Em se tratando dos filhos das famílias que participaram desta pesquisa – o mais 

certo, tanto quanto temido pelos pais, é o insucesso, a exclusão (ausência de vagas) e na 

melhor das hipóteses, a baixa qualidade do ensino a que seus filhos estão submetidos. 

Com respeito aos meios de comunicação, tanto Aquino (2009) quanto Elkind 

(2004) concordam que há prevalência das programações e produções culturais que são 

inadequados e têm piorado muito. Para eles, não precisa ser expert em literatura, teatro, 

educação ou comunicação para saber disso. No decorrer da realização deste estudo, os 

próprios pais reconhecem e reclamaram disto - a semana toda a obscenidade é permitida 
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na tela da televisão. Cada vez mais a nudez e o comportamento lascivo são apresentados 

no final da tarde. Incluem inclusive novelas em que as crianças se apaixonam e sofrem 

de amor, à semelhança dos adultos, inclusive com beijos na boca e outros maneirismos 

sexuais. Verdadeiros adultos em miniatura. Os pais reclamaram ao reconhecerem que 

são cada vez mais escassos os programas de TV, filmes, livros revistas e músicas que 

dão suporte saudável ao crescimento e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes.  

Além disso, as transformações ocorridas nas famílias, tais como o aumento 

da separação e divórcio, as novas configurações familiares compostas por famílias 

uniparentais e homossexuais implicaram em novos valores e posicionamentos dos pais. 

Há também o que Elkind (2004) chama de novas pressões. Como se essas 

pressões das quais acabamos de falar não bastassem, há a onipresença dos 

computadores, as evidências das novas pesquisas no campo da neuropsicologia e o uso 

explosivo e vertiginoso da Internet que têm reiterado a idéia de que as crianças sentem, 

pensam e se comportam de maneira mais competente e madura do que garante a sua 

idade.  

Resulta de todo este processo sociocultural, novos ditames em que novas e 

diferentes autoridades são erigidas. Nesse sentido as novas gerações são educadas por 

diversos segmentos da sociedade, o que desafia a autoridade dos pais na família. Por 

outro lado, o medo da perda dos filhos e do sofrimento, gerados pelas fantasias de danos 

resultantes de um mundo sem coração, tirano e complexo e uma educação marcada pela 

autoridade falha, evidencia um modo de cuidar permeado por certa dose de temor, cuja 

natureza faz com que os pais se lancem na antecipação das possibilidades do que pode 

acontecer com os filhos na família. Resulta daí um sentimento de ansiedade, 

experimentada como um pré-ocupar-se mais do que ocupar-se, tomar medidas, ter 

atitudes. Afetados pelo peso da responsabilidade que sentem com respeito à educação 

dos filhos, temem acontecimentos que gerem danos, que possam ocorrer na família, 

como gravidez na adolescência, uso e tráfico de drogas, violência, insucesso escolar, 

influências negativas de amizades, associação a gangs, prostituição, desmoralização, 

julgamentos da vizinhança, prisão, e outros, conforme já referido anteriormente. É aí 

que podem se tornar superprotetores ou autoritários. 

Portanto, a autoridade, legitimada pela hierarquia e acúmulo do saber, de 

cunho moralizador, aparece nas narrativas dos pais como uma categoria complexa, 

relacionada a muitos fenômenos imbricados no cotidiano da cultura e da sociedade, 
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marcada por muitos acontecimentos nas diversas instituições, tornando essa autoridade 

cada vez mais relativizada e desacreditada, o que implica não mais ser possível falar em 

moralidade (no sentido normativo do termo), uma vez que, desta perspectiva, vivemos 

numa sociedade Pós-Moralista (Bauman 1999, Giddens, 2002a e 2002b; Morin, 2005a). 

Desse modo, a relativização se reflete não só na família, mas em todas as 

instituições, fazendo com que estas atuem e sejam percebidas como não tendo mais a 

força moral coercitiva que deveriam ter, para que as pessoas pudessem se espelhar e 

agir de acordo, se comportando em função daquilo que é ético e não em função daquilo 

que, mesmo sendo imoral, é factível se os outros não descobrirem e não souberem. 

Assim, a moral se coloca para as pessoas como algo que pode ser interpretado, 

permitindo-lhes poder fazer o que quiserem desde que não sejam descobertas. As 

pessoas vêem como moral: fazer o que quiserem desde que não sejam descobertas ou no 

dizer de Kohlberg (1963), segundo a moral heterônoma do bom menino.  

Este tipo de moral é o que vem prevalecendo ao longo dos últimos tempos, 

principalmente no campo da política e tem sido disseminada em quase todos os 

contextos da vida contemporânea, deixando a população em geral, desacreditada dos 

valores de verdade, honestidade, clareza e transparência – valores estes que esses pais 

de famílias de baixa renda estudados ainda julgam importante transmitir para seus 

filhos. Do ponto de vista da complexidade, parece acertado afirmar que vivemos, então, 

a ética da ambivalência. 

Uma possível saída para essa ambivalência que se interpõe nas relações entre 

pais e filhos, no contexto educativo na família, está no eu propõe Morin (2005a), 

quando considera que, quanto mais complexa se torna uma sociedade, como já 

afirmamos, mais a ética se faz necessária, na medida em que os limites que pesam sobre 

os indivíduos e os grupos se tornam menos rígidos ou coercitivos, de modo que, o 

conjunto social pode se beneficiar de estratégias, iniciativas, invenções ou criações 

individuais.  

Exemplo das mudanças desses valores é o desenvolvimento de 

egocentrismos e das relações de interesse, do lucro e do consumo, contribuindo para a 

desintegração das formas de relacionamentos tradicionais, implicando na fragilização 

dos laços humanos. Este estado de coisas é denominado por Bauman (2004b) de 

modernidade líquida; nela é colocada a questão da ética como o problema da 

solidariedade/ responsabilidade. 
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Nesse sentido, o excesso de complexidade pode destruir os limites, tornando 

flexíveis os laços sociais, porém num outro extremo, a própria complexidade pode 

diluir-se na desordem e no caos, afetando os sistemas de valores das pessoas (Morin, 

2005a). 

 Estas podem se sentirem perdidas e desorientadas, experimentando certa 

orfandade e desenraizamento existencial, necessitando de uma postura no cotidiano, que 

implique no que Giddens (2002a) em sua obra intitulada Modernidade e Identidade, 

chama de identidade reflexiva, ou seja, processo pelo qual se requer que as pessoas, a 

todo instante, estejam pensando, refletindo e se posicionando em função de respostas 

que possam surgir a partir de perguntas que possam fazer em seus contextos vividos, 

conforme já nos referimos: O que está acontecendo agora? O que eu estou pensando e 

qual meu posicionamento diante disto? O que eu estou fazendo e em função do quê? O 

que estou sentindo em função do que estou fazendo? E quais podem ser as 

conseqüências do que estou fazendo? 

Essa proposta está na base da busca de uma auto-identidade, como 

fenômeno coerente, que supõe a explicitação de uma narrativa do eu singular em 

relação, na busca do sentido das coisas. Também está na base de “uma ética do cuidado 

de si como exercício da liberdade” (Foucault, 2006) que também já fizemos referência. 

Isso é importante em todos os âmbitos da vida, sobretudo no que se refere à tarefa de 

educar os filhos, na medida em que os pais possam perceber o que está acontecendo em 

seu entorno. Como são afetados e o que pensam a respeito, como se posicionam, que 

possibilidades se apresentam em termos das escolhas que podem fazer com o 

conseqüente sentimento e consciência gerada pela direção das práticas que escolhem.  

Assim, nessas condições, pode-se falar de uma proteção de alta 

complexidade (Morin, 2005a), que se acredita estar na base da solidariedade vivida, 

interiorizada em cada uma das pessoas enquanto membros de uma sociedade, na medida 

em que fazem escolhas conscientes e assumem as conseqüências por elas geradas. 

Então, uma sociedade de alta complexidade deveria garantir sua coesão não 

somente por meio de “leis justas” e “instituições sólidas” (o que parece não ser o caso 

da sociedade em que se vive na pós-modernidade), mas também pela responsabilidade/ 

solidariedade, inteligência, iniciativa e consciência.  
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Isso justifica a necessidade de constituição de espaços coletivos em que os 

pais possam compartilhar, pensar e refletir sobre suas experiências, sentimentos, 

condições e escolhas, diante da tarefa de educar os filhos na contemporaneidade. 

Espaços estes que possibilitam fortalecer os laços comunitários, bem como desenvolver 

a reflexão e a transformação de seus valores. É um espaço que propicie o exercício do 

cuidado de si para que cuidem do outro, evocando assim a auto-ética.  

Sabemos que muitas vezes essa culpa era atribuída aos pais pelas outras 

agências sociais, que são outras redes de apoio da comunidade que também têm a 

função de formar e educar os mais novos para viverem na sociedade contemporânea. 

Por isso, as famílias não podem desistir. Elas precisam agir como se fossem 

as nações no mundo globalizado, que têm que trabalhar e lutar para manter e preservar a 

sua integridade, principalmente com relação a seus valores, o que acaba sendo uma luta 

com o sistema maior. Por isso as dificuldades decorrentes e a necessidade e a 

importância do apoio da escola e da comunidade, de instituírem grupos de pertinência, 

para que os valores sejam retificados e fortalecidos e, que, se formem comunidades de 

pensamentos consensuais, com alguns horizontes em comum que possam orientar a vida 

das pessoas, a educação dos filhos e os padrões de ações e comportamentos, como 

indica Gadamer (2004).  

Conforme já salientado, cada vez mais a ética e a responsabilidade pessoal se 

tornam importantes porque cada família tem que agir de acordo com o seu sistema de 

crenças e valores, se afirmando no que acreditam, até “segunda ordem”, num esforço 

constante para que as coisas aconteçam na direção de um horizonte existencial, no qual 

se colocam, uma vez que, não dá para viver ao sabor do “vento das novidades” de cada 

teoria nova ou modismos que surgem, mesmo que sejam “cientificamente 

comprovados”.  

Portanto, ao se considerar esse contexto, a tomada de decisões acaba sendo 

uma experiência muito pesada. E, com a injunção das tarefas e dos compromissos do 

dia-a-dia – de ganhar a vida e dar o sustento para a família, muitas vezes os pais 

“relaxam”, descuidando-se em relação aos filhos, e “deixam o barco correr, para ver no 

que vai dar”, afirmando que não têm tempo e nem o hábito de refletir como um valor 

que oriente a vida.  
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 A tarefa de educar filhos se explicita então como sendo séria e complexa, 

permeada por muitas nuances e contradições, exigindo o exercício constante de reflexão 

dos pais, além do acompanhamento dos acontecimentos nos micro e macro contextos, 

para que possam fazer escolhas e tomarem posições na educação de seus filhos. Tais 

escolhas têm que ser responsáveis, pois redunda sempre em novas situações, grande 

parte das quais não podem controlar, porque não dependem diretamente deles. Ainda 

assim, novas escolhas se impõem, levando-se em conta os relativismos aos quais estão 

expostos. É bom lembrar que relativismo não significa “vale tudo”, mas, sim, deixar de 

lado a rigidez das regras, apreciar as várias alternativas e decidir de acordo com o que 

estiver mais coerente com seus valores em cada situação.  

5.2 - A saída: Abraçar a complexidade e revitalizar a Ética. 

 Então, como tentamos demonstrar ao longo de todo este capítulo, os tempos 

presentes nos impõem mudanças e adaptações constantes nos diversos aspectos da vida. 

Exige de todos e de cada um, o enfrentamento do novo. Vivemos preocupados frente à 

acelerada transformação nos valores, práticas e anseios. Enfrentamos muitas crises, no 

que há de mais inédito e inusitado em seu conceito de transformação e em sua dimensão 

individual e coletiva, ou seja, ao mesmo tempo em que é traduzida nas identidades 

pessoais, que se constrói, gradativamente e, a cada dia, também é social, cultural, 

econômica e política.  

É fortemente perceptível no cotidiano globalizado do mundo, que anseia por 

uma nova perspectiva, ainda não detectada, mas, já desordenada e confusa. Essa 

ausência de perspectiva civilizatória tem apontado para a desestruturação de povos e 

nações no que tange aos ideais mais profundos e significativos das culturas. É o 

sentimento do nada, da impotência e do descompromisso. A organização, compreendida 

aqui, como um caminho que pressupõem idas e vindas, subidas e descidas, atalhos e 

veredas, inclusões típicas do homo sapiens-demens, que ao se transformar, também o 

faz e é feito por e em seu meio, expressa a auto-eco-organização; processo inconcluso, 

pois há contradições insuperáveis, como o saber, jamais pronto e acabado (Morin 

2002a, 2003b, 2005a). Trata-se aí da relação dialógica, que integra os diferentes e 

contrários. 

Como vimos, no atual contexto planetário, os valores estão pulverizados. A 

despeito disso, o ser humano constrói sua história e deixa marcas em seu tempo 
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 Nessa visão complexa de mundo, as idéias requerem uma reforma. Trata-se 

de olhar para várias direções e reeducar o olhar para a complexidade da vida, levando-se 

em conta que não há uma resposta única para um problema. 

Uma perspectiva complexa em educação estimula a transformação do 

indivíduo prosaico em sujeito planetário, que é sensível, ético, político, crítico e 

criativo. Esse novo sujeito, que se educou para a vida é uma pessoa que chora, que se 

alegra e que tem compaixão. É homo sapiens-demens, que sabe; que sabe que não sabe; 

que sente e que aprende a aprender. É homo sapiens-demens, o demente, que manifesta 

seu limite de não ter limites e, de ser desmedido.  

O sujeito complexo é único em sua singularidade para fazer, sonhar, criar, na 

dimensão do improvável, da incerteza, da estética e da ética de um pensamento mutante 

e transformador. Esse pensamento complexo supõe que, não há sabedoria total, 

tampouco plenitude e perfeição, pois não podemos nos livrar de nossa condição de 

homo complexus, que, simultaneamente é sapiens e demens.  

Para isso, precisamos de uma nova ética, capaz de inspirar a compaixão que, 

nos remeta aos desígnios do tempo, com paradigmas aglutinadores e de religação, que 

não sejam reducionistas e fragmentados. Precisamos, pois, do cultivo de uma ética de 

responsabilidade, que inspire o sujeito a despir-se de seus preconceitos e convicções 

mais arraigadas, de modo a tornar-se responsável por si, pelo outro, por sua comunidade 

na inserção cósmico-planetária.  

Precisamos também de uma ética de solidariedade que, nos permita ver o 

outro como semelhante, ainda que diferente em sua subjetividade, mas igual, na espécie 

humana. Só a compreensão é capaz de nos aproximar do outro, com aceitação e 

respeito, compartilhando de suas dores, prazeres, sofrimentos e alegrias.  

Há ainda, outra ética de que precisamos e que, podemos desenvolver a partir 

do cultivo pessoal e do prazer por essa aprendizagem. É a ética da religação, que liga 

outra vez os homens em suas diferentes esferas da vida, um homem que é construtor e 

partícipe da aventura humana.  

Somos carentes de uma ética, portanto, planetária que, une e não separa; que 

congrega e agrega o meio ambiente, na complexidade da vida. Trata-se do que é tecido 

junto, do complexus, qual um abraço, um entrelaçamento. Contextos que se entrelaçam. 

A interdependência e as inter-relações do todo e das partes. Partes que são tão 
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importantes quanto o todo, pois imprimem qualidades próprias, emergentes e influentes. 

Todo que se organiza, a partir da ordem e da desordem.  

Se o sujeito é sapiens e demens, é da demência que surgem as contradições, 

as imprevisibilidades próprias do ser em constante transformação. Há de se considerar 

as polaridades que, são também complementares: a noite e o dia, a prosa e a poesia, a 

sabedoria e a loucura, a tristeza e a alegria. Harmonia na desarmonia; a vida na morte e 

a morte na vida. Uma relação dialógica de opostos que, não exclui, mas integra.  

As idéias estão no mundo e o mundo está nas mentes. É o circuito relacional: 

razão, afetividade, pulsão. O ser humano é indivíduo e sujeito, ao mesmo tempo, 

produto e produtor da espécie humana. Participa da hominização, como cidadão 

terrestre, que é crísico: chora, ri, dança, canta, sonha, cria e não tem limite.  

Vivemos no mundo da linguagem, da cultura e da morte. Criamos ritos, 

produzimos mitos e somos produzidos por eles. Vivemos o prazer e a dor da aventura 

entre o real e o imaginário, na simultaneidade do uno e do múltiplo. Distinguir para unir 

e não separar está na agenda do dia das instituições que educam – a família e a escola.  

Há de se conviver com incertezas, conflitos, imprevisibilidades, ruídos, 

diversidades. Vivemos no tênue limite entre civilidade e barbárie.  

O princípio-esperança é uma saída evocada por Morin (2005a) que diante de 

um quadro tão sombrio suscita a questão: como sair da crise? Como construir um 

mundo de indivíduos e sociedades mais justo, menos cruel? 

Há ilhas de bondade em nós e entre nós, há esperanças em meio à 

desesperança, diz Morin (2005a), em referência explicita ao Princípio-Esperança. Ele 

assume a caracterização da esperança como algo “ligado ao ainda não, à aurora a vir, a 

isso de que o mundo está cheio, mas corre o risco de nunca acontecer, embora se 

continue a acreditar” (p. 198). E repete também a famosa frase de Hölderlin: “onde 

cresce o perigo, cresce também o que salva”. (Morin, p. 181)  

Para o autor, a crise atual desperta as forças de regeneração; a saída, porém, 

inclui necessariamente a contribuição da consciência e a recuperação moral. Torna-se 

necessário incorporar em nossa consciência e personalidade os preceitos da auto-ética 

para reativar nossas possibilidades altruístas e comunitárias. Não bastam, exortações, 

bons conselhos, lições de moral. O caminho é mais profundo, mais radical. A 
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regeneração ética só acontece em um conjunto de transformações e regenerações 

humanas, individuais, sociais e históricas. 

Assim, o amor, o diálogo e a compreensão; a relação com o meio ambiente, 

que inclui o sujeito consigo, com o outro, com a natureza e inserido na realidade 

planetária sugere a fraternidade de uma ética planetária, que envolve a todos e a cada 

um numa rede relacional, num abraço de complexidade. 

Resistir é outro item especial das conclusões de Morin (2005a), que 

aparecem ao final da obra, refere-se à tarefa de resistência. Para ele resistir é a atitude 

que possibilita unir compaixão e compreensão no enfrentamento à crueldade do mundo, 

da vida, da sociedade e à barbárie humana, principais fontes das crises que 

atravessamos.  

Segundo Morin, há um “arque-mal” do universo onde se instala o drama da 

crueldade que envolve o planeta, ao lado do “arque-bem”, que é a vida em luta continua 

e feroz contra a crueldade do mundo e em constante resistência à sua própria crueldade.  

Morin (2005), citando Sócrates, afirmara que: 

 “... é impossível que o mal desapareça mas é preciso tentar impedir o seu 

triunfo (...)... E um dos caminhos eficazes é a “solidariedade, o amor, a religação, a 

comiseração pelas infelizes vítimas” (p.193).  

Mais adiante, aponta que a resistência à crueldade e à barbárie requer em 

primeiro lugar “não ser cruel, não ser bárbaro e buscar a tolerância, a compaixão, a 

mansidão e a misericórdia” (p 200).  

Necessário também é apostar “nas forças fracas de religação, que estão na 

cooperação, na compreensão, na comunidade, no amor, apoiadas pela inteligência” 

(p.201).  

5.3 –A resistência como enfrentamento 

Um breve garimpo pela Ética – Método 6 - de Morin (2005ª), apontou 

profundas e consistentes reflexões sobre a crise e suas raízes, que estão na base das 

discussões sobre pós-modernidade. Por outro lado, também apresenta características e 

caminhos de resistência e enfrentamento. Nessa empreitada, Morin não está só.  
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Outros pensadores da ética tiveram a mesma preocupação de construir, pela 

via moral, caminhos para o ser humano, como indivíduo e sociedade, e é possível notar 

pontos convergentes, como também diferenças com relação à ética complexa.  

Kant, entusiasmado com os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade 

firmados pela Revolução Francesa, sonhava com uma sociedade de paz perpétua 

fundada na universalização desses princípios a serem acolhidos por todas as nações, 

junto com a prática irrestrita do imperativo categórico16.  

O racionalismo kantiano desembocava num otimismo absoluto que impedia 

enxergar as incertezas e a complexidade do ser e do agir humano, a fraqueza das forças 

de religação, e a aposta que constantemente permeia o destino das ações individuais e 

sociais.  

“A esperança não é certeza. Dizer que se tem esperança á afirmar que 

existem muitas razões para desesperar” (Morin, 2005a p.199).  

Aí uma das diferenças entre a ética complexa e a propostas da razão prática 

kantiana. . Ao tratar das vias regeneradoras, na quinta parte da obra, Morin acolhe a tese 

marxista, admitindo como essencial uma reforma ou transformação radical das 

estruturas da sociedade fundadas (e fundando) na dominação e na espoliação. Pretende, 

entretanto, ir além dessa proposta, apontando a necessidade de criar instâncias 

planetárias de enfrentamento, a urgência de desenvolver a consciência de um destino 

terrestre comum e a inseparabilidade entre transformação material e espiritual.  

Muitas outras convergências e diferenças poderiam ser apontadas entre o 

pensamento ético de Morin e o marxista, o que requer um estudo mais amplo que 

extrapola os limites deste trabalho.  

Habermas, desde a década de 1970, vem alertando sobre a crise de 

legitimação do capitalismo tardio estabelecendo estreita ligação entre crise econômica e 

social:  

“a crise econômica resulta de contraditórios imperativos sistêmicos e 

ameaça a integração social. É, ao mesmo tempo, uma crise social na qual os interesses 
                                                        
16 Agir segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Kant 
fornece uma regra para saber se uma decisão nossa obedece ou não ao imperativo categórico: “indague a 
si mesmo se a razão que o faz agir de determinada maneira pode ser convertida em lei universal, válida 
para todos os homens. Se não puder, esta tua ação não é digna de um ser racional, não é eticamente boa, 
porque falta-te a autonomia, estás agindo premido por circunstâncias exteriores a ti. O bem ético é um 
bem a si mesmo.” - http://blogpensar.blogspot.com – acessado em 13/02/2011. 
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dos grupos em ação colidem e colocam em questão a integração social da sociedade” 

(Habermas, 1980, p. 45-46).  

A conhecida ética do discurso, proposta por Habermas, que propõe a 

necessidade do consenso, e uma consciência moral que leva a um agir comunicativo 

(Habermas 1989), embora aplaudida por Morin, no que tange à necessidade de 

entendimento e solidariedade entre os humanos em tempo de crise, não coincide 

totalmente com as propostas da ética complexa, pois o consentimento encerra também 

conflito, divergências.  

O diálogo inclui uma dialogia, porquanto engloba “a unidade complexa 

entre duas lógicas, entidades ou instâncias complementares, concorrentes e 

antagônicas que se alimentam, completam, mas também se opõem e combatem” (Morin, 

2005a p. 206).  

Uma aproximação com Hans Jonas, em O princípio de responsabilidade: em 

busca de uma Ética para a era tecnológica (1979) é viável, pelas preocupações comuns 

referentes ao princípio da incerteza a gerar a heurística do medo, trabalhados por Jonas 

no contexto das novas tecnologias, assim como seus indicativos para a prolongação no 

futuro da ética da responsabilidade e solidariedade e a necessidade de uma “consciência 

teleobjetiva mirando alto no tempo e no espaço” que Morin acolhe em sua obra (Morin, 

2005a p. 164). 

Mais difícil seria uma aproximação com Lipovetsky, em Crepúsculo do 

dever (2004), que preconiza, na era pós-moderna, a morte do ético. A ética complexa, 

como foi exposta, contraria essa posição negativista e apela constantemente para a 

regeneração das fontes da moral, revitalizando o circuito indivíduo/sociedade/espécie e 

as atitudes fundamentais do agir humano: responsabilidade, solidariedade, 

compreensão, fraternidade e amor.  
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6.1 - Apresentação dos Resultados Quantitativos 

 

Tabela 2 – Análise Fatorial dos Dados Quantitativos por Tipo de Práticas nos Diferentes 
 Momentos de Aplicação dos Questionários 

 
Práticas                    Período 
Educativas 

Ordens médias Teste de Friedman 

2 p 
Monitoria Positiva - Início 1,53 

73,732 0,000 
Monitoria Positiva - 6 meses 2,62 
Monitoria Positiva - 12 meses 2,92 
Monitoria Positiva - 24 meses 2,93 

Comportamento Moral - Início 1,79 

37,782 0,000 
Comportamento Moral - 6 meses 2,72 
Comportamento Moral - 12 meses 2,72 
Comportamento Moral - 24 meses 2,77 
Punição Inconsistente - Início 3,08 

29,363 0,000 
Punição Inconsistente - 6 meses 2,31 
Punição Inconsistente - 12 meses 2,52 
Punição Inconsistente - 24 meses 2,08 

Negligência - Início 3,28 

43,748 0,000 
Negligência - 6 meses 2,25 
Negligência - 12 meses 2,30 
Negligência - 24 meses 2,18 

Disciplina Relaxada - Início 3,34 

54,455 0,000 
Disciplina Relaxada - 6 meses 2,43 
Disciplina Relaxada - 12 meses 2,03 
Disciplina Relaxada - 24 meses 2,20 

Monitoria Negativa - Início 3,02 

30,706 0,000 
Monitoria Negativa - 6 meses 2,35 
Monitoria Negativa - 12 meses 2,63 
Monitoria Negativa - 24 meses 2,00 
Abuso Físico - Início 3,01 

27,570 0,000 
Abuso Físico - 6 meses 2,29 
Abuso Físico - 12 meses 2,63 
Abuso Físico - 24 meses 2,07 

 
Os cálculo da média de todas as práticas nas 4 fases (início, 6 meses, 12 meses e 24 

meses) demonstrou que houve um efeito impactante em termos de mudanças das 

práticas educativas utilizadas pelas famílias. Foi possível verificar que do começo 

(início) para o segundo momento (6 meses depois) existem diferenças significativas em 

todas as variáveis (Teste de Friedman). Consideramos esta variação como um bom sinal 

porque houve impacto no começo, o que mostra que a estratégia utilizada de dar 



217 
 

continência, conversar e acolher os pais para compartilhar sobre as dificuldades de 

educar teve um impacto positivo. Nossa suposição é a de que seja pelo fato de se 

sentirem apoiados, ou não criticados e culpabilizados com a idéia de erro com o sentido 

de fracasso - isto tenha ajudado a diminuir a pressão e as altas expectativas em relação à 

si próprios no que se refere à educação dos filhos. Reiteramos que as reuniões para 

grupos reflexivos não tinham o caráter prescritivo e normatizador no sentido de se dizer 

o que é certo ou errado em termos de educação de filhos. Tampouco para dizer se os 

pais estavam educando de modo certo ou errado. O objetivo da estratégia era discutir 

com eles o que era possível fazer em função do tipo de vida que eles levavam, dos 

costumes que eles tinham e do modo como se relacionavam em suas famílias. Deste 

modo, acreditamos ter sido possível gerar reflexões que tenham possibilitado a eles 

realizarem discriminação dos tipos de comportamentos que tinham ao educar, e deste 

modo transformarem suas atitudes na direção de ter uma prática mais adequada. O que é 

muito interessante é que aparece uma oscilação no comportamento moral entre 12 e 24 

meses (2,52 e 2,08), bem como em todas as outras práticas entre os 6 e 12 meses. No 

nosso entender isto sugere que os pais vão dando uma “desplugada” ou oscilando na 

atenção no que se refere a determinados aspectos, o que é muito comum nos seres 

humanos. Pensamos que isto pode estar relacionado a dois aspectos: (1) O efeito de 

alívio sobre os pais pode ser considerado muito significativo de modo que acreditem de 

imediato na eficácia da mudança sem considerar a necessidade de se realizar algum tipo 

de manutenção. (2) O outro aspecto pode estar relacionado ao distanciamento que vai 

ocorrendo entre uma reunião e outra, que vai fazendo os pais “darem uma afrouxada”, 

mas que depois passa a subir novamente ao final dos 24 meses, o que indica a 

consciência que de precisam fazer algum tipo de manutenção (constância de cuidado).  

É importante ressaltar que estas variações refletem pura e simplesmente oscilações nas 

práticas, sendo que seu valor estatístico não tem representação significativa, 

confirmando assim, a eficácia da mudança. 
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Tabela 3 – Composição dos Fatores Segundo as Práticas Educativas 
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 

MOMENTOS 
1 2 3 4 5 

ABUSO FÍSICO - A 0.87 0.05 -0.21 0.18 -0.04 
MONITORIA NEGATIVA - A 0.86 0.03 -0.19 0.12 -0.05 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - A 0.83 0.10 -0.32 0.08 0.00 
DISCIPLINA RELAXADA - A 0.66 0.14 -0.16 0.08 0.14 
NEGLIGÊNCIA - A 0.56 -0.07 -0.28 0.11 0.13 
COMPORTAMENTO MORAL 
- A -0.64 -0.17 0.36 -0.27 0.13 
MONITORIA POSITIVA - A -0.79 -0.16 0.12 -0.02 -0.08 
MONITORIA NEGATIVA - C 0.05 -0.83 -0.12 0.23 0.17 
ABUSO FÍSICO - C 0.01 -0.77 -0.14 0.20 0.33 
NEGLIGÊNCIA-C 0.06 -0.63 -0.38 0.22 -0.14 
DISCIPLINA RELAXADA-C 0.04 -0.48 -0.15 -0.01 -0.48 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - C -0.10 -0.46 -0.14 0.11 -0.57 
COMPORTAMENTO MORAL 
-B 0.08 0.44 -0.01 -0.11 -0.38 
MONITORIA NEGATIVA - B -0.46 0.04 -0.74 0.08 -0.09 
ABUSO FÍSICO - B -0.46 0.03 -0.69 0.12 -0.09 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - B -0.48 0.28 -0.61 0.17 -0.01 
NEGLIGÊNCIA -B -0.36 0.44 -0.58 0.05 0.11 
DISCIPLINA RELAXADA-B -0.45 0.22 -0.48 0.12 0.06 
MONITORIA NEGATIVA - D 0.18 -0.19 -0.26 -0.76 0.04 
ABUSO FÍSICO - D 0.23 -0.07 -0.38 -0.75 -0.01 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - D 0.10 0.07 -0.10 -0.74 0.03 
DISCIPLINA RELAXADA-D -0.11 -0.18 0.09 -0.51 -0.09 
NEGLIGÊNCIA -D 0.03 0.00 -0.19 -0.44 0.00 
MONITORIA POSITIVA - C 0.06 0.34 0.24 0.28 -0.52 
MONITORIA POSITIVA - B 0.21 0.08 -0.10 -0.24 -0.50 
COMPORTAMENTO MORAL 
-D 0.03 -0.24 0.06 -0.15 -0.37 
MONITORIA POSITIVA - D -0.04 -0.30 0.05 -0.05 -0.36 
COMPORTAMENTO MORAL 
-C -0.04 0.18 0.17 0.22 -0.35 

 
 A análise fatorial faz uma demonstração de como as práticas educativas se 

relacionam entre si em todos os momentos em que se deram a aplicação dos 

questionários. Esta análise somente descreve os comportamentos agrupados que variam 

juntos.  Entretanto ocorreu um fenômeno interessante em que a monitoria positiva caiu 

muito do primeiro para o segundo momento, voltando a aumentar no segundo momento, 

subindo e mantendo-se em todos os outros momentos (B, C e D – 6, 12 e 24 meses 
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respectivamente). O comportamento moral se mantém nos momentos C e D (12 e 24 

meses). Nossa compreensão é a de que esses comportamentos uma vez adquiridos, eles 

se mantêm porque são princípios. Não são comportamentos ou práticas específicas, mas 

são princípios que aparecem por meio das práticas educativas. Isto reforça a nossa tese 

de que os grupos foram profícuos na mudança de valores na medida em que estes 

aspectos que se agruparam num determinado eixo estão relacionados justamente àquelas 

questões transversais de princípios quanto à moralidade e a educação por atitudes 

positivas. São aspectos de crenças que influenciam em todas as atitudes. Na tabela 

acima é importante observar os momentos A B C e D, verificando que todas as 

variáveis se relacionaram entre si em cada momento específico. No entanto, neste 

último grupo podemos observar as interferências com caráter atemporal, sendo mais 

pontualmente, tendo em vista que dependem mais do que acontece. Isto significa, por 

exemplo, que mesmo que os pais pensem e estejam de acordo com o fato de que não se 

deve bater, mas de repente, depois de 12 meses o filho “apronta”, tendo um 

comportamento que extrapole, que seja incomum demais - os pais resvalam, podendo 

assim utilizar uma tapa ou um safanão, como se tivesse ocorrido “uma pequena recaída” 

dando uma pequena variação nas práticas, apesar de terem aprendido que não se deve 

agir assim. Compreendemos que Monitoria Positiva e Comportamento Moral são 

variáveis que dependem dos comportamentos mais pontuais e contextuais que 

acontecem na relação pais e filhos. Então, olhando de um modo mais global esta tabela 

de análise fatorial, podemos compreender que nos momentos de 1 a 4, as variáveis 

comportamentais variaram em função do fator tempo e no momento 5 as variações 

ocorreram em função do fator princípios (valores). Cada uma dessas variáveis presentes 

nos momentos de 1 a 4 diz respeito a um comportamento específico do pai ou do filho, 

ou seja, do tipo de relacionamento estabelecido entre eles. O aspecto moral e o aspecto 

positivo presentes nessas variáveis dependem de fatores relacionados à valoração, e 

nesse sentido pode-se pensar que se aplicam a todos generalizadamente. Podemos olhar 

considerando que estas duas variáveis podem ser independentes em relação às outras, na 

medida em que se constituem como princípios que estão na base da formação e, uma 

vez que foram transformados, interferem diretamente e em todas as outras variáveis. 

Isto reforça nossa tese de que os pais adquiriram princípios (valores) e que cada um 

deles pôde se adequar melhor em termos dos comportamentos que julgaram que eram 

inadequados a partir dos compartilhamentos ocorridos nos grupos reflexivos. Podemos 

compreender e considerar que no transcorrer do tempo houve melhora nos 
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comportamentos, sendo nitidamente significativa do primeiro para o segundo momento, 

com alguma pequena variação, mas insuficiente para ser considerado como diferença 

significativa. Houve uma grande diferença entre o início e o fim da realização dos 

grupos reflexivos. Podemos dizer que realmente houve apreensão dos princípios de 

educação positiva, evitando comportamentos inadequados, como ficou demonstrado no 

eixo 5 em que se evidenciou que Comportamento Moral e Monitoria Positiva se 

agruparam de uma forma única, principalmente a partir do momento B, apontando que a 

partir do momento em que houve o primeiro contato e as primeiras discussões a respeito 

das atitudes e do tipo de relacionamento estabelecido entre pais e filhos, com vistas a 

uma educação diferente das que vinham realizando, houve aquisição de certos modos de 

pensar e realizar as práticas educativas. A oportunidade de refletir sobre as próprias 

atitudes, apoiados pelo grupo e pelo profissional-pesquisador, refletiu de tal modo que 

foram se mantendo e se fortalecendo, permitindo afirmar que realmente houve 

transformação na maneira de pensar e de agir dos pais de famílias.  

A análise fatorial, como dissemos, implica uma análise descritiva dos 

comportamentos que estão agrupados e variam conjuntamente. Então, a partir de um 

olhar mais acurado podemos considerar que dos momentos B e C em diante as variáveis 

- Monitoria Positiva e Comportamento Moral - se retiram de seus grupos específicos, 

respectivamente, constituindo-se outro momento, indicando que já houve uma aquisição 

de valores em relação à atitude educativa que influenciou as próximas etapas e a prova 

disso é este agrupamento ocorrido que caracterizou o quinto momento. 

Existe outro aspecto importante que os pais apontaram em relação ao 

questionário, que foi o de este instrumento ter funcionado como um convite para 

revisitar situações do cotidiano e perceber o quanto suas práticas estavam sendo vistas 

como muito simplórias e de certo modo, banalizadas. Há quem diga que essas práticas 

que fazem parte do questionário poderiam não ter relação com as características da 

população estudada. Então decidimos verificar aquelas práticas pontuadas que mais 

estritamente sofreram variação de um momento para o outro por acreditamos que este 

tipo de análise ajuda de certa maneira, a evidenciar e compreender a pertinência de 

determinadas práticas educativas desta população dentro deste universo, bem como 

quais foram as práticas específicas que mais variaram.  

Além disso, há de se considerar que em um grupo de discussão os conteúdos 

tendem a ser mais espontâneos a partir dos interesses e preocupações dos participantes. 

Já os questionários elencam uma lista de comportamentos e atitudes concretos para 
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especificar melhor o que as pessoas fazem e ajudando-as a pensar especificamente em 

relação a determinados conteúdos e práticas. Assim, acreditamos que esse procedimento 

funciona como uma “checagem”, em que na primeira modalidade atendem-se mais aos 

interesses da população participante e na segunda aos interesses do pesquisador.  

Na medida em que nos grupos de discussão os pais ratificaram a pertinência do 

questionário em termos das práticas ali apontadas, compreendemos que a triangulação 

de metodologias quantitativas e qualitativas referenda, de alguma maneira, os resultados 

obtidos e a compreensão que passamos a ter a partir das análises e discussões realizadas. 

Assim, confirma-se que as práticas educativas presentes no questionário não só têm a 

ver com os comportamentos da população estudada, mas também ao fato de terem 

admitido que o preenchimento de tais questionário foi  muito útil para fazê-los pensar se 

fazem ou se não fazem, o quanto fazem e como fazem em termos das práticas que 

utilizam. E se isto ocorreu acreditamos que as práticas educativas presentes nos 

questionários são pertinentes ao cotidiano de vida deles.  

Então decidimos realizar uma análise fatorial para cada momento das duas 

variáveis comportamentais relativas às práticas educativas que têm a ver com as 

mudanças de valores e atitudes de educar, que são Monitoria Positiva e Comportamento 

Moral. 
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Monitoria Positiva – A 1 2 3 4 5 
A: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,88 0,19 -0,07 0,02 -0,16 
A: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,81 0,23 -0,29 -0,06 -0,32 
A: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,69 -0,13 0,15 -0,56 0,41 
A: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,51 -0,48 -0,37 0,54 0,28 
A: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,34 0,51 0,65 0,4 0,16 
A: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,28 -0,71 0,57 0,01 -0,29 

Monitoria Positiva – B 1 2 3 4 5 
B: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,84 0,23 -0,1 -0,04 0,19 
B: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,71 0,26 -0,35 0,47 0,15 
B: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,68 -0,45 -0,05 -0,44 0,34 
B: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,64 0,52 0,09 -0,36 -0,4 
B: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,59 -0,62 -0,21 0,15 -0,45 
B: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,54 -0,1 0,79 0,26 0,04 
Monitoria Positiva – C 1 2 3 4 5 
C: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,85 0,09 0,05 -0,23 -0,35 
C: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,83 0,04 0,18 -0,44 0,07 
C: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,82 0,14 -0,17 0,07 0,49 
C: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,64 0,50 0,22 0,51 -0,13 
C: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,60 -0,43 -0,62 0,17 -0,16 
C: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,37 -0,77 0,48 0,20 0,05 
Monitoria Positiva – D 1 2 3 4 5 
D: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,73 0,37 0,17 -0,09 -0,33 
D: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,60 -0,56 0,09 -0,14 -0,40 
D: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,52 -0,52 -0,20 -0,28 0,55 
D: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,49 0,66 0,25 -0,13 0,36 
D: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,44 -0,05 -0,20 0,87 0,10 
D: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,12 0,32 -0,90 -0,20 -0,15 

Tabela 4 - ANÁLISE DA CARGA FATORIAL – Monitoria Positiva (por momentos da aplicação) 
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Ao observarmos a tabela acima podemos ver que no primeiro momento o 

Monitoramento Positivo expressou a prevalência de certo tipo de prática que está 

relacionada à especulação e controle, conforme é possível perceber no primeiro 

conjunto de variáveis. A maior carga fatorial está no conjunto de práticas que 

tem a ver com preocupações com o filho quando ele está longe, expressando um 

tipo de preocupação muito auto-referida. No primeiro momento (A) podemos 

considerar que se formaram 4 dimensões que parece se caracterizar por um tipo 

de (1ª) controle ansioso e inseguro, balizados por certa (2ª) proximidade e 

interesse, que pelo peso da carga fatorial da primeira dimensão nos faz pensar 

que seja mais no sentido da curiosidade de saber o que os filhos andam fazendo 

e com quem. Parece haver uma dimensão que indica (3ª) bom nível de controle, 

na medida em que se é possível (4ª) colocar regras sem tantos conflitos. No 

segundo momento (B) foi possível verificar que houve a diminuição da 

preocupação com controle ansioso e inseguro quando os pais estão longe, 

possivelmente porque pela maior aproximação e interesse pelas coisas do filho 

eles também retribuem pelo fato dos pais imporem as regras sem brigar e sem 

gritar. Isto pode ter sido indicado pela diminuição da carga fatorial da primeira 

dimensão e a entrada de outra dimensão, que indica o fato de os pais estarem 

fora de casa, o que explicita mais interesse e cuidado, que controle. Então isso 

adquire grande importância porque dá a sensação de maior proximidade e 

intimidade com os filhos, de maior aceitação, o que facilita a colocação e o 

atendimento das regras, o que é reforça pelo fato dos pais terem mais paciência 

para ouvir e não só falar e cobrar. No terceiro momento (B) parece ter havido 

uma recaída, sendo que o peso da carga fatorial variou, voltando praticamente 

aos patamares do primeiro momento (A), o que pode ser compreendido pela 

distância dos encontros em função do aumento do número de grupos na 

instituição. Já no quarto momento (D), parece ter sido retomado as mesmas 

condições do segundo momento (B). O peso das cargas fatoriais do 4º momento 

(D) demonstrou que houve o desenvolvimento de maior confiança, porque antes 

era algo mais dos pais para os filhos, porque queriam saber com o sentido de 

controle – depois a relação ficou mais humanizada na medida em que o tempo 

foi se transcorrendo. Portanto, maior confiança, menor necessidade de 

monitoramento, mais autonomia, maior camaradagem e amistosidade na relação. 

Podemos entender que houve um aumento gradual na qualidade da relação com 
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maior interesse mútuo, maior capacidade de ouvir, portanto, maior 

reciprocidade, portanto menor diretividade e mais cooperação. Aumentou o 

interesse por conversar, havendo mais trocas na relação de modo a se poder falar 

não somente em relação às coisas que acontecem, mas também sobre as regras, 

numa boa, sem conflitos.  
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Tabela 5 - ANÁLISE DA CARGA FATORIAL – Comportamento Moral (por momentos da aplicação) 
ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). 0,82 0,11 0,04 0,18 0,36 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo (a). -0,51 0,58 -0,35 0,43 -0,23 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0,53 0,25 -0,75 -0,09 0,18 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0,55 -0,54 -0,28 0,24 -0,51 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0,59 0,21 0,19 -0,71 -0,27 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0,60 -0,57 0,38 -0,05 0,29 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). -0.77 -0.13 -0.03 0.32 0.24 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0.73 -0.10 0.04 0.19 -0.65 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0.60 0.59 0.14 0.29 0.27 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo.  -0.54 -0.11 0.65 -0.51 0.07 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0.50 -0.69 -0.35 -0.09 0.23 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0.49 0.45 -0.55 -0.48 -0.06 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). -0.36 0.83 -0.03 0.40 0.14 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo. -0.71 -0.33 0.43 0.13 0.40 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0.88 -0.30 0.12 0.15 -0.15 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0.61 0.39 0.49 -0.39 -0.29 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0.75 -0.17 -0.49 0.22 -0.29 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0.65 0.13 -0.52 -0.46 0.29 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele(a). -0,36 0,83 -0,03 0,40 0,14 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0,61 0,39 0,49 -0,39 -0,29 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0,65 0,13 -0,52 -0,46 0,29 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo. -0,71 -0,33 0,43 0,13 0,40 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0,75 -0,17 -0,49 0,22 -0,29 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0,88 -0,30 0,12 0,15 -0,15 
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Quanto ao Comportamento Moral, verificamos que existem o peso de 5 

dimensões que juntas expressam o sentido das mudanças ocorridas nesta esfera das 

práticas parentais. No primeiro momento (A) pudemos verificar o peso da carga 

fatorial em comportamentos específicos cuja dimensão (1ª) expressa intensa 

preocupação com comportamento dos filhos relacionado com envolvimento em atos 

delinqüentes como roubos, assaltos ou furtos (pegar o que é dos outros). Isto 

compromete os valores familiares mais básicos, tais como ganhar a vida honestamente. 

Além desta primeira dimensão temos a presença de outra que demonstrou a importância 

da honestidade (3ª) em situações menos preocupantes em termos morais, como por 

exemplo, colar na prova (4ª) e conversar sobre trabalho, associada com pedido de 

desculpas quando fazem coisas erradas, trabalho e (5ª) envolvimento com drogas. A 

compreensão que temos deste momento é de que o comportamento dos pais que está na 

base das práticas educativas utilizadas neste momento, visa mais evitar que os filhos não 

se envolvam com drogas, que em geral está relacionado com questões relativas à 

ausência de trabalho, roubo, assaltos e furtos para fazer a manutenção da do vício ou 

querer vida fácil. Em geral os comportamentos estão relacionados com o medo dos 

filhos se envolverem em atos delinquentes e entrem em conflito com a lei. Acreditamos 

que o valor familiar básico ameaçado neste primeiro momento é a honestidade. 

No segundo momento (B) percebemos que as práticas parentais estiveram mais 

voltadas para comportamentos mais secundários em termos do peso moral e ético que 

possuem para os pais, se comparados com as do primeiro momento. Ainda há uma 

prevalência em relação a situações que ameaçam  a honestidade. No entanto, o conjunto 

das dimensões diminuiu no segundo momento, caindo para 3, se comparado com o 

primeiro que se formaram num conjunto de 5. Entendemos esta diferença como um 

aspecto que evidenciou a diminuição das preocupações dos pais, indicando assim a 

redução do peso que sentiam diante da responsabilidade de educar. Acreditamos que 

possivelmente passaram a confiar mais nos filhos em função da melhora da qualidade 

do diálogo, do aumento da proximidade e do sentimento de amistosidade na família, o 

que fez a tarefa parental ficar mais leve. O peso dos comportamentos parentais 

diminuíra e ficou menos voltado para questões relacionadas com situações limites – 

delinqüência e conflito com a lei (drogas, roubar, pegar o que é dos outros). Apesar de 

ter foco na honestidade e trabalho, passaram a ser mais relacionadas com expectativas 

parentais em que esperava que os filhos assumissem o erro cometido e se desculpassem, 

que nos faz pensar que as práticas ficaram mais voltadas para valores como 
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responsabilidade, o que indica a aquisição de maior autonomia por parte dos filhos e 

mais confiança por parte dos pais. 

No terceiro (C) e quarto momentos (D) podemos ver que as práticas se 

estabilizaram com a prevalência de duas dimensões conjugadas, sendo que uma delas é 

mais fortemente formada por um conjunto de comportamentos muito específicos que 

forma a uma dimensão que sugere (1ª) proximidade e comunicação entre pais e filhos. 

Ela se associa com a honestidade (2ª), o que indica que a preocupação dos pais para que 

seus filhos sejam gente de bem é uma preocupação constante, mesmo que às vezes, 

menos intensa. Podemos que a partir do terceiro momento houve uma assimilação de 

princípios que se manteve até o quarto momento, o que nos faz compreender que houve 

mudanças reais, não devidas ao acaso. As práticas utilizadas indicam forte e 

significativa presença de comunicação, o que requer e ao mesmo tempo reforça maior 

proximidade e confiança entre pais e filhos. Acreditamos que a dimensão afetiva teve 

uma grande importância neste momento, dado que os vínculos de afeto, proximidade, 

comunicação, ausência de violências do tipo psicológico, tais como xingamentos, gritos 

e desqualificação, possivelmente tenha propiciado a maior carga fatorial nestes 

comportamentos.  
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Gráfico 6 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características no início 

 

 

Gráfico 7 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características 6 meses depois 
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Gráfico 8 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características 12 meses depois 
 

 

 

Gráfico 9 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características 24 meses depois 
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Os clusters é um tipo de análise do perfi da população geral estudada que dá uma 

fotografia da variação de conjuntos específicos de características que determinam vários 

grupos de pessoas dentro de um mesmo grupo. Tendo em vista que os grupos reflexivos 

realizados foram de caráter aberto e  influenciado na natureza heterogênea de seus 

participantes, acreditamos que isto influenciou no perfil da população e sem sombra de 

dúvida as respostas dadas nos questionários foram influenciadas pelas diferenças 

presentes, sbretudo quando consideramos as variadas condições de vida em que vivem 

estas populações. Tais condições não foram consideradas a partir da noção de classe 

social, mas a aprtir dos índices de risco e vulnerabilidade pessoal e social por ciclos de 

vida presentes (IPVS) nos setores censitários dos territórios em que residem. Para efeito 

do rigor metodlógico do instrumento utilizado, queremos enfatizar que os grupos 

reflexivos foram abertos e que  partir deles formamos um grupo fechado homogêneo 

quanto à aplicação do questionário formado por 100 famílias. Acreditamos que apesar 

da constância e controle do grupo, isto não exclui as diferenças que expressam em seu 

conjunto a singularidade dos sujeitos que se organizam em subgrupos de características.  

Então a partir das informações da análise fatorial criou-se grupos de sujeitos que 

são semelhates entre si e diferentes dos outros. A partir da população estudada formou-

se três subgrupos. Isto demonstra como as pessoas se comportam dentro do grupo em 

relação a cada variável. 

Então, acima, encontramos as médias de pontos das práticas educativas em cada 

subgrupo medidas a partir dos questionários. Essas médias indicadas nos gráficos não 

refletem a média geral da população, mas a média de cada subgrupo, conforme 

podemos ver mais detalhadamente na tabela abaixo. A média geral está indicada no 

último gráficos depois dos clusters.  

 
Tabela – Média de pontuação por grupos e práticas educdativas potr momentos 

de aplicação do questionário. 

Práticas Educativas/ Momentos 
Média 

Grupo 1 
Média 

Grupo 2 
Média 

Grupo 3 

Média 
Total da 

população 
 
MONITORIA POSITIVA - A 15,06 14,45 10,42 13,78 
MONITORIA POSITIVA - B 16,40 16,07 16,58 16,33 
MONITORIA POSITIVA - C 17,77 15,10 17,37 16,75 
MONITORIA POSITIVA - D 16,79 17,14 16,79 16,91 
COMPORTAMENTO MORAL-A 15,43 15,24 11,79 14,53 
COMPORTAMENTO MORAL -
B 16,97 15,69 16,21 16,35 
COMPORTAMENTO MORAL -
C 16,97 14,79 16,74 16,16 
COMPORTAMENTO MORAL -
D 16,34 16,79 16,53 16,54 
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PUNIÇÃO INCONSISTENTE - A 9,97 10,72 15,79 11,57 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE - B 9,94 9,38 8,89 9,51 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE - C 9,51 9,97 9,21 9,60 

PUNIÇÃO INCONSISTENTE - D 8,23 9,31 9,11 
8,81 

 
NEGLIGÊNCIA - A 10,37 11,66 13,05 11,43 
NEGLIGÊNCIA -B 9,86 9,10 9,32 9,47 
NEGLIGÊNCIA-C 8,69 10,31 9,79 9,51 
NEGLIGÊNCIA -D 8,71 9,97 9,37 9,30 
DISCIPLINA RELAXADA - A 10,43 11,07 14,05 11,48 
DISCIPLINA RELAXADA-B 10,00 9,21 8,58 9,40 
DISCIPLINA RELAXADA-C 8,11 9,21 8,63 8,61 
DISCIPLINA RELAXADA-D 8,71 9,45 8,42 8,90 
MONITORIA NEGATIVA - A 9,14 10,17 15,63 10,99 
MONITORIA NEGATIVA - B 9,60 9,38 8,84 9,35 
MONITORIA NEGATIVA - C 8,91 10,97 9,53 9,77 
MONITORIA NEGATIVA - D 7,89 9,14 9,32 8,65 
ABUSO FÍSICO - A 8,51 9,17 15,42 10,33 
ABUSO FÍSICO - B 8,77 8,55 7,84 8,48 
ABUSO FÍSICO - C 7,91 10,21 8,53 8,86 
ABUSO FÍSICO - D 7,03 8,28 8,68 7,84 

 

ANÁLISE DO SUBGRUPO 1 

 

Então se olharmos para o gráfico se verificará que o grupo 1 é aquele que tem 

uma média mais alta na Monitoria Positiva e no Comportamento Moral. Ou seja, no 

grupo como um todo existia um subgrupo de pessoas que em relação a essas duas 

práticas educativas já tinha um padrão mais alto desses comportamentos se comparado 

com as médias do grupo maior (15,1 e 15,4 contra 13,78 e 14,5).  

Então, de pronto, a partir desta primeira mirada podemos perceber que como um 

todo, do ponto de vista das práticas educativas, o grupo não era homogêneo. Isto 

significa que já existiam pessoas (grupo 1)  no primeiro momento que, por exemplo, 

eram coerentes em suas ordens e instruções e já não batiam, mas também tivemos 

aqueles que puniam de modo inconsistente e faziam uso de abuso físico (grupo 3). Este 

tipo de análise é útil para mostrarmos a fotografia da composição dos participantes e a 

importância da variabilidade, considerando que ela pode ser positiva porque as pessoas 

aprendem umas com as outras. É importante evidenciar que os participantes da pesquisa 

formam um grupo de uma mesma comunidade do entorno que foram convidados com 

base na freqüência a uma ONG que apresentaram posições diferentes em relação à 

educação de filhos. Podemos dizer que há um grupo pouco vulnerável, outro mais ou 

menos vulnerável e outro grupo muito vulnerável em termos das práticas educativas que 

realizam. 
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Prosseguindo um pouco mais na análise do grupo 1 no início dos grupos 

reflexivos, ocasião na qual também preencheram pela primeira vez o questionário de 

estilos parentais, os dados indicam que com relação à punição inconsistente a média 

deste grupo está bem abaixo do média geral (9,9 contra 11,57) o que evidencia a relação 

entre variáveis comportamentais, sendo que os comportamentos pró-sociais interferem 

nos comportamentos negativos ou seja, se os pais monitoram positivamente e têm 

comportamentos morais adequados no sentido de realizar a educação dos filhos, é 

possível que não precisem punir de modo incoerente, e assim sucessivamente em 

relação aos outros comportamentos que apresentam média bem abaixo se comparadas 

com as médias da população geral. 

Prosseguindo nossa análise, ainda com relação ao grupo 1, podemos verificar 

que no segundo momento (6 meses depois)  ele apresenta melhora nos comportamentos 

positivos, sendo que os comportamentos negativos ficam basicamente estáveis, 

evoluindo muito abaixo em termos de proporção numérica se comparado com o número 

de pontos aumentados nos comportamentos positivos. É perceptível a melhora entre os 

6 e 12 meses, principalmente nos comportamentos relacionados à disciplina relaxada 

(que diminui de 10,0 para 8,1 pontos) e negligência (que diminui  de 9,9 para 8,7 

pontos)  que caem na média, ao mesmo tempo em que aumenta a monitoria positiva (de 

16,4 aumenta para 17,8). Entretanto, quando miramos no período entre os 12 e 24 meses 

a Monitoria Positiva e o Comportamento Moral sofre uma rápida queda (de 17,8 para 

16,8 e 17,0 para 16,3) - o que sugere o fato dos pais terem dado “uma relaxada”, mesmo 

em um momento em que os comportamentos negativos estejam num nível abaixo da 

média, se comparado com os momentos anteriores.  

 

ANÁLISE DO SUBGRUPO 2 

No segundo grupo, no início é possível verificar que a Monitoria Positiva (14,4) 

tem média menor que o comportamento moral (15,2), o que pode indicar que naquele 

momento os pais tinham maior preocupação em relação ao que os filhos pudessem estar 

fazendo em termos de certo ou errado do que com outros modos alternativos e 

diferentes que pudessem ajudá-los a realizar o monitoramento de seus filhos. Ou seja, 

mais preocupação e menos ações eficazes. Isto poder ser compreendido como o reflexo 

de práticas (ou ausência delas)  relacionadas ao fato de trabalharem fora. 

No entanto, na medida em que os grupos se transcorriam a variável Monitoria 

Positiva [14,4 (início) – 16,1 (6 meses) – 15,1 (12 meses) e 17,1 (24 meses)] cresceu 

gradativamente com uma pequena variação para menos no terceiro momento (12 meses) 
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enquanto a variável Comportamento Moral [ 15,2 (início) – 15,7 (6 meses) – 14,8 (12 

meses) e 16,8 (24 meses) basicamente se manteve, apesar de também ter sofrido uma 

pequena variação para menos no terceiro momento. Ou seja, os pais melhoraram em 

termos de estratégias utilizadas para acompanhar e monitorar os filhos, embora as 

preocupações tenham permanecido no mesmo patamar.  

Com relação aos comportamentos negativos foi possível verificar um efeito de 

impacto na variação das médias do primeiro para o segundo momento [punição 

inconsistente (10,7 caiu para 9,4) – negligência (11,7 caiu para 9,1) – disciplina 

relaxada (11,1 caiu para 9,1) – monitoria negativa (10,2 caiu para 9,4) e abuso físico 

(9,2 para 8,6)] ficando no mesmo patamar em termos de variação das médias, indicando 

um significativo equilíbrio direto entre os comportamentos pró-sociais e os 

comportamentos negativos.  

No terceiro momento (12 meses) foi possível verificar uma oscilação nos 

comportamentos pró-sociais, que caíram um pouco na média em relação ao período 

anterior e seu reflexo direto na oscilação dos comportamentos negativos.  

Observando este grupo ao final de 24 meses, foi possível ver novamente uma 

melhora nos comportamentos pró-sociais que interferiram diretamente nos 

comportamentos negativos, evidenciando assim a recuperação do equilíbrio alcançado 

no segundo momento (6 meses). 

 

ANÁLISE DO SUBGRUPO 3 

 De todos os subgrupos, o terceiro é o que mais nos chama atenção, talvez 

pelo fato de ter sido aquele que do ponto de vista das médias obtidas, se apresentou 

como sendo o mais vulnerável em termos das práticas educativas que realizavam. 

Entretanto, parece ter sido o subgrupo que melhor sofreu os efeitos positivos da 

intervenção ao longo dos 24 meses. Inicialmente foi possível verificar claramente o 

efeito de impacto da participação nos grupos sobre suas práticas. A condição vulnerável 

deste grupo pôde ser claramente evidenciada pelas médias alcançadas no início, se 

comparadas com a média geral, situando-se em um nível muito abaixo para aquelas 

práticas de cunho pró-sociais e muito altas para aquelas consideradas como práticas 

negativas.  A relação é assustadoramente quase inversa, conforme podemos observar na 

tabela abaixo. 
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Entretanto é nitidamente visível a diferença do início para o segundo momento 

(6 meses depois), bem como deste para o próximo, tendo se mantido até o final do 
quarto momento (24 meses). 

 
 

Práticas Educativas 

Média de pontos nos momentos de 
Aplicação do Questionário 

A B C D 

Monitoria Positiva 10,42 

 

16,58 17,37 16,79 

Comportamento Moral 11,79 

 

16,21 

 

16,74 

 

16,53 

 

Punição Inconsistente 15,79 

 

8,89 9,21 9,11 

Negligência 13,05 

 

9,32 9,79 9,37 

Disciplina Relaxada 14,05 8,58 8,63 8,42 

Monitoria Negativa 15,63 8,84 9,53 9,32 

Abuso Físico 15,42 7,84 8,53 8,68 

 

Se observarmos as diferenças apontadas pelo gráfico apresentado inicialmente e 

considerando as médias apontadas em cada momento na tabela acima, é possível 

verificar que os comportamentos pró-sociais – Monitoria Positiva e Comportamento 

Moral praticamente se invertem do primeiro para o segundo momento. Aumenta um 

pouquinho mais no terceiro momento e praticamente se mantém até o final dos 24 

meses. Além disso, os resultados nos fazem pensar na força destes dois comportamentos 

pró-sociais enquanto força de interferência nos demais comportamentos negativos. Isto 

nos faz pensar no caráter sistêmico, dinâmico e complexo do sistema formado por estas 

práticas, e outras que acreditamos existir, que do ponto de vista quantitativo não foi 

possível verificar.  

Práticas Educativas/ Momentos 
Média 

Grupo 3 

Média 
Total da 

população 
MONITORIA POSITIVA – A 10,42 13,78 
COMPORTAMENTO MORAL-A 11,79 14,53 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE – A 15,79 11,57 
NEGLIGÊNCIA – A 13,05 11,43 
DISCIPLINA RELAXADA – A 14,05 11,48 
MONITORIA NEGATIVA – A 15,63 10,99 
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Este foi o grupo que menos sofreu variação, indicando que as mudanças foram 

muito positivas e eficazes para este grupo.  

Em aspectos gerais, foi possível verificar que do segundo para o terceiro 

momento (entre 6 e 12 meses) todos os grupos sofreram uma leve oscilação. 

Acreditamos que esta pequena diferença que apareceu possa estar relacionada à 

diminuição da freqüência dos encontros, que deixaram de ser quinzenais e passaram a 

ser mensais, em função de redefinir o cronograma para realizar novos grupos em 

detrimento do aumento do número de pessoas interessadas em participar dos grupos 

reflexivos. 
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6.2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS QUALITATIVOS  

 GRUPOS REFLEXIVOS 
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Tema 

 
 

Categoria 

Tabela 1A – Grupo Reflexivo 1 

Unidades de Significados 

 
 

Efeitos/ Mudanças 
 
 
 

 
Reflexão 

 
 
 
 

Reflexividade 

“Mas na realidade é um momento seu e às vezes, você 
fala: “nossa! vou lá, vou sentar pra ficar ouvindo”!! 
Por exemplo, como foi com o tema da violência ou 
alguma outra questão, mas sempre tem a ver com 
alguma coisa a mais de você, do dia-a-dia, alguma 
situação que você está passando. É um momento de 
reflexão sobre coisas que muitas vezes ocorre no seu 
dia a dia , repetindo ações com relação à educação 
dos filhos, então me chamou muita atenção isso,  que 
às vezes nem todos temos a oportunidade de fazer essa 
reflexão...parar e fazer essa reflexão!”(Denise) 
 

Ter maior atitude de reflexão 
Ter maior cuidado como pais 
Se dar uma oportunidade de reflexão 
Realizar reflexões internas 
Ter um momento seu – olhar para si 
Analisar o que tem de mudar 
Perceber o tempo dos pais e o tempo 
dos filhos (Ciclo vital Familiar) 
Diminuição do autoritarismo  
Diminuição da culpa 

 
 

Educação formal  
Educação  informal 

 
 

Relação Família-Escola 

“Eu participei de duas Reuniões. Já na primeira você 
passou um vídeo de um trabalho que você realizou 
aqui com outros pais. Então assim,  me chamou muito 
atenção mesmo,  essa questão de reflexão... Isso 
mesmo de que não é um momento...  Que muitas vezes 
a gente pensa que essa reunião é uma reunião que vai 
falar de como seu filho está no projeto e na realidade, 
é uma reunião para reflexão. Reflexões internas dos 
pais. E pelo vídeo que você apresentou, a gente 
percebe que ela serve como reunião que deveria 
ocorrer, por exemplo, na escola... que às vezes é só 
pra você anotar as notas dos alunos, dos filhos”                                  
(Denise) 

Conhecer uma nova abordagem de 
reunião de pais 
Comparar Pais na ONG com pais na 
escola 
Questiona reunião de pais na escola 
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Comportamento com 
os filhos 

 
 
 

Pressão e Rigidez 

 
 
 
“De melhorar o nosso comportamento em casa com os 
nossos filhos. A gente teve  uma visão que nem sempre 
a gente está certa. A gente quer impor, fazer do jeito 
que a gente quer e a gente nunca vê o lado dos nossos 
filhos. Uma melhoria em conjunto; de não exigir tanto 
deles. Têm muitos pais que são severos. Os filhos têm 
que fazer daquele jeito, mesmo que os pais estejam 
errados, eles querem que seja daquele jeito. Nunca 
ouvir e considerar também o lado do filho, porque 
nem sempre a gente tem que massacrar, forçar... O 
meu marido é um pouco mais exigente... Eu não, eu 
sou mais amena... Eu cedo mais. Então às vezes eu 
acho que ele é muito rígido. Pena que ele não está 
aqui... Mas seria bom se todos os pais refletissem se 
realmente o que se é correto sufocar os filhos...”                                                        
( Marisa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A melhora do comportamento (pais) 
Rever posições parentais 
Olha para si (autopoliciamento) 
Olhar para os filhos (generosidade) 
Menor exigência 
Menor rigidez 
Não “massacrar” os filhos (pressão) 
Não ameaçar 
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Tema 

 
 

Categoria 

Tabela 1B – Grupo Reflexivo 1 

Unidades de Significados 

 
 

Efeitos/ Mudanças 
  
 
 
 
 
 

Abuso sexual na 
Família 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Monitoramento Positivo 

 
“Assim... O que mais me chamou minha atenção, em 
uma das reuniões, foi a questão do assédio, da 
violência sexual... Uma senhora relatou o que 
aconteceu com o filho dela... O próprio tio... Então 
isso aí fez com que eu ficasse assim... Prestasse mais 
atenção e ficasse mais de olho, policiasse mais meu 
filho em relação às pessoas que convivem em casa... 
Pra que a gente ficasse de olho nisso...e não baixar a 
guarda! 

(Pedro) 

Passaram a observar com quem os 
filhos convivem (adultos) 
Saber dos sinais que se apresentam 
quando uma criança é abusada 
Prestar mais atenção a situações que 
não observavam 
Pensar e considerar outras formas de 
abuso e seus efeitos 
Ampliaram a visão do mundo e da 
realidade 
Passaram a acreditar em situações 
que pensavam ao existir 
 

 
 
 
 
 
 
Uso dos questionários 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Revisitar práticas 
cotidianas 

“Ah! Pra mim serviu bastante, ajudou a refletir...” “Eu 
tive resposta de mim mesma com meu filho... O que eu 
fazia com ele e ao mesmo tempo não via. E depois que 
respondi às questões eu percebi.” (Regina) 
 “Tinha algumas que a gente não sabia qual a 
resposta - em relação ao questionário. Era assim... 
Fazendo com que as pessoas refletissem, sobre os 
momentos do dia-a-dia, tudo que eles passam com 
seus filhos... Pra mim foi isso... Pra outros pais 
também... Coisas que você acaba cometendo de uma 
forma tão banal!!! Que está fazendo tanto efeito 
contrário nas crianças!! E que a gente só vê depois; 
por exemplo: gritos, ou palavras ditas de qualquer 
jeito!... Você percebe algumas coisas que você estava  

Teve respostas de si mesmo 
Auto-avaliação 
Atende às características de quem 
não fala  
Favoreceu a reflexão sobre o dia-a-
dia   
Perceberam a banalização das suas 
práticas e os efeitos sobre os filhos 
Puderam pensar sobre a 
automatização das práticas 
educativas no dia-a-dia. 
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 cometendo tão...”                                               (Sueli) 
 
 
 

 
 
 

Participação nos 
Grupos 

 
 

Grupo como 
possibilidade de 

ampliação da rede 
social 

  
 
 
Compartilham dicas em educação 
Maior autocrítica de suas práticas 
Aprendizado do diálogo  
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Tema 

 

 

Categoria 

Tabela 1C – Grupo Reflexivo 1 

 

Unidades de Significados 

 

 

Efeitos/ Mudanças 

 
 
 
 
 
 

Mudança de atitude 

 
 
 
 
 
 

Relação Pais e Filhos 

“ 
 
“Eu acho que na parte de conversar com Há sim. Eu 
acho que na parte de conversar com meu filho, Eu acho 
que preciso melhorar muito mais!!!  Meu marido que 
não está aqui, ele não gosta de participar de reuniões; 
então só eu que venho em todas as reuniões; pra mim 
são importantes, mas, eu tenho que melhorar ainda 
mais porque tenho de ouvir bem o que você fala para 
eu passar para ele; então digo para ele fazer desta 
forma e não daquela! Então eu acho que são muito 
válidas essas dicas que você passa pra gente.” 

(Marli) 

Menos “encheção de Saco” 
Menor desânimo dos filhos  
Menos chatice dos pais  
Maior tolerância com a família 
Melhor comunicação na família 
Melhora do clima da casa 
Diminuição da irritação e estresse 
Menos reclamação dos pais 
Parou de gritar 
Compreender os limites dos filhos 
Compreender seus próprios limites 
Reconhecer os esforços dos filhos 
Fazer tarefas juntos para 
acompanhar 
Humanizar e flexibilizar as relações 

 
Conjugalidade 

E 
Parentalidade 

 
Educação familiar e 

Diferenças de Gêneros 

“Nós falamos dez vezes e só ouvem  na décima 
primeira, o pai fala uma vez e eles ouvem!... por isso 
vocês são mais calados!  O pai fala uma vez:  “não 
faça isso” eles não fazem! É incrível!” 

(Marisa) 

Observar diferenças (mulher fala 
muito/ homem mais calado) 
Maior cuidado para não fazerem 
pelos filhos (autonomia) 
Observam: homens mais práticos 
Observam: mulheres mais verbais 
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Inconsistência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemplos 
e 

Modelos 
 
 
 

  
Percebem inconsistência (punir os 
filhos sem merecer) 
Considerar a importância dos 
exemplos e modelos positivos 
Considerar a aprendizagem por 
modelos 
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Tema 

 

Categoria 

Tabela 1D – Grupo Reflexivo 1 

Unidades de Significados 

 

Efeitos/ Mudanças 

 

 
 
 

 
Tarefas Domésticas 

 
 

 
 
 
 

A casa é de todos 

“João, eu estou ficando até assustada porque eu não 
sou estressada, e lá em casa se chegar e deixar a 
mochila em cima da mesa, na cama, no chão, vai ficar 
assim! então eu só falo: esta casa é nossa... o bem-estar 
é nosso... logo, todo mundo tem que ajudar!... lavar, 
passar, cozinhar e arrumar! Então, eu não fico assim: 
olha aí o chinelo! Eu deixo e então quando for arrumar 
todos os cincos lá em casa, arrumam... os cinco lavam... 
os cinco passam... agora eu não sei: ou estou fora da 
realidade ou eu sou muito bagunceira!... eu não fico 
arrumando aqui e ali... não fico dizendo faz assim e 
assim, porque todos fazem tudo!” (Rute) 

Divisão de tarefas domésticas 
Flexibilidade nas regras de 
organização da casa 
Maior colaboração dos filhos 
Menor idealização da família 
Reconhecer que não existe família 
ideal ou perfeita 
Entender que o importante é cuidar 
da família 
Legitimar as diferenças 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atitude de respeito na 

Comunicação 
Familiar 

 
 
 
 
 

Manejo do stress 

 Entender que respeito não se 
consegue com gritos 
Parou de gritar/ menos explosivos 
Mais calmos/ menos irritados 
Diminuição do stress familiar 
Não desconta raiva externa nos 
filhos e maridos 
Não querer ser pai e mãe 



 244 

Redefinição do papel materno 
Aprenderam a ser “educados” 
Chega em casa e se ambienta 
Conversa mais com os vizinhos 
 

 
Reflexão Pessoal 

 
Auto Conhecimento 

“(...) na realidade é um momento seu. (...) É um 
momento de reflexão sobre coisas que muitas vezes 
ocorre no seu dia a dia, repetindo ações com relação à 
educação dos filhos (...)”(Denise) 
 “(...) Uma melhoria em conjunto; de não exigir tanto 
deles. Têm muitos pais que são severos”.( Marisa) 

Não cobrar em demasia 
Menor exigência e rigidez com os 
filhos 
Não explosão emocional 
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Tema 

 

Categoria 

Tabela 1E – Grupo Reflexivo 1 

Unidades de Significados 

 

Efeitos/ Mudanças 

 
 
 

Comunicação na 
Família 

 
 
Comunicação assertiva 

 Passaram a falar menos e agir mais 
Falar baixo, sem gritar 
Passaram a se comunicar sem 
ansiedade 
Definição de regras de 
comunicação com os filhos 
Calma e paciência até que os 
hábitos se instalem 

 
 
 
 
 
 
Repetição de modelos 

 
 
 
 
 
 
Redefinição de Práticas 

 “Eu tive uma criação que se eu não fizesse, eu 
apanhava. Eu apanhei muito; cheguei a um ponto da 
minha vida, que eu estava fazendo o mesmo com o meu 
filho! se ele não fizesse ele apanhava; então ele cobrou 
de mim: “ao invés de você bater em mim, porque você 
não senta comigo e conversa”?  a partir desse dia eu 
estou tentando mudar...ainda não estou cem por cento, 
porque ainda belisco ele, dou cascudo, puxo a 
orelha...eu já não tenho mais aquela paciência de ficar 
falando, então aquilo já me irrita, eu sou uma pessoa 
extremamente nervosa; não sei se é pela correria do 
dia a dia, que deixa a gente assim;  hoje eu tento, eu 
vou respirar e falo: “sobe pro teu quarto que eu vou 
respirar” porque se eu pegar ele naquele momento, eu 
acabo machucando ele;  eu falo: “ some da minha 
frente”... ele já sabe, tem que correr se não eu pego e 
machuco; então eu não quero isso! ele cobra isso de 
mim: “a senhora só quer me bater, só quer me bater, 
conversa comigo” ...então eu dou uma relaxada, 

Percebe repetição: ‘“Eu apanhei 
então também batia” 
Ter consciência de não bater, 
beliscar, dar soco, puxar a orelha, 
gritar 
Evitar Stress, Pressão, ansiedade, 
agitação 
Rever os efeitos: arrependimento, 
culpa, rigidez, explosão 
Afasta-se pra não bater 
Compreensão de que medo é 
diferente de respeito 
Compreensão de que os filhos 
ajudam a gente a se rever 
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entendeu! Se eu estou na cozinha, e ele apronta na sala, 
eu falo: “eu vou respirar pra não te bater” porque tudo 
meu agora é bater, bater, bater!!!” (Eliana) 

 
Educar como 
experiência de 

cuidado 

 
Cuidar de si pra cuidar 

do outro 

 “Educação. Acho tudo isso maravilhoso!... estou me 
educando! eu falava muito palavrão! espero em Deus, 
daqui pra frente, ser uma mãe melhor!..  bem melhor 
do que a minha foi pra mim!..Porque, coitada! ela não 
tinha como orientar! Era um povo carrasco! Tudo o 
que sabia fazer era, bater,bater,bater!” (Eliana) 
 “Os filhos são uma conseqüência para que a maioria 
dos pais cuidem de si mesmos! (...) O cuidado de nós 
mesmos, reflete nos filhos, mas é nossa!! (...)  “É 
exatamente isso que eu sinto”. (Sueli) 
 

Ser educado para educar o outro 
Entender que se aprende a ser pai e 
mãe a partir do lugar que se ocupa 
como filho (complementar) 
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Tema 

 

Categoria 

Tabela 1 F– Grupo Reflexivo 1 

Unidades de Significados 

 

Efeitos/ Mudanças 

 
 
 
 
Ciclo Vital Familiar 

 
 
 
 

Respeitando as Fases 
dos Filhos  

 “Nestes últimos tempos, principalmente aqui em São 
Paulo, as mães e os pais, não estão dando tempo para 
a criança ser criança... e adolescente ser adolescente!!!  
me desculpa se eu estou errado!  na minha opinião, a 
criança tem que ter tempo para ser criança! (...)De 
sujar a mão... brincar na terra... jogar bola! 
Ultimamente, não é feito isso; a maioria dos pais e 
mães estão querendo que as crianças tenham uma 
cabeça igual à deles, de quarenta anos!!! e não é 
assim; a criança tem que ter o tempo para ser 
criança... para ser adolescente... tudo dentro dos 
limites, lógico!!! (...)Hoje, o que eu estou percebendo 
aqui, não só hoje, mas no geral... gente, criança no 
mínimo tem que ter uma hora para ser criança (ou 
adolescente); para fazer as coisas que eles gostam... 
pular, brincar, sujar de terra... coisas desse tipo!!! eu 
fui adolescente e nunca fui “santo”... agora, todo 
mundo aqui, foi adolescente... brincou, pulou e hoje 
eles não querem que os filhos sejam: pule cerca... se 
rasgue ...toda criança tem que ter o tempo deles... de 
ser criança! 

(Leo) 

Compreensão de que a criança 
precisa ter seu tempo 
Considerar que é necessário tempo 
para ser criança e ser adolescente 
dentro dos limites da maturidade 
Refletir que “nossos filhos não 
estão tendo tempo para ser criança” 
Falar com as crianças como 
crianças e não como pequenos 
adultos  
Considerar que adultos também são 
imaturos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 “Já falamos isso em uma outra reunião”. (Mara) 
“João, tem aquela outra também, seu filho 
apronta,briga, bate na irmã e o marido chega em casa, 
nem está preparado psicologicamente, nem gravou o 
que tem que falar para filho, e a mulher fala: “seu filho 

Perceber e evitar desqualificação 
parental do cônjuge com os filhos 
Entender que pai educa de um jeito 
e mãe de outro (singularidade) 
Respeitar diferenças de gênero 
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Conjugalidade e 
Parentalidade 

Tendo consciência dos 
Conflitos de papéis 

parentais 
 

está lá no quarto, você não falou que ia falar com ele”?  
Mas você nem está pensando no que você vai falar pra 
ele! E ela diz: “você vai lá no quarto falar com seu 
filho”! Isso, antes de ter se preparado, relaxado... 
pensar no que vai falar... com calma! Aí você já entra 
com tudo! e a mãe mandando você ir agora!!” (Leo) 
 “Neste caso, você não está no clima, para chegar, 
pegar uma cinta e bater neles... raramente eu faço 
isso!” (Pedro) 
 “(...) Queria o respeito porque sou “mãe e pai” (eu 
sou viúva). Eu achava que estava fazendo o papel de 
pai e de mãe; mas eu tenho que fazer somente o meu 
papel de mãe!!! Isso acabou, agora eu mudei a minha 
maneira de pensar!!!” (Graça) 
 

Legitimar as diferenças 
Não pressionar o marido para 
intervir junto aos filhos  
Evitar disputa de poder  
Não transferência de autoridade 
para os pais  
Ajustar expectativas ela quer que 
ele bata – ele quer dar carinho 
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Tema 

 
 

Categoria 

Tabela 2A – Grupo Reflexivo 2 
Unidades de Significados 

 
 

Efeitos/ Mudanças 
 
 

Temas Abordados 
 
 

 
 

Violências 
 
 

 
 
“porque eu também achei muito importante. Muitas 
pessoas, não entendem que a violência não é só agressão 
física!... a violência psicológica através de palavras mau 
colocadas magoam muito mais que um tapa! Eu acho que 
esse assunto é muito interessante e precisa ser falado não 
só nas reuniões de pais, mas inclusive ser passado para 
os alunos, porque acho que eles também devem pensar no 
que vão falar. 

(Magda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender e refletir sobre os vários 
tipos de violências e seus efeitos. 
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Tema 

 
 
 

Categoria 

Tabela 2B – Grupo Reflexivo 2 
 

Unidades de Significados 

 
 
 

Efeitos/ Mudanças 
 
 
 
 
 
 

O Grupo como Lugar 
de Expressão da 
Diversidade de 

Problemas que os pais 
Enfrentam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abertura dos 
Encontros 

Versus 
“Pacotes Fechados” 

dos Conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Eu, o que mais me chamou à atenção foi em relação aos 
limites que se deve impor aos filhos.  Entre pais e filhos 
não se deve deixar bastante livre! eu percebi que não 
estou conseguindo chegar para meus filhos e  falar: 
“você vai fazer isso”... e eles fazerem do jeito que eu 
queria!!! Esse esclarecimento foi muito bom pra mim, 
porque de repente eu estava  achando que deixando livre 
e dando toda liberdade seria bom...e não é bem 
assim.Tem que ter horário para tudo e estabelecer 
regras. 

                                                                  (Eunice) 
 

 
 

Soluções emergem do grupo de pais 
Consciência do papel do pesquisador 
domo mediador do processo 
Experimentar a possibilidade de troca 
como forma de ajuda 
Complemento e reforço de valores 
Avaliação e valorização da ONG 
Melhor comunicação 
Aprenderam novas estratégias de 
diálogo 
Maior comprometimento dos filhos 
com a escola 
Mudança no jeito de falar com filho 
Diminuição da agressão verbal 
Mais paciência 
Redefinição da idéia de limites 
Encontros agregam informação 
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Uso dos  
Questionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revivendo 
Situações 

 
 
 
 
 

“Sim, o questionário;  muitas vezes a gente tem essa 
preocupação no dia a dia, só que passa despercebido! e 
aqui dá um avivamento! Você pára pra pensar com mais 
carinho aquilo que foi abordado... as perguntas... as 
respostas! então você passa a refletir e analisar suas 
atitudes” (...)Assim, um filme na sua cabeça! no dia a dia 
tudo o que acontece com você... como está a sua atitude 
para com a sua família... Como se resolve uma situação 
no seio da família! Então o questionário faz você trazer 
tudo o que vive no dia a dia e você tenta fazer no dia 
seguinte mais ou menos em cima daquelas perguntas do 
questionário! (...)A gente pensa e reflete mais antes de 
tomar uma atitude; antes de falar  com  agressividade, 
com autoritarismo, você pensa um pouquinho melhor!.. 
Interessante!” 

(Ademar) 
 

Revivendo o dia-a-dia 
Olhar mais o cotidiano 
Atitude mais reflexiva 
Refletir sobre as práticas 
Rever as estratégias 
Pensam mais antes de tomar atitude 
 

 
Ressignificação e 

redefinição do papel 
parental 

 
 
 

Mudança de atitude 

“Eu batia logo. Então eu aprendi uma coisa: que quanto 
mais bater, mais eles ficam revoltados! O meu filho já 
chegou a querer me agredir,(o mais velho)... só não me 
agrediu porque eu fui pra cima dele e falei: “quem puder 
mais chora menos”...ele já chegou a falar pra mim que 
ele não queria falar mais comigo! ele não fala mais 
comigo!... e nos olhos dele eu via a raiva que ele tinha. 
Hoje , a gente está mais amigo... a gente conversa mais... 
a gente senta e discute... conversamos direitinho!... ele 
está gostando e adora vir pra cá, entendeu!!! Isso, pra 
mim, melhorou bastante!... eu não sou mais agressiva!!! 
já converso e explico: “filho, não é assim tem que saber o 
que é o certo e o que é errado”. ( Valda) 

Pararam de bater/ Conversam mais 
Batem sem violentar 
Aprenderam que quanto mais bate, 
maior a revolta dos filhos 
Mais amigos dos filhos 
Não são mais agressivos 

Conversam e Orientam 
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Ressignificação e 
redefinição do papel 

parental 

 
 

Mudança de atitude  

“Abriu mais a minha mente em relação ao tratamento 
com eles; muitos casos interessantes eu ouvi aqui que 
foram bons para mim!!! O caso  daquela senhora que tem 
problemas com os filhos, que o irmão dela  abusava do 
filho dela, isso tudo abriu minha mente! tudo o que eu 
escutei foi bom pra mim!!! Então eu estou aprendendo a 
lidar com eles, principalmente com o meu mais velho 
porque é meio revoltado. Eu tenho que dar mais atenção 
pra ele por ser adolescente! Tenho que ensinar muitas 
coisas para ele! Estou aprendendo a ser mais mãe... mãe 
eu já sou, porém quero ser menos agressiva com eles.”( 
Valda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar novas metas nas práticas 
Administrar melhor questões afetivas 
relacionadas à diferença de 
paternidade dos filhos 
Maior consciência (“Abriu mais a 
mente”) 
Refletir sobre as necessidades de cada 
filho 
Aprendendo a ser melhores pais 
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Tema  

 
 

Categoria 

Tabela 3A – Grupo Reflexivo 3 
Unidade de Significado  

 
 

Efeitos/ Mudanças 
 
 
 

Reflexão 

 
 
 

Reflexividade 

“Depois do primeiro encontro que a gente teve 
aqui! Tudo o que foi discutido na segunda 
reunião ...o vídeo que foi passado ,de como 
você lidar com os filhos! pra mim foi muito 
bom!Eu mudei muito em casa!  parei de 
comparar! Falei: “ eu não posso comparar 
uma com a outra”! São personalidades 
totalmente diferentes e nenhuma é igual à 
outra! Então eu parei de cobrar e isso 
melhorou bastante.”( diz ao se referir a duas 
filhas. (Paula) 
 

Redes dialógicas 
Compartilha com vizinhos 
Pensa antes de agir 
Análise da situação 
Coloca em prática o aprendizado 
Revisão das práticas 
Resignifica a situação 
Redefine o seu papel 

 
 

 
 

Muita cobrança e 
exigência 

 

 
 
 

Expectativas 

 
“Pra mim, tem uma certa dificuldade  porque a 
minha esposa é um pouco temperamental, mas 
em relação a nós, mudou muita coisa!..Eu 
sempre expus pra ela que o objetivo maior, 
depois de nós dois, é a menina! tem que ser 
claro e objetivo com a menina! Agora em 
relação a mim e ela, eu espero que tenha 
mudado muito mais com ela, sinceramente” 
( Joel) 
 
 
 

Filho mudou 
Parou de comparar os filhos/ irmãos 
Maior segurança para agir 
Não critica os filhos 
Não batem 
Não brigam 
Menos exigente 
Maior tolerância 
Mais paciente 

 
 

 
 

“O que nós adquirimos e aprendemos aqui... 
quando se cria uma situação em casa, a gente 

Sentiu-se melhor 
Superação da vergonha dos filhos 



 254 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Família e Comunicação 

 
 
 

Comunicação 
Assertiva 

pensa e tenta comparar com o que ouvimos nas 
reuniões; então a gente lembra do que foi 
ensinado e tentamos uma mudança de atitude! 
Talvez se nós não tivéssemos vindo aqui o 
resultado não seria o mesmo...teria sido de 
outro jeito que não o esperado.” ( Rosa) 
“Então foi um grande aprendizado; de não só 
criticar os filhos mas ter uma ampla visão para 
estar conversando melhor ao invés de chegar e 
criticar. (Dalva) 

Esclareceu a curiosidade dos filhos 
Diminuiu excessos de curiosidade dos 
filhos 
Diminui conflitos intergeracionais 
Responde aos questionamentos dos 
filhos 
Maior disposição para dialogar 
Abertura ao diálogo 
Participação masculina 
Novo jeito de conversar 
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Tema 
 

 
 

Categoria 

Tabela 4A – Grupo Reflexivo 4 
Unidades de Significados 

 
 

Efeitos/ Mudanças 

 
 

 
 
 
 
 

Abuso sexual 

 
 
 
 
 
 
 

Monitoramento 
Positivo 

 

 “Pensar em tomar mais cuidado com quem meus 
filhos andam e prestar mais atenção neles!” 
(Carlos) 
 “Foi. Hoje em dia eu presto o dobro de atenção 
nos meus filhos! depois daquela história, eu olho os 
meus filhos muito mais do que olhava antes, tomo 
muito mais cuidado!” (Carlos) 
 “Antes, a gente olhava os filhos, mas deixava ficar 
um pouco mais na rua, brincar um pouco mais até 
tarde. Hoje em dia, a gente coloca um pouco mais 
de “rédea curta”. Coloca para estudar mais, deixa 
ficar menos na rua, presta muito mais atenção com 
quem eles andam, porque depois daquela história, 
não dá para confiar em mais ninguém.” (Carlos) 
 “O que mudou muito mesmo foi eu passar a tomar 
mais cuidado com as pessoas que vivem dentro da 
minha casa, mesmo sendo parente!..desde aquele 
dia que eu ouvi a historia dela, eu comecei a tomar 
mais cuidado, mesmo com a própria família! 
(Dora) 
 

 
 
 
Prestar mais atenção nos filhos  
(monitoramento)  
Prestar mais atenção com quem 
eles andam e com quem 
freqüenta a casa 
Orientar os filhos e parentes 
sobre  a temática 
Cuidar da confiança nos outros 
 

 
Ciclo Vital Familiar 

 

 
Comparando as etapas 

 
 

“Que eu tenho que tolerar mais! Porque é difícil 
ser adolescente!...é muito difícil...ele é bem 
diferente da minha menina!.. Nossa! Super 
diferente! Então eu tenho que ser mais amiga, mais 
compreensiva, não brigar tanto!... Hoje, eu ouço 

 Maior tolerância às diferenças 
 Mais amizade 
 Mais compreensão 
Melhor adaptação às fases dos 
filhos 
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mais!... Coisa que eu não fazia.” (Loide) 
 

 
 

 
 

Participação nos 
grupos 

 
 
 

Grupo como lugar de 
Prevenção 

“Na educação deles, hoje eu dou mais carinho e amor! 
(nós já fomos criados sem ter amor) então vejo que 
nós podemos dar mais um pouquinho!!...Porque a 
gente trabalha fora e deixa isso de lado! então 
procuro dar mais atenção!..porque  a vida é muito 
corrida e eu percebo que quase não dei atenção para 
minha filha, então vou dar para os outros agora. A 
reunião aqui está sendo boa para eu não deixar 
acontecer de novo.” (Loide) 
 

Rever as práticas  
Evita repetição/ padrão 
Maior presença 
Ser mais prevenido 
Avaliaram os grupos como 
preventivos 
 

 
 
 

Comunicação na 
família 

 
 

 
 
 

Comunicação assertiva 

“também aprendi... apesar de que sempre conversei 
muito com os meus filhos!.. eu tenho duas e aprendi a 
ouvir mais!... a falar o que eu sinto!.. e a mostrar que eu 
também posso errar!.. eu sou mãe, e mesmo sendo mãe, 
a gente está sempre aprendendo!.. isso eu falo pra elas.” 

(Valdete) 
 

Aprenderam a ouvir mais 
Falar o que sente 
Melhorou o diálogo 
Entender e aceitar que, como pais, 
também erram.  
Passaram a dar mais atenção aos 
filhos  

 
 
 
 
 
 
 

Educação familiar: 
questões de todos e de 

cada um 

 
 
 
 

Reflexão pessoal pela 
identificação dos temas 

 

“Participei das reuniões!..O que eu pude observar 
foi o seguinte: cada experiência contada aqui... o 
caso de cada pessoa... quando você começa a 
analisar, sempre tiramos proveito, um pouquinho de 
cada um!... e no meu caso, em particular, algumas 
coisas que aconteceram, por exemplo: a minha 
esposa chamava à atenção de meu filho e eu achava 
que o caminho por onde ela estava indo, não era a 
melhor maneira de corrigir, então ficava um stress!.. 
brigava!...(eu não posso falar por ela), mas, de 
minha parte, eu reagia na frente do menino dizendo 

Analisar a situação para ver o que 
se faz (reflexividade) 
Afastar-se para investir com mais 
assertividade 
Compreender o efeito sistêmico da 
mudança: quando um muda o outro 
também muda. 
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para ela: “olha, não é bem assim” ...porém, depois 
de observar cada caso aqui, eu falei: “eu vou 
deixar,mesmo que ela vá um pouco além do 
normal...é melhor eu ficar na retaguarda”.  
Eu procurei mudar o meu comportamento em 
relação a isso, porque se ela já está nervosa e eu 
entro com uma ação de interferência, a coisa vai 
piorar! eu percebi que a cada dia está melhorando!.. 
quando nós vamos conversar, é longe dele!..é melhor 
conversar afastado dele para depois investir em 
determinada atitude.”( Gildo) 

 
 
 
 

Participação no grupo 

 
 
 
 
Solidariedade aprender 

com outros  

“O que me chamou à atenção foi isso: para eu pensar 
mais no outro; porque eu sempre vivi ali no 
“mundinho” da minha família; não sou muito ligada 
em televisão, nunca sei o que acontece!.. aqui eu pude 
ver que as pessoas sofrem, tem problemas com os 
filhos,(nunca fui de saber de vizinhos e nem de 
parentes)... porque nossa vida é corrida! eu sempre 
cobrei muito dos meus filhos e agora eu aprendi a não 
cobrar tanto e aceitar cada um com a sua opinião, 
cada um com o seu jeito. (sempre cobrei dos meus 
filhos e netos).Também essa questão da violência ,o que 
as pessoas contam aqui... eu não sabia que existia 
isso!.. então eu aprendi a ler mais, a pesquisar, assistir 
televisão, vou na casa das amigas saber o que está se 
passando(eu nem sabia o que acontecia).Teve um fato 
de um casal que o próprio pai estuprou a filha!...eu 
fiquei muito chocada com essas coisas!...eu não sabia 
porque eu não era muito ligada em televisão...eu 
aprendi a pensar no outro, ajudar as pessoas, procurar 

Maior solidariedade 
Ampliar o grau de consciência da 
realidade 
“Se ligou” nas questões do mundo 
Maior respeito às opiniões e jeitos 
de cada um 
Passou a ler mais, assistir TV, 
conversar com vizinhos, pesquisar 
sobre os assuntos  
 Criar e ampliar a rede 
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saber e ajudar o próximo...eu posso ensinar outros 
aquilo que eu aprendi aqui.Está sendo muito bom 
participar! (Jandira) 
 

 
Stress e relações 

familiares 

 
Manejo de tensões 

“Olha, no meu caso, eu sempre fui de falar muito com 
os meus filhos! qualquer coisa errada que acontecesse, 
eu já dava aquela explosão!.. já falava alto! Agora, eu 
costumo ver qual é o problema primeiro!.. se está certo 
ou errado! se dá pra resolver ou não e converso mais. 
 

(Jandira) 

Conversa mais/ menos pressão 
Menos cobrança/ menos gritos 
Dedica mais tempo aos filhos 
Perguntar como foi o dia/ atenção 
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Tabela 5A – GF1 - Influências da Participação nos Grupos Reflexivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tema/ Fenômeno 

Categorias 
 

 
 

Significados  
Como se cuidam 

 
Como se 
sentem 

 
Mudanças ocorridas 

 
Revendo os 

modelos Parentais 
recebidos 

 

Avaliam modelos 
Comparam modelos 
Refletem sobre suas 
práticas 

Seguros 
Liberdade 
Espontaneidade 
Mais abertos/ 
disponíveis 
Tranqüilos 
Seguros 
Espontâneos 

Mais segurança 
Maior confiança dos filhos 
Passou a ter autocontrole 
Ficou mais tranqüila 
Adquiriu Autocontrole 
Mudou jeito de tratar com 
os filhos 
 

Avaliaram, compararam e refletiram sobre os 
modelos que receberam de suas famílias de 
origem com os modelos atuais. Consideraram 
que no mundo de hoje não cabe mais querer ter 
filhos “perfeitos”. Redefiniram suas práticas 
educativas na medida em que consideraram que 
estavam educando como os pais, sendo rígidos, 
exigentes e querendo filhos perfeitos. 

 
 

Namoro 
Sexo 

Drogas 
Gravidez 

 
 

 
 

Reforçam valores 
Comparam atitudes de 
antes com agora 

Segurança 
Liberdade 
Espontaneidade 
Coragem 
Não têm 
vergonha 
 
 
 
 

Passaram a enfrentar 
Coragem de falar 
Maior liberdade como pais 
Maior espontaneidade dos 
filhos 
Aumentou a confiança 
familiar 
 

Têm maior liberdade e dialogam de modo mais 
seguro sobre os temas, avaliando com os filhos 
as situações e refletindo sobre as conseqüências 
para o projeto de vida deles e da família. Além 
disso, reforçam os valores de luta pela vida, 
trabalho e honestidade, bem como estudar para 
ter uma vida melhor sem querer ganhar a vida 
fácil. Antes fugiam de conversar sobre os temas. 
Hoje sentem maior liberdade, abertura, 
espontaneidade e segurança para tratar sobre os 
temas. 
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Tabela 5B –  GF1 - Mudanças de Valores e Práticas Educativas 

 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
 

Comunicação 

 
Conversa abertamente 
Avaliação conjunta da situação 
Explicita expectativas 
Consideram conseqüências 
Atitude “olho no olho” 
 

 
 

Comunicação Familiar Positiva  

Avaliação e reflexão do quanto comentem faltas 
nas relações que estabelecem com os filhos, 
revendo o significado do erro nas práticas 
educativas: se os filhos erram, eles também erram. 
Conversam mais com os filhos sobre sexo e drogas, 
explicitando conseqüências. Resgatam padrões 
educativos recebido, contextualizando-os. 

 
Reflexão e 
autocrítica 

Param pra pensar 
Pensam bastante 
Contam “até 1.000” 
São mais flexíveis 
São mais tolerantes 

 

 
 
 

Poder pessoal 

Consideram e refletem sobre as diferenças de 
personalidade dos filhos e consideram a 
importância de considerar a singularidade de cada 
um ao educá-los. Isso ajuda a educá-los e orientá-
los com maior segurança e ajuda a adorar outras 
práticas. Assim, reconheceram a importância de 
não criticarem os filhos e o caráter sistêmico da 
mudança, uma vez que compreenderam que quando 
os pais mudam os filhos também o fazem. 

 
 
 
 

Rede de Apoio 

Avaliação conjunta de práticas 
Foca o lado positivo dos filhos 
Inclui outros parentes (avó) 
 

 
Família extensa como recurso 

Refletem sobre o quanto já melhoraram e o quanto 
ainda precisam melhorar na educação dos filhos. 
Enfatizam a importância de não somente criticar os 
filhos, mas elogiar e re conhecer os esforços que 
eles realizam para atender às expectativas dos pais. 

Comprar droga para o filho 
Proteger dos traficantes 

Vizinhança que ajuda Reconhecimento do grupo como fonte de apoio, 
acolhimento e orientação para dividir angústias e 
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Manutenção de valores 
 

esclarecer dúvidas sobre o que fazer com filhos que 
usam drogas, bem como trocar informações. 
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Tabela 5C – GF1 - Mudanças de Valores e Práticas Educativas 
 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
 
 
 
 
 

Consciência dos 
Limites 

 

 
 
 
Maior paciência 
Menos exigência 
Menos stress 
Maior tolerância 
Respeito aos limites 
Maior flexibilidade 
Não uso de palavrões 
Atitude de respeito com filhos 
 

 
 
 
 
 
 

Auto-Controle 

Consideraram os limites existentes com relação à 
participação dos pais homens na educação dos 
filhos, explicitando a importância deles não serem 
somente provedores (“dar arroz e feijão”). Mas o 
de também poderem somar força de autoridade e 
maior controle dos filhos. Consideram as 
diferenças de gênero na educação familiar, 
analisando a capacidade do homem de dar carinho 
para os filhos, além de reconhecerem a dimensão 
de co-responsabilidade nos problemas que 
emergem na família. Também aprenderam a 
identificar seus próprios limites, sendo capazes de 
olhar para si e avisar aos pares quando estão com 
raiva para não bater violentamente, bem como não 
xingar utilizando palavrões. 

 
 
 

Redefinição da 
relação parental 

Supervisionar os filhos 
Monitorar os filhos 
Conhecer os amigos dos filhos 
Conversar/ dialogar/ Trocar 
idéias/ Buscar consenso 
Saber do que está acontecendo 
Informações sobre a vida 
social dos filhos 
Conhecer os amigos dos filhos 
Menor assimetria 

 
 
 

Monitoramento Positivo 

Expressaram a importância de orientar e conversar 
com os filhos sobre a influência das amizades, 
expressando o temor que sentem quanto ao 
envolvimento com grupos e tribos (EMOs e 
PUNKS). As práticas que apontaram, segundo 
eles, evita que os filhos mintam, usem drogas e 
cometam atos de delito. Ajuda a aproximá-los dos 
filhos, tornando-se menos autoritários e 
controladores. Explicitaram que se trata de um tipo 
de “liberdade vigiada”, não significando super-
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Compreender os filhos 
Ser amigo dos filhos  

proteção e sim um tipo de “limite conversado/ 
negociado”, mutuamente compreendido. 
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Tabela 5D –  GF1 Mudanças de Valores e Práticas Educativas 
 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
 
 

Identificando 
Conflitos de Poder 

Parental e o 
Exercício de 

Autoridade na 
Família 

 
 
 
 

 
 
 
Educação auto-referente 
Divergências Parentais 
Compensam o que não tiveram 
Orientam para não consumo 
Indiferenciação familiar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Não consumismo 
 
 

Consciência das contradições nas práticas 
parentais em função de conflitos entre os 
cônjuges. Alertam os filhos para o não consumo 
(coleção de carrinhos, tênis, roupas, etc.) - que a 
mãe proíbe, mas que o pai libera. Enfatizam os 
malefícios de quando os pais tiram autoridade um 
do outro ao criticarem ou divergirem das práticas. 
Os filhos se sentem apoiados pelo parceiro 
divergente, ficam soltos, tomam a própria direção 
e se tornam facilmente influenciados. Os 
participantes se questionam uns aos outros quanto 
ao tema da autoridade e trocam experiências 
buscando a solução mais adequada para si. 

O problema de um é 
o problema de todos 

Unir a todos para monitorar e 
buscar solução do problema de 
cada um 

 
Coesão Familiar 

Não discordam da prática do castigo, desde que 
seja de “bom modo”, ou seja, sem violentar. 
Refletem sobre o castigo e seus efeitos e hoje, 
procuram agir de modo diferente por entenderem 
que resulta em raiva e revolta contra os pais. A 
criança que sabe que está sendo olhada e sob 
efeito de ameaça fica mais alerta quanto a atender 

 
Bater, Apanhar e 

Não Violentar 
 

 
Explicitam sanção e castigo 
Justificam as razões 
 

 
Castigar 
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Significado do 
grupo 

 
Autoconfiança 
Amizade  
Paciência 
Entendimento 

 
 

Solidariedade 

às expectativas dos pais. Entre os cônjuges não se 
deve pedir ou implorar, mas exigir, já que ambos 
são responsáveis pela família, sendo necessário 
que a mulher possa contar com a presença do 
marido para ajudá-la a educar os filhos. O Sentido 
de coesão e responsabilidade mútua deve ser 
desenvolvido na família como um valor que todos 
devem partilhar. 
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Tabela 6A (GF 2) – Influências da Participação nos Grupos Reflexivos 

 Categorias  
 
 
 

6.3 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS QUALITATIVOS – GRUPOS FOCAIS 
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Tema/ Fenômeno  
Como se cuidam 

 
Como se sentem 

 
Mudanças ocorridas 

 
Significados 

 
 

Violência Sexual 

Consciência da realidade 
Revisita as experiências 
Rever seus valores 
Confirmam valores 
Atitude crítica 
Não ingenuidade 

Alerta ao dia a dia 
Maior segurança 
Menos culpadas 
Despertas para o 
tema 

Redefiniram seus critérios 
de confiança 
Observam mais a rotina 
dos filhos/ netos 
Ficou mais alerta 
Despertou a consciência 

Compreenderam a importância de ter uma atitude 
crítica, consciente e não ingênua da realidade. 
Teceram considerações a respeito das mudanças e 
transformações que vêm ocorrendo na sociedade e 
por isso não poderem continuar vendo o mundo 
da mesma maneira de antes. Entretanto, também 
consideraram que estes fenômenos de abuso 
sexual, violência familiar, traição e incesto na 
família sempre existiram. A diferença é que os 
valores se esgarçaram e o mundo se precipitou em 
uma crise. Perdeu-se o respeito entre as pessoas e 
então esses problemas ficaram mais visíveis. A 
questão dos direitos humanos – da criança e do 
adolescente implicou em maior insegurança para 
os pais, na medida em que somente deu privilégio 
para as gerações mais novas e poucos deveres. Os 
pais ficaram mais inseguros e ameaçados.  

 
 
 
 

Crise de Valores 

Atenção ao cotidiano 
Compartilham suas 
visões 
Confrontam diferenças 
Comparam realidades 

Mais assertivas 
Mais seguras 
Firmes nos valore 
Inseguras pelo 
excesso de 
abertura do mundo 
Despertadas pela 
realidade 
 

Mais críticas 
Mais atentas 
Às vezes se angustiam 
Ameaçadas pelos direitos 
da criança e adolescente 
Despertou a consciência 

 
 

Disputa/ falta de 
respeito e 

autoridade dos pais 
sobre os filhos 

Se auto-observam 
Valorizam a família 
Analisam a situação 
familiar contrastando 
diferenças com outras 
famílias 
 

Assertivas 
Diferentes em 
relação a outros 
pais 
Mais atentas 

Redefinem o que é 
importante (família x a 
fazeres da casa) 
Estabelecem prioridade 
Prepara os filhos 
Clareiam limites 
Definem fronteiras 
Abre mais a cabeça 
Gratidão pela família que 
têm/ Respeita o jeito de 
ser de cada filho 

No grupo comparam suas práticas, vêem suas 
práticas redefinindo-as ou fortalecendo-as ainda 
mais. Deixam os limites de papéis muito claros e 
abrem a mentalidade para novas situações que não 
conheciam. Também passaram a valorizar a 
família que têm e as situações compartilhadas 
pelos outros faz olhar para o futuro de um jeito 
diferente – mais cuidadoso. Valorizaram o grupo 
pela diversidade de experiências que também faz 
olhar as diferenças dos filhos, que faz com que 
tenham atitudes mais respeitosas com os eles. 

TABELA 6A – GF 2 
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Tema/ Fenômeno 

Categorias  
Significados Como se cuidam Como se sentem  Mudanças ocorridas 

 
 

Revendo os modelos 
parentais recebidos  

Presta atenção em si 
Comparam educação 
que tiveram com a que 
realizam 
Valorizam a educação 
que tiveram 
Consideram erros e 
acertos da geração 
anterior 

Mais cuidadosas 
Mais carinhosas 
Gratificados 
Satisfeitos 
Relativa 
insatisfação 
Contextualizadas 
com o presente 
 

Estão mais pacientes 
Consideram as diferenças 
de personalidade e 
diferentes necessidades 
dos filhos 
Estabelecem mais 
diálogo 
Ressiginificaram 
experiências do passado 

Esta experiência de grupo contribuiu de tal 
modo, que puderam comparar a criação que 
tiveram – rígida e autoritária - com a criação 
que realizam – mais livre e democrática. 
Alguns nunca quiseram dar aos filhos a 
educação que tiveram. Outros, embora 
considerando que não tiveram uma boa criação, 
vêem o lado positivo de tal experiência, e 
mesmo assim, contraditoriamente, lamentaram 
o fato d3e não poderem fazê-lo de modo 
semelhante. Também refletiram sobre o lado 
negativo de como foram educados e 
aprenderam a como não fazer e repetir os erros 
que seus pais cometeram no passado. 
Compreenderam que em suas infâncias eram 
claros os limites e fronteiras entre os mundos 
da criança/ adolescente e o dos adultos. Hoje, 
consideram que isto precisa ser relativizado, 
uma vez que a realidade mudou muito. Se 
educarem do mesmo modo, corre-se o risco de 
isolarem e alienarem os filhos e eles ficarem 
ingênuos quanto à algumas questões da vida, 
como sexualidade, ficar, namoro e casamento, 
gravidez, intimidade física, uso de camisinha, 
etc., por exemplo.  

 
Conectam-se com o 

tempo 

Conectam-se com o 
presente 
 
 

Melhores 
informadas 
Mais proativas 
Mais espontâneas 

Valorizam o diálogo 
Orientam os filhos 

 
 

Serem pais, serem 
avós 

diante da demanda 
da educar 

Enfrentam o próprio 
constrangimento 
Encaram a vergonha 
Transferem demandas 
para os pais 

Envergonhadas 
Desorientadas 
Constrangidas 
Desafiadas pelos 
netos 
Assertivas quanto 
ao uso da palavra 
correta 

Avaliam o que podem 
responder 
Apesar da vergonha, 
explicam as dúvidas e 
esclarecem as questões 
de modo correto, 
evitando distorções e 
considerando os valores 
familiares. 
Não mentir/ omitir as 
informações 
 

 

TABELA 6B – GF 2 
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Tabela 6 C (GF 2) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

 Como se cuidam Como se sentem  Mudanças ocorridas  

 
 
 
 
 

Família e Ciclo 
Vital Familiar 

 
 
 

 
 
 
São honestas consigo 
Assumem posição  
Olham para a 
complexidade 
Consideram 
contradições 

 
 
 
Mais seguras 
Lutadoras 
Encorajadas 
Relativamente 
inseguras e 
amedrontadas 

 
 
 
Enfrentam a realidade 
Encaram as mudanças 
dos filhos 
Menos ansiosas 
Menos precipitadas 
Não geram demandas 
Esperam as demandas 

Alguns pais enfatizaram a importância da 
clareza na comunicação e de não se deixar 
nenhuma lacuna na curiosidade ou informação 
que os filhos e netos trazem enquanto demanda 
educativa na família. No entanto, há de se 
considera que se deve ter limite com a idade 
para abordar certos assuntos porque tudo tem o 
seu tempo. Outros pais questionaram o quanto 
isto é possível, já que os filhos estão expostos 
à várias influências educativas, tais como a 
TV, a escola e os amigos e preferem arriscar, 
optando por uma situação menos pior, que é a 
alienação dos seus filhos.  
 

 
 

Re-significando a 
função parental de 

serem avós   
 

Diferenciam os papéis 
de pais e de avós 
Clareando papéis 
 

Maior consciência 
e clareza do seu 
papel como avós 
Mais experientes 
 

Ampliação da 
consciência 
Menos alienadas 
Mais abertura 
Menos ingênuas 
Vivem melhor 
Devolvem a 
responsabilidade 
educativa para os filhos 
 

Consideram os encontros com o grupo muito 
gratificantes porque aprendem muito uns com 
os outros. Sentem que passaram a viver melhor 
a partir da escuta das histórias compartilhadas, 
porque relativizam seus problemas e re-
significam suas experiências. As pessoas mais 
velhas aprendem com as mais novas a como 
serem mais atualizados com relação ao modo 
contemporâneo de agir com seus netos. Vêem, 
assim, se repetir mais uma vez o ciclo da 
transmissão/ renovação/ conservação das 
práticas educativas entre as gerações. Algumas 
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consideram que como avós é mais fácil educar, 
uma vez que têm a oportunidade de olhar para 
trás, ver aonde erraram e assim poderem 
aproveitar a oportunidade de fazerem o certo. 
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Tabela 6 D – (GF 2) - Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

 

 
Tema/ Fenômeno 

Categorias  
Significados Como se cuidam Como se sentem  Mudanças ocorridas 

 
Re-significando a 
função parental de 

serem avós   
 

Age diferente com os 
netos 
Erros como fonte de 
virtude 
Reconhecem seus 
limites em função de 
como a família se 
organiza 
 
 
 

Mais leves 
Mais tranqüilas 
Menos ansiosas 
Com maior 
sabedoria 
Com maior 
consciência 

Consciência da maior 
responsabilidade pela 
educação dos netos 
serem dos filhos 
Dividem com os filhos a 
responsabilidade pela 
educação 

As avós (sete) re-significaram suas posições ao 
considerar que por um lado se torna muito mais 
fácil educar, uma vez que já tiveram a 
experiência e aquilo que já fizeram e sabem 
que não dá certo com seus filhos, podem 
orientá-los agora que são adultos, bem como 
agir de modo diferente ao educarem seus netos. 
Isto torna a tarefa menos pesada. Saberem que 
a responsabilidade maior é dos filhos facilita e 
muito, deixando-as mais tranqüilas. O peso da 
responsabilidade é muito menor para elas. No 
entanto, essa posição foi contraposta por 
algumas outras avós que têm filhos residindo 
sob o mesmo teto, explicitando as diferentes 
configurações familiares e como isto interfere 
nesta redefinição de papéis de avós. São avós 
que moram com seus filhos, que são pais 
solteiros com filhos – que no caso são elas que 
cuidam. Outras avós puseram em questão essa 
possibilidade de não tomarem a 
responsabilidade dos netos para si para algumas 
pessoas que estão em vias de assumir este papel 
na família. 
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Tabela 6 E (GF 2) – Influência Participação nos Grupos Reflexivos 
 

 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
 
 

Violência Sexual 

Observa os filhos 
Analisa comportamento (sinais) 
Dá certa liberdade 
Vê quando sai, vê quando volta 
Esperar voltar 
Observa comportamentos 
Observa excesso de contato 
físico 
Regula excessos de contato 
físico na família 

 
 
 

Monitoramento Positivo 

Passaram a ficar mais atentos aos comportamentos 
dos filhos, observando seus contatos e 
relacionamentos com outros colegas e adultos – 
vizinhos e parentes e amigos da família – além de 
ficarem atentos a qualquer alteração ou sinais de 
comportamentos diferentes. Ficaram mais 
conscientes da realidade a partir do momento em 
que viram que a violência (abuso sexual) não é 
coisa só de TV, mas acontece dentro da própria  
casa.   

 
Limites, Fronteiras 

e Papéis 

Ser espelho para os filhos 
Dar exemplos para os filhos 

 
Modelo Positivo 

Refletem que em certas famílias pais e filhos se 
comportam da mesma maneira e têm os mesmos 
hábitos sem saber quem é quem em termos de 
hierarquia familiar. Os adultos não dão exemplos e 
não são bons modelos para seus filhos. 
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Tabela 6 F (GF 2) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 

 
 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
 

Uso e dependência 
de Drogas/ 

Sexualidade 
(aborto) 

Agem com segurança 
Observar fora e dentro de casa 
Observam colegas dos filhos 
quando vão dormir na casa 

 
 

Monitoramento Preventivo 

Compartilharam a eficácia das práticas de 
monitoramento a partir da experiência de 
revisitarem suas experiências com dependência de 
droga dos filhos e relação com o tráfico. Ratificam 
o valor das práticas de monitoramento e 
relativizam as explicações culpabilizantes dos 
pais. 

  
Limite com o 

sentido de 
violência 

Não prender os filhos 
Dar limites 
Ter muito diálogo 
Não ser egoísta 
Segurar as rédeas (limites) 

 
 
 

Liberdade e Autonomia 

Disseram que não adianta prender os filhos 
(cárcere privado) porque quando eles “se soltarem 
voam”, podem se perder e não voltar. Começam a 
mentir e se deslumbram quando vão para o mundo. 
Então soltar, dar liberdade ajuda a construir o 
sentido de autonomia dos filhos. Corre-se o risco 
de super proteger.  
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Tabela 6 G (GF 2) – Mudanças de Valores e Práticas Educativas 
 
 

 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
Família como 

prioridade 

Atenção aos filhos 
Atender necessidades de 
comunicação dos filhos 
Maior diálogo com os filhos 
Compartilham o dia escolar 

 
Família 

O grupo problematizou e considerou a importância de se ter 
as relações familiares como prioridade na família, 
privilegiando mais a convivência do que os hábitos de 
arrumação da casa e programação da TV. Essas práticas 
tornam os filhos mais seguros e próximos dos pais. 

 
 

Mudança dos filhos 

Olham a mochila 
Muito diálogo 
Expressão de carinho 
Acompanham os filhos na 
escola 
Resignifica suas práticas a 
partir do problema dos outros 

 
 
 

Honestidade 
Responsabilidade 

Confiança 

É muito difícil criar os filhos em qualquer idade porque os 
pais ensinam princípios dentro de casa e os filhos aprendem 
outros completamente diferentes quando estão fora da 
família, pela pressão e influências das outras pessoas e dos 
contextos em que estão inseridos. Sentem que o fato de ficar 
mais perto, dar carinho e atenção surte efeito na diminuição 
da rebeldia dos filhos. 

 
 
 

Resignifica a 
experiência de 

educar 
 

Valorizam mais os filhos 
Olham de um jeito diferente 
para a família 
Mais diálogo/ controle 
Mais paciência/ menos gritos 
Mais atenciosos 
Mais calmos e compreensivos 
Mais comunicação com os 
filhos/ netos- Melhor 
entendimento do mundo 

 
 
 
 

O grupo como suporte 
 

 Ao compartilharem no grupo, perceberem que os próprios 
problemas são pequenos em vista dos problemas dos outros 
e sente que tudo melhora, o problema se dilui e passam a 
valorizar mais o que fazem na educação dos filhos e suas 
famílias. O grupo é um lugar de acolhimento, 
compartilhamento e ajuda para resolver os problemas. Os 
filhos ficam mais calmos e mais carinhosos. Passam a 
conversar mais sobre abuso sexual (homossexualidade), 
orientar e explicar as dúvidas sexuais.  
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Tabela 6 H (GF 2) – Mudanças de Valores e Práticas Educativas 

 
 
 

Tema/ Fenômeno 

 
Categorias 

 

 
 

Significados 
Práticas Educativas Valores 

 
Modelos parentais 

 Negativos 
 
 
 
 
 

Observam pais que não se 
interessam pelos filhos 
Evitam baterem nos filhos 
Críticos com pais que gritam 
Analisam excesso de 
confiança com estranhos 
Consideram que existem pais 
não cuidam porque trabalham 

 
 

 
Influência Negativa dos 

Pais 
 

Consideram que não somente os filhos são os responsáveis 
pelos problemas de educação na família. Evocam a idéia e 
consideram o fato de que alguns pais, muitas vezes, são os 
que dificultam a educação de crianças e adolescentes porque 
tratam os filhos com xingamentos de palavrões e outros tipos 
de desqualificação. Estes, por sua vez, refletem as atitudes 
dos pais resultando na equação filhos problemáticas - pais 
problemáticos. Entretanto, houve pais que se posicionaram 
com uma visão diferente diante de tal questão. Eles 
consideraram que nem sempre os pais são responsáveis 
pelos problemas dos filhos e que estes crescem e fazem suas 
escolhas. Pontuaram que as contradições fazem parte da vida 
familiar, na medida em que os pais se comportam de tal 
modo dentro de casa e opostamente fora, e vice versa. 

 
 

Contradição das 
Práticas Educativas 

 
 
 

 
 
Não aplica o que fala 
Não fala o que aplica 
 

 
 
 
Modelos Positivos 

 
Grupo como lugar 
seguro de cuidado, 

apoio, 
aprendizagem e  

Crescimento 
 
 

Mais diálogo 
Maior abertura para falar sobre 
temas difíceis com maior 
segurança e espontaneidade 
 
 
 
 

 
 
 

Grupo como apoio 
 
 
 
 

Sentem o grupo como lugar seguro de aprendizagem e 
crescimento. Ajuda a pensar no outro, despertando o senso 
de solidariedade e ampliar os horizontes da realidade 
cotidiana. Aumenta o grau de consciência e amplia o 
universo de possibilidades. Desperta questionamentos e o 
desejo de compreender as situações do cotidiano, como por 
exemplos os pais e outros parentes que batem, xingam, 
agridem e violentam os filhos dentro de casa. A participação 
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Grupo como lugar 
seguro de cuidado,  

apoio, 
aprendizagem e  

Crescimento 

 
 
 
Incluem netos na religião 
Enfatizam respeito ao proxímo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidade Religiosa 

no grupo ajuda a pensar no cotidiano e levantar dificuldades 
e problemas, bem como as possíveis soluções, como, por 
exemplo, o de resgatar e desenvolver determinados valores 
que ajudam positivamente as pessoas, como por exemplo, a 
de ter e freqüentar religião. Esta tem o sentido de ordenar, 
regular e dar referência de comportamentos para as pessoas 
para que possam agir de maneira ética e respeitosa com seu  
próximo. Ajuda desenvolvendo o sentimento de amor, 
pensar no que vai falar. Ajuda a pessoa a pensar, e nesse 
sentido regular o comportamento.  
  

  
Uso positivo do Tempo 

Criança precisa trabalhar com o sentido de uma ocupação 
para não ficarem expostas e vulneráveis a outras influências. 
Explicitam a importância das crianças e adolescentes 
precisarem se ocupar. 
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Tabela 7 A – (GF 3) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças Ocorridas 
 

Nervosismo dos Pais 
Bater  

Dialogar 

Sempre achavam 
que estão certas 
Revêem seus 
pontos de vistas 

 Escutam mais os filhos 
Educou-se mais 
Parou de bater, morder 
e beliscar 
Deixou de falar 
palavrões 

Aprenderam a escutar os filhos. Entenderam que 
muitas vezes pela ânsia de querer fazer certo, 
acabava ultrapassando os limites e não 
consideravam os pontos de vistas dos filhos. Os 
encontros favoreceram que revissem suas 
posições como os únicos que nas relações 
familiares estavam certos, procurando se 
tornarem mais flexíveis, compreendendo que os 
filhos também têm o seu ponto de vista que deve 
ser respeitado. Reviram suas posições de 
autoridade legitimada e justificada pelo lugar 
hierárquico que ocupava como mães. 
Consideraram-se os hábitos e padrões culturais e 
regionais em que na família “Pai é rei, e mãe 
rainha”.  Em suas infâncias isto autorizava os 
pais educarem de modo agressivo, violento e 
humilhante, gerando traumas.  

 
Revendo e Re-

significando padrão 
violento 

intergeracional 
recebido da Família 

de Origem 

Revisitam passado 
Identificam 
padrões 
Evitam repetição 

Sentem dor 
Sentiam ódio dos 
pais 
Perdoou os pais 
Desculpabilizou os 
pais 
Compreendeu os 
pais 
Contextualizou sua 
educação 

Ouvem os filhos 
Passou a perdoar mais 
Pensar que a conversa, 
o diálogo e o respeito 
são muito importantes 
na relação pais e filhos 
Filhos ficaram mais 
abertos para falar das 
transgressões 
Filhos perderam o 
medo dos pais 

 
 

Violência 
Psicológica 

 (Não Verbal) 
 
 

 
Diálogo interno 
Pensar mais antes 
de falar 
 

Mais tranqüilas 
Mais conscientes 
Mais críticas 
Se reconhecem 
como bons pais 
Mais humana 
Mais carinhosa 
Mais afetuosa 

Superou violência 
verbal 
Ficou menos estressada 
Reaprendeu a se 
comunicar 
adequadamente 
Aprendeu a verbalizar 
de maneira adequada 
Aprenderam a ouvir 
Se valorizam como pais 

Aprenderam sobre os diferentes tipos de 
violências e que a elas também podem se dar no 
modo como se comunicam com os filhos  – 
“violência verbal” (psicológica). Disseram que 
aprenderam a se comunicar melhor e que o 
resultado foi os filhos se sentirem mais seguros e 
confiantes com os pais, falando inclusive de uso 
de maconha, de amigos mau influentes, etc.  
Redefiniram o sentido de proteção. Filhos 
expressam mais carinho e ternura e proximidade. 
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Tabela 7 B - Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças Ocorridas 
 

Efeitos  
 

  Filhos mais confiantes 
Mais carinho, afeto e 
ternura na família 
 
 
 
 
 
 
 

Sentiram mudanças significativas ao 
considerarem os efeitos percebidos, tais como 
verem os filhos mais compromissados e mais 
felizes, com mudanças de atitudes, tais como 
serem mais responsáveis. O cotidiano continua o 
mesmo, mas os filhos estão mais tranqüilos, 
calmos e seguros. Reconhecem o caráter 
sistêmico da mudança ao considerar que a 
transformação dos pais reflete nos filhos e vice 
versa. 

 
 

Reprodução de 
modelo 

 
 
 
 

Percebem que 
repetem o modelo 
perverso 
Na hora que grita 
se  lembram da 
mãe 
Vigiliantes porque 
ainda gritam 
Observam 
sentimentos dos 
filhos 
Pensa em 
conversar, dar mais 
atenção e orientar 
os filhos 
 

Consciência 
Segurança 
Calma 
Tranqüilidade 
Decepção pelos 
filhos preferirem ir à 
“FEBEM” 
Se aproximando dos 
filhos 

Abriu o canal do 
diálogo e rompe o ciclo 
Abre o canal do afeto 
Expressa o afeto 
Segurança em dar 
limite para os filhos 
Maior autoridade 
Menos stress 
Parou de gritar 
Ouve mais 
Dialoga mais 

Isso acontece porque acreditam que o que marca 
é o trauma, o que marca o que dói porque fixa a 
atitude, que é o que desejam em educação. Pais 
que foram agressivos podem reproduzir essa 
agressão nos filhos. Abrindo o diálogo também 
abre o afeto, que deve ser reconfortante e a 
convivência flui melhor. A reunião abre as vias 
de comunicação e diálogo com os filhos. E aí 
podem dar o crivo e transmitir o que é correto e 
o que não é. Poder perdoar é muito importante 
para libertar a gente. São mais analíticos em 
situações em que os filhos se envolvem com 
atos delinqüentes, considerando os contextos. 
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Tabela 7 C – (GF 3) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças Ocorridas 
 

Monitoramento 
Decepção 

Preconceito 

São exigentes 
Perfeccionismo 

Angustiadas 
Temerosas 
Oscilam nas 
decisões 
Preconceituosa 
 

Tem mais controle 
emocional 
Dá mais liberdade 
Flexibiliza critérios 

Observam que os filhos somente querem andar 
com as más companhias, o que gera um certo 
nervosismo porque os filhos optam por situações 
contrárias daquelas que os pais orientam e 
desejam para eles. Avaliam que a freqüência à 
ONG ajuda porque ocupam o tempo livre. 

 
Temores e 

Preocupações 
exageradas 

 

Evitam ficar 
pensando no amanhã 
Conversam com 
vizinhos a respeito 
do comportamento 
dos filhos 
 

  Muitos dos problemas e dificuldades que os 
filhos têm são criados pelos pais, pelo medo eles 
inflam as idéias e aí dão força aos preconceitos. 
Entendem que fazem tempestade de um copo de 
água quando escutam os problemas dos outros, 
comparando os problemas. 

 
 
 
 

Revê etapas do 
ciclo de vida dos 

filhos 
 
 
 
 

Pensa antes 
Busca autocontrole 
Compara o antes e o 
depois 
 

Ambigüidade e 
contradição 

Reflexividade 
Respeito à privacidade 
dos filhos 

Entendem que os tempos atuais são muito 
diferentes de quando eles foram educados. Hoje, 
os filhos são iniciados muito cedo no campo do 
namoro e são assediados pelos colegas na escola. 
A iniciação sexual se dá precocemente e muito 
cedo os filhos começam a falar de relações 
íntimas, a vaidade de roupas e estilos. Ponderam 
entre dar liberdade e prender. Conversar com 
outros pais e observar outros adolescentes ajuda 
a rever critérios, padrões e exigências. Temem 
gravidez na adolescência ocorrida na família 
extensa e então ficam com muito medo. Por 
querer evitar o pior, age de modo que os empurra 
para que aconteça aquilo que mais teme. 
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Tabela 7 D (GF 3) – Mudanças de Valores e Práticas Educativas 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Práticas Educativas Valores 
 

Rever práticas 
educativas 

 

 
Conectar-se a uma rede 

 
Respeito às diferenças 

Compartilhar 
informação 

Ser multiplicador da informação. Respeito à singularidade 
da criança e adolescente. Isto reflete respeito, participação 
na vida dos filhos. Poder modificar as idéias correntes sobre 
educação de filhos. Ouvir os filhos e deixarem eles se 
expressarem, sendo que para isto os pais possam rever sua 
posição de autoridade autoritária, deixando de ser “generais” 
para elas não procurarem pessoas erradas para orientá-las. 
Eles se abrem mais e passam a sentir mais confiança nos 
filhos, ajudando a ter confiança, diálogo, respeito e observá-
los melhor. 

 
 

Mudanças oscilantes 
 
 

 
Conversa 
Comunicar Expectativas 
Bater Forte quando excede 
limites 
 

 
 

Limites e Expectativas 
Comunicação 

Fazem combinados entre os pais, conversam e refletem, 
comunicando as expectativas e expressando emoções e 
sentimentos em relação à frustração dos resultados. “Não 
quero ter um filho ladrão”. Conversou melhor com o 
marido, negociando a divisão da tarefa de cuidar e monitorar 
os filhos por causa das preocupações que surgem em relação 
à honestidade e sexualidade dos filhos (menina). Houve 
recaídas, existem contradições por causa de oscilações que 
acontecem por descuidarem da constância do cuidado. 
Consegue efetivamente falar, dialogar e não gritar. No 
entanto, quando passa dos limites ela “bate forte” para arder 
um pouquinho ter efeito, “porque se for de vagarinho eles 
não se aquietam”. 
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Tabela 7 E (GF 3) – Mudança de Valores e Práticas Educativas 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Práticas Educativas Valores 
 

Refletindo sobre 
Mentalidades e 

Culturas herdadas 
Namoro 

Bater forte  
Conversar 
Conversas esclarecedoras 
Conversas compreensivas 
“Segurar” filhas mulheres 
Chineladas e conversas 
Bate em todos 

 
Honestidade 

Comportamento Moral  

Fazem referência às suas cidades de origem (nordeste) 
explicitando os aspectos culturais e de costumes que 
interferem na visão sobre educação de filhos, considerando 
que “este povo é bravo e ignorante”. O ato de bater com 
galho de goiabeira é contrastados com a busca de ajuda 
psicológica, refletindo a diferença de valores e práticas 
educativas em relação às gerações anteriores. Apresentam as 
expectativas em relação ao grupo como algo que possa gerar 
mudança e parecem apresentar uma visão médica (higiênica) 
e de especialidade do comportamento, não reconhecendo sua 
autoria no processo de mudança. Explicitam a necessidade 
de reverem e reconhecem que são muito exigentes e esperam 
em demasia as “melhoras” de seus filhos. 

 
 

Inclusão Parental 
 

 

  
Dividir tarefa 

Respeito às diferenças 

Algumas das participantes sentem-se “viúva de marido 
vivo”, fazendo referência à importância dos maridos na 
educação dos filhos. Quando as mães se colocam como as 
“poderosas” os maridos se afastam. Acabam tratando os 
maridos de modo semelhante aos filhos. Explicitam 
contradições (inconsistência) mas práticas educativas, bem 
como na relação que estabelecem entre marido e mulher. 
Valorizam as diferenças no sentido de ser bom que os dois 
sejam diferentes, podendo se complementar, uma vez que a 
igualdade de pontos de vista e práticas educativas seria (-). 
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Tabela 7 F (GF 3) – Mudança de Valores e Práticas Educativas 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Práticas Educativas Valores 
 
 
 
Mudança do olhar 
 
 
 

Revisitam as 
práticas 

intergeracionais 

 
Comunicação melhor 
Parou de criticar 
Passou a elogiar 
Expressar afeto 
Olhar filhos com bons olhos 
Convidar os amigos dos filhos 
para freqüentar a casa 
Conversar com os filhos sobre 
a educação que tiveram 
Diálogo na família 
Valorização do filho  

 
 

Perdão 
Compreensão 

Transformação 
Idoneidade 

Honestidade 
Respeito à singularidade 

Respeito 
Comunicação 

Muda o olhar. Se você tem alguma mágoa ou trauma da 
mãe, passa a vê-la e compreendê-la com as limitações e 
possibilidades que ela tinha na época que os educou. É um 
olhar que se volta para o perdão. Em conseqüência disso, 
muda o jeito como lidamos com os filhos, ponderando as 
práticas que tiveram com as novas possibilidades, 
ponderando mais entre a educação que recebeu e a que vai 
realizar com os filhos, tendo um olhar mais amistoso 
fazendo a transformação na hora de educar. Apresenta-se um 
olhar da complexidade ao considerar a emergência do novo a 
partir do velho. Não querem reproduzir nos filhos aquilo que 
nos aspecto negativo seus pais/ avós fizeram. Não querem 
formar (no sentido de formatar), mas querem transformar 
seus filhos. Lembra-se de rituais (enterro da “sola”) 
remetendo às práticas de abuso físico e os instrumentos 
utilizados para faz-lo. Compartilham com os filhos suas 
histórias e re-significam conjuntamente a experiência de 
educar na família. Definem esta experiência como 
transformação, novo encantamento, maior aprendizado, 
conhecimento de si mesmo para se transformarem cada vez 
mais em mães melhores. Passaram a ter maior compreensão 
da maneira como foram educados para então romper o ciclo 
de dificuldades do momento atual. 
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Tabela 8 A – (GF 4) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças Ocorridas 
 
 

De pai ausente para 
pai presente 

Revisaram suas 
condições de mãe/ 
mulher 
Pensam o reflexo 
da separação sobre 
a educação dos 
filhos 

Maior tranqüilidade 
Tarefa menos 
pesada 

Maior preocupação do 
pai 
Maior participação/ 
interesse do pai 

Não sabe se o que marcou mais foi por razão do 
tema abordado ou pela presença do pai. Esta 
experiência evidenciou uma nova situação da 
vida familiar em que o pai (homem) passa a 
participar mais da vida dos filhos. Avaliam seu 
papel enquanto esposa e os impactos nas 
relações após o processo de separação/ divórcio. 
Reconhecem a capacidade e interesse dos 
homens pelos filhos e consideram a importância 
de sua participação. Gostariam que 
participassem mais porque os filhos sentem 
falta e a tarefa se torna mais pesada para elas 
porque educar um filho é uma tarefa carregada 
de muita responsabilidade. Ter um marido tem 
o sentido de dar um pai para os filhos e não se 
sentirem discriminadas socialmente. Avaliam os 
efeitos no comportamento dos filhos de não 
terem um pai dentro de casa. Os efeitos de um 
re-casamento trouxe maior tranqüilidade e 
segurança familiar para todos. Refletem sobre a 
construção dos papéis de homem e mulher x pai 
e mãe na educação dos filhos na família.  

 
 
 
 

A compreensão 
feminina sobre o 
valor da presença 

masculina na 
educação dos filhos 

Maior cuidado 
com as relações 
familiares 
Avaliam os efeitos 
da ausência dos 
pais homens 
Questionam sobre 
suas práticas na 
construção dos 
papéis 
Refletem sobre a 
construção do 
papel de marido e 
mulher x pai e mãe 

Mais felizes 
Mais satisfeitos 
Mais conscientes 
Mais reflexivos 
Mais críticos 
Responsabilidade 
dividida 

Filhos mais seguros 
Filhos mais felizes 
Expressão de afeto 
entre os filhos 
Mais atentos aos papéis 
Divisão de papéis 
Divisão de 
responsabilidade 
 

A compreensão 
masculina sobre a 

presença dos 
homens na 

educação dos filhos 

 Participativos 
 

 “Eu me sinto um verdadeiro doméstico” 
expressa o sentimento dos pais que procuram da 
educação dos filhos. Isto evidencia a capacidade 
do homem de se interessar, acompanhar, cuidar 
somando com a esposa... 
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Tabela 8 B – (GF 4) Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças 
Ocorridas 

 
A compreensão 

masculina sobre a 
presença dos 
homens na 

educação dos filhos 

 
 

  ... essencial e fundamental a participação conjunta 
na educação dos filhos. Reconhecem a 
importância que tem os pais para os filhos, 
sobretudo quando vem outro filho e a divisão da 
atenção é importante. Reconhecem que é muito 
difícil para as mães educarem sozinhas. Elas 
complementam solicitando igualdade de esforços 
entre pai e mãe nos sacrifícios que realizam para 
educar, cuidar e acompanhar os filhos. Entendo 
haver aí uma alta expectativa das mulheres em 
relação aos homens, uma vez que elas querem que 
eles devam exercer o papel de pai tal como elas 
exercem o de mãe. 

 
 
 
 

Efeitos do 
O questionário 

Relativizam as 
práticas 
Refletem sobre as 
práticas 
Se descuidando 
das boas práticas 
Prestam mais 
atenção 

Mais amados 
Mais respeitados 
Mais afeto 
Mente mais aberta 

Ser menos rígidos 
Ser mais suave 
Dialogar mais 
Conversa mais 
Se interessa pela 
vida dos filhos 
Monitoram 
atividades escolares 
Estabelecem 
prioridade 
Destravamento da 
mente 
 

O questionário “deu um cutucão” – apontou 
alguns aspectos (fez refletir) sobre as práticas que 
vinham exercendo, de “muitas coisas que 
passavam por cima” (descuido). Fez pensar na 
maneira como estão exercendo a autoridade em 
relação aos limites e regras na educação dos 
filhos. Fez pensar na confusão e na inconsistência 
das práticas, como por exemplo ser flexível 
quando tinha que ser rígido e ser rígido quando 
tinha que ser flexível.  
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Tabela 8 C – (GF 4) – Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças Ocorridas 
 Estando alerta 

Avaliando seu papel 
junto aos filhos 
Reflexão  
 

Mais flexíveis 
Mais próximos dos 
filhos 
Mais abertos a 
ouvirem críticas dos 
filhos 
 

Tornaram-se mais 
cuidados 
Ficaram mais pacientes 
Avaliam a função 
parental junto aos filhos 

... o questionário serviu como um alerta para 
pensarem nas práticas que estão realizando. Fez 
com que pudessem avaliar junto aos filhos o 
exercício da função parental, procurando ouvi-
los e caminhar na direção de serem melhores 
pais e mães. 

 
 
 

Pressão 
Stress 

Angustia 
Falta de Força 

 
Reconhecem a 
necessidade de 
mudança 
Sondar dentro si a 
razão de seus 
sentimentos 
Autoconhecimento 

 
 
Fraqueza para educar 
Angustiados  
Confusão de 
sentimentos 
 

 
Parar para pensar 
Menos irritabilidade 
Parou de xingar 
Diminuição de 
sobrecarga 
Mais serenidade 

Algumas mães apresentaram-se com intenso 
sentimento de angustia, falta de força e 
competência para educarem seus filhos. Sentem-
se pressionadas, sobrecarregadas, estressadas e 
confusas quanto ao fazê-los. Outras, ao contrapor 
tal experiência, disseram que passaram a refletir 
e perceber que estavam confundindo a raiva que 
sentiam dos maridos com os sentimentos que 
sentiam por seus filhos, transferindo assim, 
erroneamente tais sentimentos e isto 
atrapalhavam muito nas práticas que exerciam, 
piorando cada vez mais a situação. 
Reconheceram tal comportamento com sendo de 
natureza violenta e explicitou-se o caráter de 
força física dos homens, o que faz pensar que 
elas deslocam tal agressividade para os filhos 
pelo temor que têm de que seus maridos sejam 
violentos com elas. 
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Tabela 8 D (GF 4) - Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Como se cuidam Como se sentem Mudanças 
Ocorridas 

 
 
 

O significado dos 
Grupos Reflexivos 

Se valorizam 
Se relacionam 

Maior auto-estima 
Superando timidez 
Menos esquisita 
“Destravamento” da 
mente 
Maior felicidade 
Conectados a uma 
rede 
Calma 
Paciência 

Superou timidez 
Maior capacidade de 
se expressar 
Superação da 
vergonha 
Conversa mais 
Menos foco nas 
tarefas domésticas 
Mais calma 
Mais paciência 

Analisam o valor dos grupos reflexivos nas suas 
vidas, evidenciando que os mesmos ajudaram a se 
desenvolverem fazendo-os ficar com suas mentes 
“destravadas”, superando timidez e a vergonha, 
sentindo-se mais capazes de se expressarem. Isto 
implicou na melhora da auto-estima, de uma maior 
comunicação na família, sentimento de menos 
“esquisitice” (inclusão social) e de pertencer a uma 
rede social com conseqüente sensação de felicidade 
na vida. Sente-se como vindo na escola. 
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Tabela 8 E (GF 4) - Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ 
Fenômeno 

Categorias  
Significados Como se cuidam Como se 

sentem 
Mudanças Ocorridas 

 
 

O significado dos 
Grupos 

Reflexivos 

 
 
 
Se auto-conhecendo 

 
 
Auto-estima 
Mais alegre 
Espontânea 
 
 

 
 
Melhorou auto- conceito 
Compreensão do que 
falta 
Consciência do seu papel 
na família 
Recuperou dignidade 
Mais calma para falar 

A participação no grupo conduz a voltar no tempo 
para compreenderem determinadas situações pelas 
quais passaram para entender o sentido desses fatos 
no presente. Uma das mães conclui que ficou muito 
tempo com depressão. Teve a consciência de que 
faltava algo que era a expressão do afeto do marido 
e dos filhos. Foi se transformando e teve a visão de 
que tinha se transformado em uma criada do 
marido, uma vez que seu foco era colocado nas 
tarefas domésticas e com isto foi deixando de se 
cuidar com o passar do tempo. Recuperou o sentido 
de dignidade e aprendeu a “ter voz” – falar, se 
expressar, se escutar, sentir-se legitimada como 
pessoa. 

 
 
 

Efeitos na 
comunicação 

familiar 

 
 
Equilíbrio emocional 
Auto-observação 

 
 
Calma 

 Os pais avaliam a importância de terem equilíbrio 
emocional, enfatizando que reflete diretamente nos 
filhos. Observam que quando estão mais calmos, 
falam de modo diferente com os filhos e eles 
entendem mais facilmente o que se deseja pelo fato 
de estarem mais calmos, podendo olhar nos olhos e 
sem estresse.  Consideram que a agressão verbal 
(violência psicológica) dói muito, tanto para a 
criança quanto para os adultos.  
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Tabela 8 F (GF 4) - Influência da Participação nos Grupos Reflexivos 
 

Tema/ 
Fenômeno 

Categorias  
Significados Como se cuidam Como se 

sentem 
Mudanças Ocorridas 

 
 

Violência 
Psicológica como 

estratégia de 
prática educativa 

Refletem sobre o 
efeito de quando 
perdem a cabeça 
Buscam autocontrole 
Evitam falar palavras 
que machucam 
 

Conscientes 
Calmos 
Exigentes 
Perfeccionistas 

Mais equilíbrio 
Mais auto-controle 
Consciência do que 
deseja 
Maior desejo de 
mudança 

Emocionam-se ao falar disso e consideram que a 
agressão verbal dói mais do que uma tapa na cara. 
Puderam pensar sobre o valor das palavras na 
comunicação familiar evitando serem violentas. 
Consideram que os filhos se comportam 
influenciados pelo modo como os pais se 
incomodam e reconhecem que agem de modo 
inadequado com os filhos. Desejam ser mais 
calmos, parar de gritar e procurar se sentir mais 
feliz consigo próprios para transmitir os valores e 
princípios de maneira mais correta. Falta calma, 
compreensão e sabedoria para passar o que sente. 
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Tabela 8 G (GF 3) – Mudanças de Valores e Práticas Educativas 
 

Tema/ Fenômeno 
Categorias  

Significados Práticas Educativas Valores 
 
 
 

Limite com sentido 
de expressão de 

afeto 

 
 
Dar limites 
Ter hora para tudo 
Expressar afeto e amizade 
Não gritar e conversar 
Fazer coisas juntos 

 
 
 

Limites 
Expressão de afeto 

Proximidade 

Pais ausentes que compensam com coisas materiais 
apresentam dificuldades de colocar limites nos filhos. Não se 
deve barganhar e nem comprar obediência e afeto dos filhos. 
Resistir ao consumo porque crianças pedem tudo e a toda 
hora e nunca estão satisfeitos. Acham importante os pais 
reservarem um tempo junto com os filhos para realizar 
algum tipo de atividade, tais como passear, assistir TV, etc 
para que se crie oportunidade de diálogo, comunicação sobre 
fatos corriqueiros da vida deles e assim os pais se 
aproximem mais e fique a par do cotidiano dos filhos, 
aproximando-se entre si, conhecendo-se uns aos outros. 
Tudo isso junto diminui muito a cobrança dos pais sobre os 
filhos e sobre si próprios, além da culpa. Os homens se 
expressam como sendo colaboradores, diluindo assim a idéia 
preconceituosa de que os homens não são capazes de cuidar 
dos filhos e realizar tarefas domésticas. 

 
 

Re-significando a 
experiência de 

educar 

Educa espelhado no pai 
Fazer refeições juntos 
Faz diferente – é mais 
moleque (mais leveza, lúdico e 
bom humor) 

 
Respeito 
Leveza 
Ternura 

Os pais educam espelhados na educação que tiveram, mas 
também consideraram que imprimem um novo jeito 
tornando a experiência de educar mais leve e menos pesada. 
Entendem que precisam reclamar menos e serem mais gratos 
e mais calmos, porque existem pessoas que têm problemas 
mais graves que os seus, conforme vêem nos encontros. 
Sente vergonha de si próprio porque reavalia que seus 
problemas não são tão grandes assim. As histórias dos outros 
tocam em cada um e aprendem a se descobrirem. Os 
encontros significaram a descoberta do amor, oportunidade 
de mudança e crescimento. Que jamais poderiam ter a 
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oportunidade de aprendizado da vida, um momento de 
parada para olhar para si, se desligando das tarefas e da 
pressão do tempo. Ficam felizes, dão risada, conhecem 
pessoas (ampliam a rede). 
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CAPÍTULO VII 
 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 
 

  

 Antes de iniciar a discussão dos resultados, gostaríamos de fazer uma 

observação, que é justamente com relação à recursividade dos temas. Tendo em vista 

que esse processo se transcorreu durante dois anos, em vários momentos e com 

situações distintas, muitas questões foram retomadas em circunstâncias diferentes e em 

outros contextos de discussões, reforçando conclusões ou algumas afirmações que já 

tinham sido feitas, razão pela qual muitas vezes nos dá a sensação de estarem repetidas. 

Eles têm o sentido de se reforçarem mutuamente em função da recursividade sistêmica e 

complexa, própria do fenômeno educativo. 

Reflexão foi uma categoria temática (Tabela 1A-GR1 e 3A-GR3) apontados 

pelos pais que indicaram a reflexividade como recurso desenvolvido nos encontros. 

Eles apontaram que um dos maiores benefícios que tiveram foi a possibilidade de 

melhorarem habilidades de maior atitude reflexiva, porque elas os ajudaram a ter mais 

cuidado no exercício da parentalidade. Foi considerada como sendo muito importante 

entender que precisam “se dar” uma oportunidade para que pudessem realizar reflexões 

sobre o que se passa com eles, o modo como são diretamente afetados e impactados 

pelos acontecimentos do cotidiano no que se refere a educar os filhos.  

Esta capacidade de dar uma pausa, que disseram ter conseguido incorporar ao 

cotidiano da educação, lhes ajudou a fazer uma auto-análise e assim se darem conta das 

mudanças necessárias a serem realizadas. Elas puderam ser implementadas de maneira 

mais consciente e tranqüila.  

Além disso, esse espaço promove um distanciamento suficiente da situação 

imediata e do relacionamento muito aproximado com os filhos em contextos educativos 

difíceis. Assim, entenderam a importância de estabelecerem uma distância boa para 

enxergarem a dimensão de pessoa singular existente em cada uma das partes, nas 

diferentes situações que participam.  

Entendemos este distanciamento como auto-escrutínio. Para os pais, isto ajuda a 

ter maior clareza do momento de vida de cada um, possibilitando enxergar com 

naturalidade os comportamentos resultantes da dinâmica natural da vida, que muitas 
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vezes se expressam por meio de crises previsíveis (Carter & Mcgoldrick, 1995) e outros 

tipos de dificuldades que precisam ser enfrentadas e compreendidas.  

Nesse sentido, perceber o tempo dos pais e o tempo dos filhos em termos das 

etapas do ciclo vital de cada um e da família como um todo, se tornou de fundamental 

importância para as decisões que precisavam tomar, bem como da postura que adotaram 

no que se refere às práticas educativas na família. 

DENISE (GR1)17:“Então assim, me chamou muito atenção mesmo essa questão de 
reflexão... Isso mesmo de que não é um momento... Que muitas vezes a gente pensa que 
essa reunião é uma reunião que vai falar de como seu filho está no projeto18 e na 
realidade, é uma reunião para reflexão. Reflexões internas dos pais. (...) É um momento 
de reflexão sobre coisas que muitas vezes ocorre no seu dia a dia, repetindo ações com 
relação à educação dos filhos, então me chamou muita atenção isso, que às vezes nem 
todos temos a oportunidade de fazer essa reflexão... parar e fazer essa reflexão!” 

  
Esta competência para ser capaz de refletir foi referida pelos pais como 

possibilitando a eles poderem pensar antes de agir, ajudando a fazer uma análise mais 

acurada das situações nas quais deparavam, podendo assim colocar em prática os 

aprendizados quem iam realizando a partir dos compartilhamentos de experiências nos 

grupos reflexivos.  

Ao mesmo tempo em que podiam se compreender num processo de 

transformação, isto também lhes possibilitava rever suas práticas, pelo novo que 

emergia, resultando disto a re-significação das situações frente às quais se encontravam 

e, por conseguinte, a redefinição do seu papel como pais.   

Então esta competência adquirida se expandia e extrapolava para além dos 

espaços de encontros dos grupos reflexivos, refletindo na construção de redes 

dialógicas, na medida em que do próprio grupo emergiam espontaneamente estas redes 

de relacionamentos “in vivo” (queremos dizer não virtuais). Isto também lhes motivou a 

compartilhar suas experiências com vizinhos e familiares mais próximos, fortalecendo a 

rede comunitária, de modo a incluir com maior segurança outras pessoas no sistema 

educativo da família. Esse envolvimento de parentes, vizinhos e comunidade em torno 

do cuidado e proteção dos filhos, proporcionaram experimentar um cotidiano em que 

todos são filhos de todos, formando o que Morin (2005) chama de “educação de alta 

complexidade”. 

Embora o processo reflexivo tenha permeado todo o processo da pesquisa, nosso 

objetivo nesta discussão foi explicitá-lo nos momentos em que ele apareceu com maior 

                                                        
17 Grupo Reflexivo de nº 1 
18 Fazendo referência à ONG. 
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grau de extensão, de profundidade em termos dos significados que tiveram para os 

participantes. Nesse sentido, nos grupos focais (Tabela 5B – GF1)19 este tema da 

reflexividade foi trazido pelos pais num contexto em que faziam referência às mudanças 

de valores e práticas educativas que definimos como Reflexão e Autocrítica. Refere-se 

a um tipo de fenômeno que emergiu nas práticas educativas que os fez parar para pensar 

– “pensam bastante!”, indicando que o fazem mais agora do que anteriormente. Hoje 

são capazes de “contar até 1.000” e se vêem como sendo mais flexíveis e mais 

tolerantes. 

Na nossa compreensão isto implicou numa aquisição de valores que chamamos 

de “Poder Pessoal” porque passaram a se sentir com mais força e confiar que estão no 

controle das coisas que acontecem com eles (pais), tendo maior segurança para educar, 

uma vez que conseguem refletir sobre as diferenças de personalidade dos filhos. 

Também consideraram importante levar em conta a singularidade de cada um 

dos filhos, ao educá-los. Isso os ajudou a construir um maior e melhor sentido de 

orientação para si e para os filhos com maior segurança e auxiliou para que 

acreditassem na possibilidade de poderem adotar outras práticas alternativas que 

pudessem ser melhores, diferentes e mais profícuas, ao invés de criticar, xingar e bater, 

por exemplo.  

Assim, reconheceram a importância de não desqualificar os filhos e a presença 

do caráter sistêmico da mudança, uma vez que compreenderam que quando os pais 

mudam os filhos também o fazem, refletindo novamente sobre os pais, criando assim, 

um circuito retro-agente de transformações relacionais no sistema familiar, sobretudo 

entre pais e filhos. 

MARISA (GR1): “A gente teve uma visão que nem sempre a gente está certa. A 
gente quer impor, fazer do jeito que a gente quer e a gente nunca vê o lado dos nossos 
filhos. Uma melhoria em conjunto; de não exigir tanto deles. Têm muitos pais que são 
severos. Os filhos têm que fazer daquele jeito, mesmo que os pais estejam errados, eles 
querem que seja daquele jeito. Nunca ouvir e considerar também o lado do filho, 
porque nem sempre a gente tem que massacrar... forçar...”. 

Muita cobrança e exigência foi outra categoria temática que emergiu neste 

contexto de discussão sobre a reflexividade, que está relacionada com uma alta 

expectativa de desempenho que os pais tinham em relação a si próprios e aos filhos. A 

capacidade de reflexão possibilitou verificar os exageros que cometiam e então 

deixaram de fazer comparações entre os filhos/ irmãos, o que garantiu maior 

tranqüilidade familiar, porque cessaram de fazer críticas negativas, tornando-se menos 

                                                        
19 Tabela 5B do Grupo Focal de nº 1 
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exigentes, mais pacientes e tolerantes, passando assim a não se valerem de 

desqualificação e abuso físico como práticas para conseguir alcançar suas metas 

educativas na família. 

Nos Grupos Focais estes aspectos foram discutidos de modo mais aprofundado a 

partir do conjunto de expressões que nomeamos de Pressão, Stress, Angústia e Falta 

de força (Tabela 8C – GF4). Neste grupo algumas mães apresentaram-se com intenso 

sentimento de angústia, falta de força e competência para educar seus filhos. Sentiam-se 

pressionadas, sobrecarregadas, estressadas e confusas quanto ao que fazer. Outras, ao 

contrapor tal experiência, disseram que passaram a refletir e perceber que estavam 

confundindo a raiva que sentiam dos maridos com os sentimentos que sentiam por seus 

filhos, transferindo assim, erroneamente tais sentimentos e isto lhes atrapalhava muito 

nas práticas que exerciam, piorando cada vez mais a situação 

Consideramos este momento em que esta discussão se deu como sendo muito 

especial, trouxe algo de diferente.  Embora este fosse um momento em que os pais 

deveriam conversar avaliando as mudanças ocorridas na educação de filhos dirigidos 

para um foco a partir de um roteiro, surgiram demandas interventivas. Isto caracterizou, 

em nosso entender, um momento de contradição e imprevisibilidade, que pegou de 

surpresa o pesquisador, porque não esperava que os dados pudessem emergir num 

contexto tão profundo e tão contraditório, já que ao mesmo tempo em que falavam de 

transformações também falavam de limitações, sentimento de fracasso e falta de força. 

Novamente trazemos para nossa discussão os princípios de Vasconcelos (2002) 

quando fala da dimensão de Morin ao contemplar a complexidade, além da 

imprevisibilidade e intersubjetividade, para entendermos este contexto de pesquisa. 

Morin (2002a, 200b, 2003) afirma que o homo complexus é responsável pelo processo 

de auto-eco-organização que se constrói na partilha e na solidariedade dos diversos tipos 

de pensamentos. Nesse sentido, compreendemos que este momento expressou tal 

processo de partilha solidária de organização complexa, uma vez que o fenômeno se 

mostrou num movimento transcendente que teve origem a partir da própria contradição 

em que se viam alguns participantes, e o próprio pesquisador, pelo contexto que 

emergiu. Podemos dizer assim que se instalou repentinamente a incerteza num momento 

de certeza. Compreendemos esse momento de construção de significados que se deu 

como sendo característica dessa dimensão ecológica apresentada por Morin, uma vez 

que criaram nexos por meio de pontos convergentes e divergentes que resultou em um 

horizonte comum de significados que conectaram todos que ali estavam presentes a 
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partir de ponto em comum. Nesse sentido, entendemos que ocorreu um momento de 

experiência de uma auto-eco-organização da experiência de educar filhos. 

 Para Morin (2005a, 2005b, 2003, 2002a, 2002b e 1996) o pensamento que 

integra e associa, também liberta porque é criativo, artístico, político e ético. No 

pensamento complexo, as contradições têm espaço de acolhimento sem preconceito ou 

exclusão. São opostos, diferentes e complementares que, se ligam numa teia 

multireferencial que, inclui a objetividade e a subjetividade inerentes à condição 

humana, colocando-as no patamar de possibilidades constantes. Foi isto que vimos 

acontecer neste momento da pesquisa. 

Ainda que o indivíduo apresente semelhanças étnicas e culturais, ele tem 

também características químicas, sociais e do ecossistema peculiares. É um ser ímpar. 

Daí, como exemplo, a questão das características e heranças culturais trazidas pelos 

participantes quando falaram, por exemplo, das tipicidades do povo nordestino, que têm 

como princípio as práticas educativas violentas como sendo um valor para educar. 

Nesse sentido, segundo Morin (2002a), ao construirmos nossa identidade, que 

pressupõe liberdade e autonomia, cada homem e cada mulher torna-se sujeitos a partir 

das dependências que alimentam como, por exemplo, as da família, da escola, dos 

amores, da linguagem, da cultura e da sociedade. Ter consciência dessas dependências 

foi o ponto mais forte que emergiu deste contexto que ilustra de maneira clara e 

profunda o processo de transformação pelo qual muitos dos pais passaram.  

Assim, disseram que se cuidam de modo a reconhecerem a necessidade de 

mudança e ao mesmo tempo “sondar” em si a razão de seus motivos e sentimentos pela 

busca do autoconhecimento. Acreditamos que houve aí um salto importante na direção 

da construção do processo identitário parental.  

A maior parte das mães fez referência ao fato de que poder olhar para si facilitou 

muito no sentido de deixá-las menos irritadas, experimentar a sensação de serenidade e 

de menos sobrecarga ao lidar com os filhos. Assim, definimos uma categoria temática 

(tabela 1F GR1) que chamamos de Reflexão pessoal que se desdobrou em outra 

categoria de análise que nomeamos de Autoconhecimento para descrever a capacidade 

de conhecer melhor nosso ser, caráter, fortalezas, oportunidades, atitudes, valores, 

podendo construir sentidos de si mesmo, das outras pessoas e do mundo em que 

vivemos. Nesse sentido, os pais puderam experimentar como efeitos de mudança a 

aquisição de certo nível de autoconhecimento quando puderam olhar para si e 

compreender que passaram a não cobrar o outro demasiadamente, diminuindo o grau de 

exigência com os filhos e a busca do controle e equilíbrio emocional. 
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DENISE (GR1): “(...)... na realidade é um momento seu. (...) É um momento de reflexão 
sobre coisas que muitas vezes ocorre no seu dia a dia, repetindo ações com relação à 
educação dos filhos (...)”. 
 

LÉO (GR1): “Eu ia falar que foi aqui que eu percebi que a maioria dos problemas nos 
lares tais como: a desorganização dos filhos dentro de casa... das mães que gritam com 
os filhos... dos pais que não conversam com os filhos... tudo isso seria resolvido se 
todos chegassem a um senso comum e declararem: “eu vou colaborar”!!!  eu aprendi a 
me policiar, eu não vim em todas as outras reuniões,  sou pai de primeira vez...então 
preciso prestar mais atenção e não querer só cobrar deles!!! Aprendi a olhar pra 
dentro de mim também. Isso é importante pra mim”. 
 

Levanta-se assim a importância de pensarmos sobre as habilidades e 

competências necessárias que são importantes de serem desenvolvidas pelas famílias, 

sobretudo quando consideramos a complexidade da vida contemporânea e dos contextos 

específicos em que vivem. 

Antes de seguirmos adiante em nossa discussão, gostaria de apresentar 

rapidamente o que queremos dizer quando fazemos uso dos termos habilidades e 

competências.  

Alguns de nós sabemos que esse tema merece ampla discussão teórica, dado a 

seu uso corrente nas diferentes áreas das ciências humanas e sociais, tais como 

educação, psicologia (psicometria e cognição), serviço social, pedagogia empresarial, 

etc. - o que não é o caso de fazermos aqui porque não faz parte dos nossos objetivos de 

pesquisa. Nosso intuito é somente situar o sentido de nossa narrativa para que o leitor 

possa entender de modo claro e específico o que estamos querendo dizer ao utilizar tais 

expressões.  

Entendemos que Competências são as modalidades estruturais da inteligência, 

ou melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre 

objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades 

decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do ‘saber fazer’. 

Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova reorganização das competências. Importante notar o caráter 

sistêmico desta construção, em que habilidades retroagem sobre as competências e vive 

versa, num circuito ininterrupto. 

Segundo Gentile e Bencini (2000) as competências são entendidas como a 

capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. 
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Para Perrenoud (1998), as competências são traduzidas em domínios práticos das 

situações cotidianas que necessariamente geram compreensão da ação empreendida e do 

uso a que essa ação se destina. Já as habilidades são representadas pelas ações em si, ou 

seja, pelas ações determinadas pelas competências de forma concreta (como escovar o 

cabelo, pintar, escrever, montar e desmontar, tocar instrumentos musicais etc.). 

Contextualizando e operacionalizando estas compreensões no entendimento dos 

resultados apontados pelo presente estudo, vamos dizer que as competências são o 

conhecimento que as pessoas já possuíam e/ ou passam a adquirir, podendo também 

ampliá-los e melhorá-los. Já as habilidades são as ações concretas, o saber fazer de 

modo eficaz. Nesse sentido falávamos do autoconhecimento como uma competência 

desenvolvida, segundo o que nos relataram os participantes da pesquisa.  

Em 1993, a Divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

lançou a Iniciativa Internacional de Educação de Habilidades para a Vida nas Escolas 

(Habilidades para a Vida nas Escolas). O objetivo desta iniciativa foi transmitido 

internacionalmente e seu propósito era ensinar dez habilidades genéricas, que são 

consideradas importantes na promoção de competências psicossociais de crianças e 

jovens: Autoconhecimento, Comunicação assertiva, Pensamento criativo, Empatia, 

Pensamento crítico, Manejo de emoções e sentimentos, Tomada de decisões, Solução de 

problemas e conflitos, Manejo de tensões, Relações interpessoais.  

Embora existam outras formas de classificar as habilidades para a vida, a 

proposta da OMS obteve amplo reconhecimento porque é bastante flexível e tem 

aplicabilidade universal. Essas habilidades foram organizadas em três categorias 

distintas (Mangrulkar, Whitman e Posner, 2001).  

1. Habilidades sociais: habilidades de comunicação, negociação e recusa, 

afirmação de competências interpessoais (para desenvolver relações 

saudáveis, cooperação, empatia e perspectiva de tomada de decisões. 

2. Habilidades Cognitivas: tomar decisões diante de determinados 

problemas, avaliação e compreensão das conseqüências das decisões 

tomadas, busca de soluções alternativas para os problemas, pensamento 

crítico, análise da influência dos pares e da mídia, Análise das 

compreensões que têm das normas sociais e das próprias crenças, auto-

avaliação e clarificação de valores. 
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3. Habilidades para o controle das emoções: controle do stress, controle 

dos sentimentos, incluindo a ira e capacidade para aumentar o controle 

interno (auto-gestão, autocontrole). 

Estas três categorias de habilidades não devem ser vistas e consideradas 

separadamente. Apresentamos esta organização meramente por uma questão relativa à 

organização estética do texto. É importante observar que cada uma delas se 

complementa e reforçam umas às outras e isto foi possível de se observar ao longo de 

toda análise dos resultados deste estudo.  

É possível que para muitos de nós estas habilidades psicossociais não sejam um 

assunto novo. Em alguns aspectos elas são tão antigas quanto a própria humanidade, 

porque todas elas têm a ver com o modo de fazer a gestão dos relacionamentos, que 

inclui desde o tipo de relação que estabelecemos conosco, passando pelo 

relacionamento com as pessoas mais próximas e/ou distantes e, por fim, com a 

sociedade como um todo. 

Apesar das habilidades num primeiro momento terem sido pensadas para serem 

aplicadas no âmbito educacional de crianças e adolescentes - entendemos que elas são 

muito importantes de serem entendidas e utilizadas para além dos muros escolares e das 

salas de aula. Elas são válidas não somente para crianças e jovens, mas também para os 

adultos e a família. Temos trabalhado no sentido de traduzir e operacionalizar 

conceitualmente cada uma dessas habilidades com o intuito de aplicá-las a contextos de 

trabalho social-comunitário voltados principalmente para famílias e trabalhadores 

sociais, principalmente aqueles que vivem ou trabalham com populações em contextos 

de riscos e vulnerabilidades pessoais e sociais.  

É importante dizer que todas as pessoas de todas as idades podem desenvolver e 

fazer uso das habilidades diariamente. Por isso que é cada vez mais reconhecida a 

importância de incluí-las não somente no âmbito de vários programas educativos para 

crianças e adolescentes na escola, mas também em outros contextos de trabalhos como 

temos feito. 

É muito importante ressaltar que durante nossa análise e discussão dos 

resultados pudemos verificar que os participantes fizeram referência a conquistas e 

mudanças que ocorreram que estão diretamente relacionadas a estas habilidades e 

competências que vimos apresentando.  

Assim, a aquisição do autoconhecimento foi apontada pelos pais como um dos 

efeitos de sua participação nesta experiência de intervenção que realizamos por meio 
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dos grupos reflexivos. Foi uma das maneiras pelas quais eles buscaram exercer certo 

cuidado de si, bem como cuidar das práticas educativas que utilizavam. 

Nesse sentido, a partir do que nos é apresentado pela OMS (1993) e SMADS 

(2008), o Autoconhecimento é compreendido como a capacidade de conhecer melhor 

nosso ser, caráter, fortalezas, oportunidades, atitudes, valores.  Construir sentidos de si 

mesmo, das outras pessoas e do mundo em que vivemos, a partir da auto-imagem, do 

valor pessoal e da busca da consciência de nossos limites e possibilidades no momento 

da vida em que estamos vivendo. 

Do ponto de vista da aplicação desta habilidade aos contextos familiares - 

principalmente com foco nas práticas de educar filhos - acreditamos que o 

autoconhecimento deve ser compreendido como a capacidade dos pais de conhecer 

melhor o seu ser diante do ser de cada filho e buscar saber como lidar com eles em 

função das diferenças, do caráter e características de cada um, como já temos apontado 

com os temas e significados trazidos pelos pais ao longo desta discussão. 

Compreendemos que o autoconhecimento também tem a ver com a capacidade 

de pensar sobre as possibilidades de práticas e escolher as oportunidades para falar ou 

agir com os filhos e outras pessoas envolvidas na educação, no cuidado e na proteção 

das crianças/ adolescentes. Além disso, o autoconhecimento envolve a capacidade de 

refletir sobre as atitudes e possíveis conseqüências para o desenvolvimento dos filhos e 

que valores estão implicados nas práticas que escolhem utilizar. Inclui a capacidade de 

construir sentidos de si mesmo como pessoa e as tarefas parentais, bem como o 

relacionamento com as outras pessoas e com o mundo em que vivem. 

Comportamento com os filhos é uma categoria temática cujo significado está 

relacionado com o fato dos pais perceberem a situação de exercer pressão sobre os 

filhos, muitas vezes resvalando em práticas violentas, do tipo psicológico. Eles se 

percebem exercendo suas práticas com certa rigidez e pressão sobre os filhos, tanto no 

passado quanto no presente. Essa “rigidez” e tendência para “forçar” o outro (filhos) 

indica a falta de flexibilidade e dificuldade para considerar alternativas possíveis nos 

relacionamentos familiares quando exercem a autoridade.  

Muitos dos pais fizeram referência ao fato de não terem melhorado muito, o que 

nos faz pensar que tais expectativas sobre si e para com os filhos ainda estivessem num 

nível capaz de gerar desconforto, mas que, no entanto, sentiam estar diminuindo. 

Mesmo assim, ainda não tendo atingido o grau desejado de mudança, eles fizeram 

referência ao fato de terem melhorado seu comportamento com os filhos.  



 300

Além desses efeitos experimentados a partir da participação nos grupos 

reflexivos, eles puderam rever as posições que ocupavam como pais, podendo olhar 

para si com certo “policiamento” e para os filhos com maior generosidade, sendo menos 

exigentes e menos rígidos, não “massacrando”, evitando também pressioná-los e agir 

com atitudes ameaçadoras. 

Fizemos questão de dar ênfase a algumas palavras colocando-as em epígrafe 

porque acreditamos, entre outros aspectos, que as palavras não são inocentes; elas são a 

morada do ser daquilo que indicam, são carregadas de significados e são ações 

compartilhadas e testemunhadas entre os homens. Elas expressam valores pessoais, 

sociais e culturais.  

Quando falamos de significados, referimo-nos, num primeiro momento, ao 

aspecto conceitual, abstrato, de algo que é mais vasto e que em sua concretude envolve 

outros aspectos, uma vez que é também sentimento, experiência de valor, desejo, 

intenção, projeção no tempo, etc. e à maneira como a fala se articula a este algo mais 

amplo que ela expressa e lhe dá forma. Ao falar, não fazemos signos a partir de uma 

intenção já pronta. A fala não apenas traduz, mas cumpre, dá andamento a uma 

intenção, tornando-a, de certa forma, passado como mera intenção, e ao mesmo tempo 

abrindo novas possibilidades na medida em que dá origem a novas intenções no interior 

de um movimento reflexivo.  

Novamente gostaríamos de esclarecer que este tema da construção do 

significado merece ampla discussão teórica, como muito bem o fez Grandesso (2000). 

Em função da amplitude e complexidade do tema/ problema que é o foco deste estudo, 

entendemos como sendo necessário nos valer do uso de muitas expressões que possuem 

pertinência conceitual e teóricas profundas que merecem discussões mais aprofundadas.  

Mas como já dissemos, não vamos fazê-lo, uma vez que foge do foco de nossos 

objetivos.   

No entanto, acreditamos ser útil e necessário esclarecer nossa posição em relação 

a esta questão da construção do significado, de modo que o leitor possa ter claro o lugar 

do qual nos alocamos para construir nossa narrativa. Nosso intuito é ser claro e 

específico com relação ao que estamos querendo dizer ao usar certas expressões. 

O entendimento que temos adotado ao longo deste estudo, que norteia e ilumina 

teoricamente nossa concepção de identidade do sujeito humano é o do Pensamento 

Sistêmico Novo-Paradigmático (Vasconcelos, 2002) que contempla entre outras 

dimensões, a da complexidade de Morin (2001 e 2002).   
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Evocamos novamente o já apresentado conceito de unitas multiplex (uno 

múltiplo) para contextualizar o anúncio de nossas posições com relação a esta questão 

da Identidade Humana no que tange ao aspecto da construção do significado. 

Somos indivíduos de uma sociedade e fazemos parte de uma espécie. Mas, ao 

mesmo tempo em que fazemos parte de uma sociedade, temos a sociedade como parte 

de nós, pois desde o nosso nascimento a cultura se nos imprime. Nós somos de uma 

espécie, mas ao mesmo tempo a espécie é em nós e depende de nós. Portanto, o 

relacionamento entre indivíduo-sociedade-espécie é como a trindade divina (Morin, 

2002a; 2002b) em que um dos termos gera o outro e um se encontra no outro. A 

realidade humana é trinitária: indivíduo-espécie-sociedade. As interações entre 

indivíduos produzem a sociedade, que testemunha o surgimento da cultura, e que 

retroage sobre o indivíduo pela cultura. 

Acreditamos que esta posição que temos adotado é perfeitamente compatível 

com o enfoque construcionista social apresentado por Grandesso (2000) que nos 

apresenta o significado como produto do relacionamento humano, uma vez que este se 

constitui num intercâmbio que dá à linguagem sua capacidade de significar, sendo um 

subproduto da interação e o seu significado é a resultante do modo como as pessoas 

estão imersas dentro de seus padrões de relacionamentos: 

“O objeto de um discurso (...) nunca se apresenta como um objeto “virgem”, 

mas como um lugar de interações e cruzamentos de diferentes pontos de vista, 

tendências e visões de mundo, já tendo sido falado, controvertido e apreciado de 

diferentes maneiras.” (p.161-162). 

De acordo com a autora, a comunicação significativa depende, em qualquer 

intercâmbio, de uma extensa gama de relacionamentos, estendendo-se para as condições 

relacionais de uma sociedade como um todo.  

Assim, da perspectiva da qualidade do relacionamento estabelecido entre os 

participantes dos grupos reflexivos, havia uma força contextual presente que fazia com 

que algumas palavras ressoassem de modo intensamente forte neles, abrindo caminhos 

para que alguns fenômenos e significados se mostrassem de modo muito implícito, 

embora ausente. Elas apareceram nas narrativas de alguns pais com um forte apelo e 

sentido de força e violência de natureza psicológica, sugerindo uma postura que não 

considerava o outro na condição de filho/ criança/ adolescente com o legítimo direito de 

expressão e respeito. Supõe existir ainda, a força da antiga crença postulada por Ariés 

(1981), de aproximadamente duzentos anos, de que o lugar de filho é, de certo modo, 
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desprezível, passível de não ser considerado ou que deva ser tratado no mesmo nível 

adulto, como se eles fossem miniatura de gente grande. Acreditamos ser ainda a 

presença simbólica dos referenciais educativos transmitidos pela geração anterior que 

ainda são tenazes e se expressam de modo muito intenso em boa parte dessa geração 

atual de pais que participaram deste estudo. 

De outra maneira, também acreditamos que essa “pressão”, esse “massacre” e 

esse “sufocamento” que os pais exercem sobre seus filhos são o reflexo de um efeito 

dominó, cujas peças formam uma engrenagem social que se expressa a partir de um 

sistema de relações que se vive em nossa sociedade contemporânea que impõe e exige 

de todos e a todo tempo bons desempenhos, boa produtividade, e que cada um se 

destaque como o melhor. Assim, como a responsabilidade de educar é experimentada 

pela maioria dos pais pesquisados como sendo muito pesada, eles se sentem 

pressionados pelo medo de fracassarem na medida em que não sejam capazes de prever, 

afastar ou eliminar quaisquer tipos de riscos ou ameaças que possam comprometer o 

cumprimento dessas expectativas que acreditam haver sobre deles.  

 

“O meu marido é um pouco mais exigente... Eu não, eu sou mais amena... Eu 
cedo mais. Então às vezes eu acho que ele é muito rígido. Pena que ele não está aqui... 
Mas seria bom se todos os pais refletissem se realmente o que quer é o correto ou vai 
sufocar nossos filhos... Ah! Em tudo. Na escola – “se você não tirar mais que sete, você 
vai apanhar...”, sabe.  Então minha filha fica... “Ai mãe, mas eu tirei seis...” E fica 
morrendo de medo, assim (expressando pavor com as mãos). Então acho que isso 
atrapalha... Até para ela se concentrar, estudar... Tudo... Se ela fica preocupada 
também, que ela tem que ter boas notas pra não perder o curso20 aqui..” (Marisa, GR1). 

 
Mudança de Atitude foi outra categoria temática referida pelos pais nos Grupos 

(Tabela 1 GR 1) relacionada com o fenômeno da Relação Pais e Filhos que expressa 

uma seqüência de mudanças percebidas que explicita uma transformação com grau de 

amplitude bastante significativo nas práticas dos pais. Ela também expressa a 

compreensão sistêmica por parte deles em termos dos efeitos retro-agentes em todos os 

membros da família. Disseram estar se sentido capaz de discriminar com clareza entre 

aquelas práticas que de fato tinham algum propósito firme e nobre e aquelas que eram 

mera “encheção de saco” em termos das práticas educativas que realizavam. Esta 

expressão tem o sentido de atitudes adotadas pelos pais que tinham relações com falta 

                                                        
20 Os filhos, integrantes da ONG, devem cumprir a regra de ter bom desempenho escolar, apresentando o 
boletim a cada período de bimestre escolar para que possam continuar matriculados nos cursos oferecidos 
pela ONG – Inglês e Informática – além de outros  cursos que compõem  as atividades culturais, como 
música, percussão, dança e teatro. 
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de propósito, ação imediata por impulso sem reflexão, cansaço e exaustão com 

desânimo frente às demandas que os filhos apresentavam.  

Assim, disseram que depois de um determinado tempo estavam se vendo com 

atitudes de menos “encheção de saco” com os filhos, sentindo-se menos chatos na 

relação familiar, com diminuição da irritação e do estresse, parando de se comunicar 

gritando com os membros da família. Começaram a adotar uma postura mais otimista, 

parando de reclamar da vida e da família, passando a ser mais compreensivos e 

tolerantes. Isto os fez perceber que os filhos começaram a responder de modo mais 

positivo, apresentando-se menos desanimados no cotidiano das relações familiares e na 

realização das tarefas caseiras e escolares, o que fez melhorar muito o clima da casa. 

Começou, portanto a haver um processo de humanização e serem mais flexíveis nas 

relações familiares, que os fez compreender melhor os limites dos filhos, reconhecendo 

os esforços que eles realizavam. Tudo isto favoreceu para que se sensibilizassem para 

adotar uma postura diferente da costumeira, que foi a de poderem realizar algumas 

tarefas juntos, sendo assim uma estratégia de acompanhamento para perceber melhor e 

mais de perto as dificuldades apresentadas pelos filhos e assim poderem agir de maneira 

mais adequada no sentido de ajudá-los a alcançar maior grau de maturidade e 

desempenho, desejados por ambos. 

“O que eu aprendi foi sobre o tom de voz: quando a gente vai conversar com a 
criança sobre alguma coisa que aconteceu ou que ela fez, a gente tem que usar o tom 
mais baixo; conversar e mostrar para a criança que nós dois estamos na mesma altura! 
E não usar a nossa autoridade gritando e xingando e falando coisas que não deve!” 
(Vilma – GR2) 

 
VILMA (GR2): “Olha, em atitudes, acho que não mudou totalmente, mas melhorou 
bastante porque hoje eu já penso antes de falar alguma coisa; por exemplo: tenho 3 
filhos: um de doze, uma de nove e uma de sete... e eu já tinha mais um limite para me 
impor: melhorar principalmente com o de doze, pois eu não tinha muito diálogo com 
ele. Hoje, eu posso sentar e falar; e não gritar como antes eu fazia.”  

 
ANA CRISTINA (GR2): “Olha, uma delas é o modo como falar porque antes, eu 
aplicava muito a agressão verbal; como eu também sou da área da educação, e todo 
educador, todo professor não tem tempo pro filho então cheguei a essa conclusão que é 
verdadeira (eu só tenho o sábado livre pra ele). Outra coisa que eu não tinha, era 
paciência: chegava em casa encontrava aquela bagunça toda, eu já “descia a lenha” 
verbalmente...isso mudou! Outra coisa também: os limites... como ele é filho único e eu 
sou divorciada, então ele achava que podia fazer tudo o que ele queria (eu até 
consentia isso e ia deixando)...então eu observei nesta e em outras reuniões de pais, e 
pude levar um pouco de cada informação que eu adquiri aqui e passo para ele;  às 
vezes eu pego o ônibus lá em baixo e vou pensando nos assuntos da reunião e algumas 
coisas eu aplico dentro de casa e isso é que fez diferença pra mim.”  
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Deste modo, acreditamos que outras habilidades importantes desenvolvidas 

foram o pensamento crítico que tem relação com as habilidades cognitivas e o controle 

do stress, relacionada com a capacidade de controle das emoções. 

Ter habilidade de Pensamento Crítico significa ser capaz de chegar a conclusões 

próprias sobre a realidade. A pessoa crítica se pergunta, investiga, e não aceita as coisas 

de modo ingênuo, sem questionamentos. Consegue analisar suas experiências de modo 

objetivo e utilizar as informações que dispõe com vistas a ser mais assertivo em suas 

escolhas.  

Quando consideramos esta habilidade no contexto desta intervenção que 

realizamos, é possível ver que em termos muito gerais, pensar criticamente significa 

"pensar com um propósito" – neste caso, o de melhorar as práticas utilizadas para 

educar filhos – com o a finalidade de demonstrar uma idéia ou hipótese, interpretar o 

significado de algo ou resolver um problema. Foi possível ver isto acontecer, não 

somente durante a realização dos grupos reflexivos por ocasião da intervenção que 

realizávamos, mas, sobretudo nas estratégias qualitativas para a coleta de dados. O 

objeto de seus questionamentos foram eles próprios, em termos das práticas educativas 

das quais se valiam para educar. 

A partir do relato dos participantes da pesquisa, foi possível observarmos que o 

pensamento crítico depende de dois fatores principais: uma série de disposições 

cognitivas e afetivas, conforme podemos identificar nos relatos acima. Trata-se de 

pensamento cognitivo aplicando as habilidades básicas, como interpretação, análise, 

avaliação, inferência, explicação e auto-regulação, um processo ativo de pensamento 

que leva a resultados de uma ordem superior, que costumamos chamar de “consciência 

de segunda ordem”. Com esta expressão quero dizer daquelas experiências de reflexões 

que acontecem não diretamente ligadas a fatos ou situações por meio dos quais temos 

consciência pelos nossos órgãos dos sentidos (consciência de primeira ordem) – não 

falamos das vivências, mas da experiência do vivido que é construída pelos processos 

de pensamento reflexivo, ampliando nossa compreensão, consciência e significados. 

Também envolvem as disposições afetivas que dizem respeito à atitude pessoal de cada 

um. 

Ampliando um pouco mais este conceito no sentido de aplicá-lo ao contexto de 

trabalho com famílias, além desta capacidade crítica para se elaborar compreensões 

próprias sobre a realidade, é de fundamental importância acrescentar a consideração 

pela opinião dos outros ao formular seu próprio posicionamento. Fazer uma conotação 

positiva da crítica, explicitando a importância de se perguntar sobre as situações, 
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investigar os fatos que envolvem o cotidiano dos filhos, e não aceitar os fatos e 

situações por eles trazidas sem questionamentos, que na medida do possível devem ir 

mais na direção da reflexividade do que da investigação e do controle ansioso e 

inseguro daquilo que eles fazem quando estão fora de casa. Nesse sentido, os pais 

também podem educar tendo em vista desenvolver estas mesmas habilidades em seus 

filhos. Isto é muito importante, principalmente quando consideramos que a educação se 

dá por meio de modelos. 

Nossa estada em campo também nos fez refletir da importância do próprio 

pesquisador profissional desenvolver em si estas habilidades, porque também 

acreditamos que os pais aprendem conosco esta maneira de pensar criticamente.  

Neste sentido acreditamos fundamental exercitar a reflexão crítica junto com as 

famílias, cuidando para não desqualificar e respeitando aqueles posicionamentos dos 

outros que são diferentes dos da maioria, explicitando que este exercício pode ampliar 

nossa visão sobre determinada situação, idéias, valores etc., resultando na possibilidade 

de deixá-los mais seguros quanto às nossas posições ou realizar as mudanças de 

opiniões que julgamos necessárias. Enfim, tornar cada encontro com as famílias um 

contexto de conversações em que possa acontecer o exercício do pensamento crítico. 

Comunicação foi outra categoria/tema bastante referida pelos participantes 

como tendo a influência dos encontros de grupos reflexivos. Ela aparece referida como 

categoria temática que indica aquisição de habilidade por parte dos pais e também 

relacionada à família atrelada às mudanças de valores e práticas educativas. A eficácia 

de mudança, segundo os pais, está muito relacionada à possibilidade de reflexão. Os 

pais disseram que as conversas com seus filhos, bem como com seus cônjuges melhorou 

e muito a partir do momento que foram capazes de pensar antes de falar. Então assim, 

conseguiram regular o tom de voz, deixando de gritar e xingar os filhos com palavrões e 

assim puderam experimentar a melhora na qualidade da comunicação, bem como o 

aumento de quantidade e qualidade do diálogo na família. (Tabela 2 – GR2). 

No GR3 este tema aparece novamente por meio de uma categoria temática que 

denominamos de Comunicação Familiar Positiva (Macedo, Kublikowski e Berthoud, 

2008) para designar a relação entre os pais e os jovens que se comunicam 

positivamente, sendo que os segundos tendem a buscar orientação com os pais e com 

outros membros da família extensa. As autoras a classificam como um dos valores 

externos, positivos ao desenvolvimento dos jovens. 

Nos grupos focais (Tabela 5B – GR1) este tema da Comunicação foi discutido 

de modo mais aprofundado e as mudanças nas práticas educativas que viram acontecer 
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foram as de se perceberem conversando com os filhos mais abertamente, podendo fazer 

uma avaliação conjunta com eles das circunstâncias críticas que emergiam, analisando 

as conseqüências das situações de modo a explicitar com clareza suas expectativas de 

pais com uma atitude de “olho no olho”. Isto evidencia a presença do valor mencionado 

acima que é a Comunicação Familiar Positiva. 

Uma das evidências de que este valor/ competência/ habilidade foi adquirido/ 

desenvolvido foi o aparecimento da categoria Efeitos na Comunicação Familiar (Tabela 

8 GF 4) em que os pais fazem referência ao como se cuidam ao se comunicarem na 

família. Disseram estar atentos ao seu estado de equilíbrio emocional e a auto-

observação em relação às reações que manifestam, porque isso reflete diretamente nos 

filhos. Observam que quando estão mais calmos, falam de modo diferente com eles, o 

que facilita entendimento do que se deseja pelo fato de estarem mais serenos, podendo 

olhar nos olhos e sem estresse. Entenderam que a má comunicação é a porta de entrada 

para a agressão verbal (violência psicológica) e que esta dói muito, tanto para a criança 

que recebe quanto para os adultos que perpetram. 

 

AGUINALDO (GF4): “Você citou um ponto sobre a agressão verbal e isso tanto para 
a criança como para os pais, a agressão verbal dói mais que um tapa! A agressão 
verbal é cruel!” (Se emociona, os olhos ficam cheios de lágrimas). 

 
Para os pais, no contexto desta discussão, esta categoria de análise que 

chamamos de valores teve o significado de se sentirem satisfeitos por terem sido 

capazes de realizar uma avaliação das situações e refletir sobre o quanto comentem 

faltas nas relações que estabelecem com os filhos, podendo assim rever o significado do 

erro nas práticas educativas: se eles erram, porque os filhos não podem errar? Puderam 

se sentir mais flexíveis e tolerantes aos erros dos filhos.  Além disso, também ficaram 

mais livres para conversar mais com eles sobre os temas da sexualidade e das drogas, 

analisando as situações cotidianas e explicitando as conseqüências. Resgataram padrões 

educativos recebidos de suas famílias de origem, contextualizando-os. 

Ainda associada à categoria temática da Comunicação, construímos outra 

categoria de análise que resolvemos chamar de Comunicação Assertiva (Macedo e 

cols, 2008 e OMS, 2003) para dizer da capacidade dos pais de se expressarem com 

clareza e de forma apropriada ao contexto em relação aos seus sentimentos, 

pensamentos e necessidades. No contexto desta pesquisa ela se expressa com o forte 

sentido de sucesso dos pais na comunicação quando das tentativas de conversar com 

seus filhos.  
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Entendemos que uma pessoa se comunica assertivamente quando consegue 

expressar de modo claro o que pensa, sente e necessita, considerando os direitos, 

sentimentos e valores de seus interlocutores. Para isto, ao comunicar-se também 

comunica e procura fazer valer suas opiniões e pontos de vista, direitos, sentimentos e 

necessidades, respeitando os dos outros. 

Como alguns de nós sabemos, a comunicação assertiva se fundamenta no direito 

inalienável de todo ser humano de se expressar, de afirmar seu ser e a estabelecer 

limites nos relacionamentos com as demais pessoas. Assim,  a possibilidade de que as 

relações interpessoais sejam melhoradas é aumentada, de modo que as pessoas possam 

se ferir menos e assim tornar mais fácil lidar com conflitos que podem emergir dos 

relacionamentos. 

Ampliando um pouco mais esta visão no sentido de aplicá-la ao contexto das 

práticas educativas na família, queremos reforçar a importância do autoconhecimento 

como medida de cuidado de si apontada pelos pais. Acreditamos que aí reside um tipo 

de comunicação na dimensão do ser para si dos pais. Compreendemos isto como um 

exercício de “reflexividade do eu singular”, (Giddens, 2002) em que os pais podem 

experimentar a capacidade de se comunicar consigo próprio, se expressando com 

clareza e de forma apropriada à idade dos filhos e à situação na qual deve intervir, 

respeitando seus próprios sentimentos, pensamentos e necessidades, bem como a de 

seus filhos.  

No contexto do GR3 (Tabela 3) isto se explicitou quando falavam da experiência 

de conversar sobre sexualidade na família. Os efeitos positivos e as mudanças apontadas 

pelos pais foram no sentido de terem passado a se sentir melhor na medida em que 

conseguiram responder aos questionamentos das crianças e adolescentes, esclarecendo 

suas curiosidades de modo a diminuir seus excessos de perguntas, que antes geravam 

muito desconforto e ansiedade nos pais. Assim, experimentaram a superação da 

vergonha do tabu da sexualidade e uma disposição cada vez maior de abertura para se 

falar sobre o assunto dentro de casa, sem temores e preocupações. Sentiram-se muito 

felizes por saberem que podiam descobrir um novo jeito de conversar, podendo 

inclusive contar com a participação do companheiro masculino e perceber a diminuição 

dos conflitos intergeracionais. 

No GR1 também disseram que passaram a falar menos e sem gritar, ficando 

mais atentos à modulação de seu tom de voz. Podiam falar sobre assuntos difíceis sem 

experimentar ansiedade e também passaram a estabelecer regras de comunicação com 
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os filhos, entendendo como muito importante o fato de se ter calma e paciência para 

lidar com as possíveis recaídas, até que os novos hábitos se instalassem na família. 

No GR4 (tabela 4 – GR4) fizeram referência ao aprendizado de ouvir mais ao 

invés de ficarem presos a falatórios, além de se sentirem capazes de expressar seus 

sentimentos de maneira adequada para os filhos. Isto melhorou a forma de dialogar com 

eles, entendendo que de modo semelhante, os pais também erram, podendo ser mais 

flexíveis no modo de agir quando ambos cometem algum tipo de erro. 

Ainda no GR1 a mesma temática aparece associada com a questão do respeito 

nas relações estabelecidas entre pais e filhos, o que nos fez chamar tal categoria 

temática de Atitude de Respeito na Comunicação Familiar. Ela também aparece 

relacionada à outra habilidade expressa na categoria de análise que chamamos de 

Manejo do Stress (Macedo e cols, 2008 e OMS, 1993), que significa a capacidade de 

identificar oportunamente as fontes de tensão e estresse na vida cotidiana e saber 

reconhecer suas distintas manifestações e encontrar maneiras de eliminá-las de forma 

saudável. 

O stress é um tipo de pressão pela qual todo ser humano passa em algum 

momento da vida. As tensões são inevitáveis na vida de todas as pessoas e se 

apresentam desde o nascimento até a morte. O nosso grande desafio não é evitar as 

tensões, mas sim aprender a manejá-las de modo que não se transformem em um estado 

crônico de stress. 

Do ponto de vista da dinâmica familiar, sobretudo no contexto das práticas 

educativas, que é o foco deste estudo, entendemos que estes princípios podem ser 

aplicados de modo que os pais sejam capazes de identificar as fontes de tensão e 

estresse presentes na vida familiar cotidiana, sobretudo a respeito de situações que 

envolvem os filhos, sendo capazes de realizar distinções entre os diferentes aspectos por 

meio dos quais se manifestam, e encontrar maneiras de eliminá-las de forma saudável, 

incluindo os filhos no estabelecimento de um compromisso na tentativa de prevenir, 

buscar soluções para tais situações e identificar os recursos de bom humor na família. 

Então narraram sobre alguns efeitos e mudanças da participação nos grupos 

reflexivos durante as intervenções realizadas associando-as a algumas situações de 

stress que vivenciaram anteriormente. Entenderam que o respeito dos filhos não se 

consegue com gritos e comportamentos explosivos, sendo que alguns pais conseguiram 

diminuir esta prática e outros alcançaram a meta de extingui-las.  

Outro aspecto que narraram foi o da influência do stress resultante do trabalho 

interferir negativamente na qualidade dos relacionamentos familiares, “descontando a 
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raiva” que sentiam nos cônjuges e filhos. Esta experiência foi apontada pelas mães 

divorciadas como sendo muito pesada, uma vez que educam seus filhos, sozinhas. 

Entenderam que é muito importante “não querer ser pai e mãe”, mas que se 

conseguirem ser somente boas mães, isto já é uma grande realização. Assim, puderam 

redefinir seu papel materno e isto ajudou a se sentirem menos pressionadas e cobradas, 

ficando mais calmas e menos irritadiças. Aprenderam a “ser educadas com os filhos” 

utilizando cumprimentos de educação gentil quando chegam do trabalho em casa. 

Primeiro se ambientam, dão atenção para ele, saem para conversar um pouco com os 

vizinhos e com isto perceberam diminuir significativamente o stress na família. 

No GR 4 (Tabela 4 B – GR 4) aparece outra categoria temática estritamente 

relacionada com o stress que chamamos de Stress e Relações familiares, que originou 

uma categoria de análise que denominamos Manejo de Tensões. Estas categorias têm o 

sentido de expressar o como nas relações familiares, dependendo de que tipos de 

estratégias os pais se valem, resulta em stress.  Nas discussões eles apontam que as 

mudanças foram percebidas e, que buscaram alternativas que pudessem diminuir o 

stress familiar. Afirmaram que passaram a conversar mais com os filhos ao invés de 

pressioná-los, fazer cobranças excessivas e gritar com eles. Além disso, arrumaram “um 

tempinho” pra dedicar a eles, interessando-se em como foi o seu dia, reconhecendo a 

necessidade e importância de atenção para os filhos.  

Outro tema muito discutido e que os pais disseram ter sido de extrema 

importância para eles foi o das Violências.  Temas Abordados foi uma categoria que 

definimos para descrever a “chave” ou “porta de entrada” dos pais para falarem sobre as 

violências na família, cujas mudanças apontadas por eles foram a de entender e refletir 

sobre os vários tipos de violências e seus efeitos, além do impacto de tal tema em suas 

vidas. Nossa compreensão foi a de que este tema, entre outros fatores, significou um 

“Start” para uma série de reflexões e transformações em suas práticas de educar os 

filhos.  O mais interessante foi notar que o foco não esteve voltado para o tema das 

violências em si, mas para a disposição de abertura no sentido de se pensar sobre as 

estratégias de proteção que passaram a utilizar a favor das crianças e adolescentes, tanto 

dentro da família como fora dela, quanto a este tipo de acometimento. 

Assim, nos grupos focais e reflexivos (Tabela 1A GR 1 e Tabela 4A – GR 4) 

emergiu uma categoria temática que denominamos de Abuso Sexual que se desdobrou 

em outra categoria de análise que chamamos de Monitoramento Positivo que 

comunicou os efeitos e mudanças percebida pelos pais em suas práticas quanto à 

temática. Ela expressa o sentido dos pais de prestar mais atenção por onde e com quem 
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os filhos andam, lançando um olhar mais atento para o que acontece fora de casa. Mas 

também passaram a ter um olhar mais crítico e mais precavido dentro de sua própria 

casa com relação a amigos, pessoas conhecidas e outros adultos que freqüentavam suas 

residências. Também começaram a conversar e orientar os filhos e outros parentes sobre 

a temática do abuso sexual. Passaram a refletir criticamente e cuidar melhor da 

confiança demasiadamente “cega” que depositavam nas outras pessoas. ] 

 

DORA (GR4): “O que mudou muito mesmo foi eu passar a tomar mais cuidado com as 
pessoas que vivem dentro da minha casa, mesmo sendo parente!..desde aquele dia que 
eu ouvi a historia dela, eu comecei a tomar mais cuidado, mesmo com a própria 
família!.. também com as pessoas que vão em minha casa!.. com as que ficam sempre 
junto da minha filha!.. eu comecei a me orientar, a orientar minha família e as minhas 
irmãs em como cuidar mais dos filhos e não confiar tanto nas pessoas dentro de minha 
própria casa...temos que “confiar desconfiando”isto significa está em alerta! (...)  
Tomar um pouco mais de cuidado, ficar sempre atenta!  essa historia, nossa!.. me 
chocou muito! e daquele dia pra cá, eu mudei a maneira de cuidar da minha filha... 
aprendi a conversar com ela! eu brigava muito!  agora eu converso e não cobro tanto! 
Procuro ter mais tempo para ela... chegar e perguntar como foi o dia dela na escola! 
todos os dias eu procuro saber... não posso ver o rostinho dela triste, então eu já quero 
saber o que aconteceu? até aquela data eu não fazia isso porque eu achava que não 
tinha tempo!... eu chegava em casa e ia fazer as coisas e dava pouca atenção para 
ela...Se eu não tenho tempo eu arrumo, só para dar atenção a ela!... mudei muito 
mesmo! eu procuro pegar um pouquinho de cada caso aqui e vou aprendendo a cada 
dia...está sendo muito bom!” 

 

Também passaram a observar melhor com quem os filhos conviviam e deram 

muita importância ao aprendizado dos sinais que se apresentam quando uma criança/ 

adolescente está subjugada pela situação de abuso. Este aprendizado se deu a partir das 

experiências compartilhadas nos grupos. Disseram ter passado a entender que existem 

outras formas de abuso que não consideravam como tal, bem como os de natureza 

emocional, do tipo psicológico – e principalmente identificar e perceber seus efeitos no 

comportamento dos filhos e da família como um todo. Isto os despertou para prestar 

mais atenção em situações que antes eram ignoradas, quando na verdade deveriam ser 

observadas. 

Assim, acreditamos houve um despertar da consciência, em que foi possível 

superar o estado de alienação em relação ao tema do abuso sexual como tipo de 

violência familiar, uma vez que ampliaram sua visão de mundo e da realidade na qual 

estavam inseridos. Passaram assim a acreditar em situações que imaginavam nunca 

existir, achando que somente aconteciam nas novelas e filmes da tv. 
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CARLOS (GR4): “O que me marcou foi aquela senhora que teve os filhos violentados 
pelo irmão dela! aquilo me chamou à atenção”. 

PESQUISADOR: “Aquela experiência te tocou?” 

CARLOS (GR4): “Muito. Eu nunca tinha escutado isto na minha vida!” 

PESQUISADOR: “E o que te fez pensar?” 

CARLOS (GR4): “Pensar em tomar mais cuidado com quem meus filhos andam e 
prestar mais atenção neles!” 

PESQUISADOR: “Isso foi o que mais marcou, pra você?” 

CARLOS (GR4): “Foi. Hoje em dia eu presto o dobro de atenção nos meus filhos! 
depois daquela história, eu olho os meus filhos muito mais do que olhava antes, tomo 
muito mais cuidado!” 

PESQUISADOR: “O que você acha que acontecia com você para que não olhasse antes 
para eles tanto quanto está olhando hoje?” 

CARLOS (GR4): “Antes, a gente olhava os filhos, mas deixava ficar um pouco mais na 
rua, brincar um pouco mais até tarde. Hoje em dia, a gente coloca um pouco mais de 
“rédea curta”. Coloca para estudar mais, deixa ficar menos na rua, presta muito mais 
atenção com quem eles andam, porque depois daquela história, não dá para confiar em 
mais ninguém.” 

JANDIRA (GF2): “O que mais me marcou, foi o caso do casal que a mãe soube que o 
pai abusou da filha! e a mãe ainda passou a “mão na cabeça do pai”, para não perder 
o marido!  ela não protegeu a filha e ele continuou o abuso! mesmo a mãe sabendo que 
todo dia ele estava na “mesma tecla”... na “mesma tecla”, ela colocou a culpa na 
menina! Este foi um caso terrível!... eu nunca tinha escutado tão de perto assim!” 

JANDIRA (GR4): “Também essa questão da violência, o que as pessoas contam aqui... 
eu não sabia que existia isso!... então eu aprendi a ler mais, a pesquisar, assistir 
televisão, vou na casa das amigas saber o que está se passando(eu nem sabia o que 
acontecia).Teve um fato de um casal que o próprio pai estuprou a filha!...eu fiquei 
muito chocada com essas coisas!...eu não sabia porque eu não era muito ligada em 
televisão...eu aprendi a pensar no outro, ajudar as pessoas, procurar saber e ajudar o 
próximo...eu posso ensinar outros aquilo que eu aprendi aqui.Está sendo muito bom 
participar!” 

 Então poder considerar o como foram afetados pela temática do abuso lhes 

despertou para refletir sobre as práticas de monitoramento, que deixou de ter o sentido 

de simplesmente cobrar e de ser um tipo de atenção baseada em preocupações mais 

externas no sentido de um temor cotidiano. Passou a ser uma experiência mais interna 

(familiar) com o sentido de estar junto, acompanhar com tranqüilidade e valorizar a 

convivência com os filhos, de modo a prestarem mais atenção, expressando ternura e 

demonstrar mais interesse por eles, deixando de exercer um tipo controle rígido ou com 

superproteção ansiosa, sendo mais próximos e respeitosos, havendo mais amistosidade e 
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“camaradagem”, conforme pudemos ver na análise quantitativa (Tabela 3 - ANÁLISE 

DA CARGA FATORIAL – Monitoria Positiva) e no trecho narrativo abaixo. 

BETE (GF2):  “(...) Domingo passado, a minha menina foi em um aniversário e eu falei 
pra ela: “você tem que está aqui às quatro horas. E ela saiu do aniversário às quatro 
horas, (o aniversário era perto de casa) então ela veio e me avisou: “mãe, ainda não 
cortou o bolo, posso ficar mais um pouco”?...Então eu fui e voltei com ela! Procurei 
saber se realmente não tinha cortado o bolo!... Então ela pôde ficar até às 18 horas; 
quando chegamos ela comentou: “mãe, obrigada, eu devo tudo a você!..gosto da forma 
como você age comigo e com o meu irmão!..a senhora precisa ver os comentários que 
as meninas da minha idade estavam fazendo lá!.. uma já fez amor, outra está usando 
drogas!  Antes, eu ficava triste por você prender a gente, hoje, eu agradeço muito por 
você agir assim com a gente(comigo e com o meu irmão)... a senhora precisa ver os 
absurdos que as meninas falam! uma   outra, falou que leva celular pro namorado na 
cadeia, dentro de não sei o quê... precisa vê as barbaridades que elas falam”! 

 Este trecho apresenta-nos esta relação de proximidade e confiança entre pais e 

filhos. Além disso, nele está presente a maneira tranqüila, confiante e segura com que a 

filha fala com a mãe de sua experiência, bem como a tranqüilidade e a serenidade com 

que ela fala do ocorrido. Faz referência, inclusive àqueles aspectos de risco e 

vulnerabilidade da vida social em relação aos jovens, que mais preocupam os pais, que 

são a iniciação sexual precoce com gravidez na adolescência e o envolvimento com 

drogas, relacionados à violência e o conflito com a lei, conforme indicou os resultados 

do estudo de Santos (2006). 

Acreditamos que esta narrativa, entre outras, confirma os resultados da análise 

fatorial indicada nas tabelas 2 e 3, indicando que no processo de intervenção houve 

momentos em que comportamento moral e monitoria positiva se agrupavam 

indicando um novo momento na vida das famílias. 

Nossa compreensão é a de que esses comportamentos marcados pela boa 

comunicação, diálogo, abertura e confiança, uma vez adquiridos, se mantêm porque são 

princípios. Não são comportamentos ou práticas específicas, mas posições de alto valor, 

assumidas pelos pais, que aparecem por meio das práticas educativas. Isto reforça a 

nossa tese de que os grupos foram profícuos na mudança de valores na medida em que 

os aspectos que indicam um monitoramento positivo e um comportamento moral se 

agruparam num determinado eixo. Eles estão relacionados justamente àquelas questões 

transversais de princípios quanto à moralidade e a educação por atitudes positivas. 

Nesse sentido, são aspectos de crenças que influenciam em todas as atitudes. 

Então, conforme é possível ver na narrativa acima, a preocupação com os filhos 

quando diminui quando os pais estão longe, isso porque pela maior aproximação e 

interesse por eles acaba havendo uma retribuição dos pais ao colocarem as regras sem 
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brigar e sem gritar. Nesse sentido, os pais perceberam o caráter sistêmico e a dimensão 

de co-responsabilidade presente na construção de um processo de relações saudáveis na 

família. Então, acreditamos que isso adquire grande importância porque dá a sensação 

de maior proximidade e intimidade entre pais e filhos, de maior respeito e aceitação, o 

que torna mais fácil a colocação e o atendimento das regras, reforçando o sentido de 

autoridade dos pais e senso de proteção dos filhos. Isto é ainda mais reforçado pelo fato 

dos pais terem mais paciência para ouvir e não só falar e cobrar, demonstrando que 

houve o desenvolvimento de maior confiança na relação, que a deixa mais humanizada 

conforme o tempo vai se transcorrendo.  

Nesse sentido, acreditamos que na medida em que houve maior confiança dos 

pais nos filhos, tanto menor passa a ser a necessidade de monitoramento e, portanto, 

mais autonomia, maior camaradagem e amistosidade na relação. Há uma tendência de 

aumento gradual na qualidade do relacionamento, com maior interesse mútuo, maior 

capacidade de ouvir e, portanto, maior reciprocidade e menor diretividade (controle 

ansioso) e mais cooperação. Aumenta o interesse por conversar, havendo mais trocas na 

relação de modo a se poder falar não somente sobre as coisas que acontecem, mas 

também sobre as regras e valores, num clima de tranqüilidade e naturalidade, sem 

conflitos. 

 

VANDA (GF2): “Quando uma criança está triste, você tem que perguntar o que está 
acontecendo... você não pode deixar à vontade... tem que observar o comportamento 
dos membros da família, não é assim? (...) Eu criei os meus filhos e estou criando os 
netos; tenho um rapaz e uma moça, eles não têm pai (eu sou viúva)... eles tem uma 
certa liberdade, mas sempre quero saber quem são os amigos...quando vão sair, a que 
horas vão chegar! E sempre estou atenta para ver como vão chegar!... muitas mães 
fazem assim  “ah, foram passear e eu vou dormir” e não é assim, tem que está atenta! 
E na parte de cuidar das crianças tem que observar! Então quando a criança chega e 
fica lá no quarto com o rapaz... tenho que ficar de olho! Na minha casa é assim: tem o 
quarto do meu filho adotivo, ele tem computador, tem todas as coisas dele lá, então 
digo: “pode deixar a porta aberta” porque eu também verifico o computador dele! 
Então fico vigiando!   brincadeiras  de ficar pegando no colo, abraçando, e agarrando, 
eu não deixo! eu não criei meus filhos assim! vamos separar as coisas!... um abraço, 
um beijo tudo bem, agora esse negócio de estar agarrando, não!” 
 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes tem sido considerado um grave 

problema de saúde pública, devido aos altos índices de incidência e às sérias 

conseqüências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima e de sua 

família (Gonçalves & Ferreira, 2002; Habigzang & Caminha, 2004; Osofsky, 1995). 

Em geral, a literatura define esta forma de violência como qualquer contato ou 

interação entre uma criança ou adolescente e alguém em estágio psicossexual mais 
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avançado do desenvolvimento, na qual a criança ou adolescente possa estar sendo usado 

para estimulação sexual do perpetrador. A interação sexual pode incluir toques, carícias, 

sexo oral ou relações com penetração (digital, genital ou anal). O abuso sexual também 

inclui situações nas quais não há contato físico, tais como voyerismo, assédio e 

exibicionismo. Estas interações sexuais são impostas às crianças ou aos adolescentes 

pela violência física, ameaças ou indução de sua vontade (Azevedo & Guerra, 1989; 

Thomas, Eckenrode & Garbarino, 1997).  

Existe um fator muito importante a ser considerado ao tentarmos compreender o 

fenômeno do abuso sexual, que é o contexto no qual ele ocorre. Enfatizamos este 

aspecto, uma vez que a tendência da literatura e de muitos autores é fazer uma 

abordagem mais explicativa que compreensiva deste fenômeno, em geral com teor 

jurídico.  

A postura teórica que temos assumido é a de que todo e qualquer fenômeno, 

principalmente aqueles relacionados às relações familiares se dão a partir de um sistema 

formado por aqueles que dela fazem parte. Então, nesse sentido adotamos uma posição 

que compreende os fenômenos a partir do tipo de relacionamento que é estabelecido 

entre as pessoas que fazem parte do sistema familiar ou do sistema abusivo. Para nós, 

isto significa considerar a dimensão de co-responsabilidade entre os envolvidos. Isto 

envolve o sistema formado pela a própria criança e adolescente, os familiares que por 

algum motivo negligenciam o cuidado, bem como o perpetrador.  

As relações familiares vêm sofrendo mudanças nas últimas décadas, sobretudo 

com referência ao relacionamento entre pais e filhos, alunos e professores, e dos adultos 

em geral com as crianças e adolescentes - reflexos de muitos outros fatores, mas 

principalmente o de maior valorização da infância (Áries, 1981). Além disso, também 

estão relacionados com as mudanças sociais e culturais, que tem implicado na 

relativização dos valores éticos e morais da sociedade contemporânea.  

A violência é um fenômeno complexo e para compreendê-la é importante 

considera a existência de fatores sociais, históricos, culturais e contextuais.  

Quando se trata da violência familiar que acontece na relação entre pais e filhos, 

além dos fatores acima mencionados, devemos considerar outros, como a singularidade 

das famílias como grupo e dos seus membros individualmente. Também não podemos 

esquecer-nos das instituições que pautam regras e modelos de condutas que são 

esperados dos cidadãos em certas épocas e lugares. Tudo isto interfere no modo como a 

pessoa é afetada e constrói os significados em relação à violência. 
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Do ponto de vista familiar, a existência de outros fatores tais como: dificuldades 

sócio-econômicas, condições de vulnerabilidade social, fases do ciclo vital familiar, 

estresse, modelos e padrões intergeracionais, etc (Carter & McGoldrick,1995; Cerveny 

& Berthould 2002) interfere no modo como a violência é construída.  

O processo de mudança que permite a conscientização sobre os danos causados 

pelo uso da violência é lento, entre outros fatores, em função da força do significado 

cultural que adquiriu caráter de valor educacional traduzido em certas práticas como 

estratégia para educar filhos. Elas possuem certo enraizamento histórico, sobretudo no 

Brasil, quando estas estratégias eram utilizadas como forma de submeter e domesticar a 

população indígena tendo atravessado todas as fases históricas do Brasil. 

Contudo, é importante compreender a violência como um fenômeno relacional, 

e, portanto, sistêmico. Isto implica pensar em como ocorrem as interações nas relações 

entre pais e filhos ou adultos e crianças/adolescentes em termos de seus padrões e 

seqüências, a fim de que se compreenda a violência não como um fenômeno natural 

como pensam muitos. Ao contrário, o fenômeno da violência, seja de que natureza for, 

precisa ser compreendido como sendo construído conjuntamente nas relações e 

transmitidas às novas gerações por meio de práticas que se constituem como modelos 

nas interações. Elas podem ser praticadas ou observadas, podendo se tornar referência 

de estratégias de solução de problemas, bem como ser compreendida como um padrão 

de comportamento ou estratégias para se resolver questões relacionadas à autoridade, 

frustração, etc. 

Para uma compreensão mais ampla deste fenômeno, é importante considerar que 

há na violência um interjogo entre aquele que abusa e o abusado, que constitui um 

padrão relacional em que freqüentemente são construídos significados que “legitimam” 

os atos de violência. 

 Apesar de considerarmos a circularidade na questão da violência, é fundamental 

avaliar a hierarquia e toda diferença de poder presente na interação que se estabelece, 

implicando que a responsabilidade dos elementos do sistema tem pesos diferentes na 

construção da experiência de violência na família. 

Em se tratando de violência de pais contra filhos, esta em geral ocorre no cenário 

da vida doméstica, intrafamiliar, contra a criança e adolescentes. Os pais se valem de 

tais práticas como estratégias para educar os filhos, alegando querer seu bem e ter amor 

por eles. Em geral é justificado por expressões, tais como “... antes eu, que sou seu pai 

ou sua mãe, do que os estranhos, na rua...”. Pode se manifestar em diferentes 
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modalidades, tais como: violência física, violência sexual, violência psicológica, 

negligência e maus tratos. 

Então, nessa direção de considerar o fenômeno da Violência Sexual a partir do 

contexto em que o mesmo ocorre, alguns autores afirmam que fora do ambiente 

familiar, ele ocorre em situações nas quais crianças e adolescentes são envolvidos em 

pornografia e exploração sexual (Amazarray & Koller, 1998; Koller, Moraes & 

Cerqueira-Santos, 2005). No entanto, a literatura aponta que a maioria dos abusos 

sexuais cometidos contra crianças e adolescentes ocorre dentro de casa e são 

perpetrados por pessoas próximas, que desempenham papel de cuidador. Nesses casos, 

os abusos são denominados intrafamiliares ou incestuosos (Braun, 2002; Cohen & 

Mannarino, 2000a; Habigzang & Caminha, 2004; Koller & De Antoni, 2004).  

Dessa forma, as relações sexuais, mesmo sem laços de consangüinidade, 

envolvendo uma criança e um adulto responsável (tutor, cuidador, membro da família 

ou familiar à criança) são consideradas incestuosas (Azevedo, Guerra & Vaiciunas, 

1997; Cohen & Mannarino, 2000; Thomas cols., 1997). Isto inclui madrastas, padrastos, 

tutores, meio irmãos, avós e até namorados ou companheiros que morem junto com o 

pai ou a mãe, caso eles assumam a função de cuidadores (Forward & Buck, 1989).  

O relato abaixo ilustra a assimilação por meio da educação recebida da família 

de origem dos pais quanto a esses padrões de conduta presentes nas situações de abuso 

sexual, expressos na experiência dos pais, que restringem excessos de proximidade 

física como medida preventiva de possíveis riscos de abuso sexual dentro de casa. 

 

RUTE (GF2): “(...) porque eu nunca tive confiança no meu pai, nem no meu irmão, eu 
nunca fui de ficar abraçada! Quando eu via as minhas irmãs caçulas com o meu irmão 
abraçadas, eu já falava: “sai daí que aí não é o teu lugar”!... eu tinha 11 anos, na 
época, e instintivamente eu já separava eles porque eu achava que não era certo fazer 
aquilo! Então, com a minha filha, é a mesma coisa! Se eu vejo ela muito agarrada com 
o meu marido, eu falo: “Bia, você é mocinha, sai daí, aí não é teu lugar”! Eu não 
deixo, não adianta!... então eu acho que instintivamente eu já tenho esse preconceito! 
(...) Eu não sei se é preconceito! os meus filhos falam: “mãe, você é preconceituosa, é 
maliciosa!... Então, não sei se é cuidado ou se é preconceito!” 

A familiaridade entre a criança e o abusador envolve fortes laços afetivos, tanto 

positivos quanto negativos, colaborando para que os abusos sexuais incestuosos 

possuam maior impacto cognitivo e comportamental para a criança e sua família 

(Furniss, 1993; Habigzang & Caminha, 2004).  

É muito importante considerar que o abuso sexual intrafamiliar é desencadeado e 

mantido por uma dinâmica complexa. Tanto na literatura quanto em nossa experiência 
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clínica, sobretudo e principalmente com o que pudemos experienciar nos grupos 

reflexivos ao longo de quase dez anos em que estamos pesquisando o tema das práticas 

educativas na família, percebemos que tal dinâmica envolve dois aspectos que se 

apresentam interligados: o primeiro é a “Síndrome de Segredo”, que em geral está 

diretamente relacionada com experiências que marcam profundamente o perpetrador 

(pedofilia) que, por gerar intenso repúdio social, tende a se proteger em uma teia de 

segredo, mantido à custa de ameaças e barganhas à criança ou adolescentes abusados. E 

muitas vezes este segredo não envolve somente a vítima, mas também o adulto que 

deveria ter cuidado e protegido, ou que do ponto de vista da pessoa abusada, deveria ter 

rompido o segredo pela quebra do silencio. 

Novamente queremos ressaltar que isto não quer dizer que quem foi vítima de 

abuso sexual será necessariamente abusador. Ao contrário, também vimos que muitas 

pessoas que foram vítima deste tipo de acometimento puderam desenvolver um alto 

sentido de proteção em relação ao cuidado que têm com sua prole. 

O segundo aspecto relacionado é a “Síndrome de Adicção” caracterizada pelo 

comportamento compulsivo do descontrole de impulso frente ao estímulo gerado pela 

criança, ou seja, o abusador, por não se controlar, usa a criança para obter excitação 

sexual e alívio de tensão, gerando dependência psicológica e negação da dependência 

(Furniss, 1993). Em geral está relacionado com o alcoolismo e até mesmo uso de 

drogas. Isto não quer dizer que todas as pessoas que usam drogas ou álcool são 

abusadores. 

É importante considerar que estes dois aspectos referidos na literatura, embora 

tenham sido encontrados nas narrativas das pessoas que de alguma maneira, direta ou 

indiretamente, estiveram envolvidas nesta situação, não se definem como únicos e 

exclusivos enquanto características das famílias que passam por este tipo de 

experiência. Existem aquelas, por exemplo, em que o abusador era a pessoa a qual 

jamais alguém pudesse desconfiar – São aquelas ditas “acima de qualquer suspeita”. 

Então devemos atender que estes aspectos são partes de um sistema maior e que podem 

ter um sentido de expressão de padrões mais amplos que talvez estejam ocultados,  

requerendo assim maior atenção, sensibilidade e senso crítico para que seja possível 

realizar “distinções finas” no sentido de ver e compreenda as urdiduras que formam o 

tecido complexo de tal fenômeno. 

Nesse sentido da complexidade sistêmica que envolve o abuso sexual, existem 

outras formas de violência intrafamiliar que podem estar associadas com este fenômeno, 

que discutiremos mais adiante e que são a negligência, abusos emocionais ou violência 
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psicológica. Isto se confirma através dos relatos das vítimas que revelam as ameaças e 

agressões físicas sofridas durante o abuso sexual, bem como as sentenças depreciativas 

utilizadas pelo agressor e a falta de amparo e supervisão dos responsáveis ou cuidadores 

(De Antoni & Koller, 2000a; Habigzang & Caminha, 2004; Koller, 1999).  

As famílias que passam por esta experiência por meio de relações incestuosas 

tendem a apresentar relações interpessoais assimétricas e hierárquicas, nas quais há uma 

desigualdade e/ou uma relação de subordinação (Koller, 1999). Essas características em 

geral aparecem nos padrões relacionais entre cônjuges e nas relações entre pais e filhos, 

caracterizados pelo uso da força, do autoritarismo, da falta de comunicação, de 

agressões verbais e não verbais, bem como rigidez moral. 

Assim, do ponto de vista das práticas educativas, estas têm se constituído como 

alguns fatores de risco que vêm sendo constantemente verificados em famílias que 

passam por esta experiência do abuso sexual por meio de relações incestuosas. Em geral 

tendem a ser pai e/ou mãe abusados não só sexualmente, mas também fisicamente, bem 

como negligenciados em suas famílias de origem; abuso de álcool e outras drogas; 

papéis sexuais rígidos; falta de comunicação entre os membros da família; 

autoritarismo; estresse; desemprego; indiferença; mãe passiva e/ou ausente; dificuldades 

conjugais; famílias reorganizadas (presença de padrasto ou madrasta); isolamento 

social; pais que sofrem de transtornos psiquiátricos; doença, morte ou separação do 

cônjuge; mudanças de comportamento da criança, incluindo conduta hipersexualizada, 

fugas do lar, diminuição no rendimento escolar, uso de drogas e conduta delinqüente 

(Koller & De Antoni, 2004; Thomas & cols., 1997).  

Novamente, é muito importante considerar o caráter complexo de tal fenômeno 

para não incorrermos em posicionamentos preconceituosos ou reducionistas em relação 

ao abuso sexual. O seu impacto está relacionado a fatores intrínsecos à família, que 

envolve os pais e os filhos (crianças e adolescentes) tais como vulnerabilidade e 

resiliência (temperamento, resposta ao nível de desenvolvimento neuropsicológico e 

cognitivo, comunicação, humor, etc.). Além disso, tal acometimento está relacionado à 

existência de fatores de risco e proteção do contexto social mais amplo que envolve os 

recursos e bens sociais tais como saúde preventiva da família, educação, lazer e senso 

de comunidade entre outros (Heflin & Deblinger, 1996/1999; Saywitz, Mannarino, 

Berliner & Cohen, 2000).  

Alguns estudos epidemiológicos têm sido desenvolvidos com os objetivos de 

investigar a incidência e a prevalência do abuso sexual, bem como analisar indicadores 

psicológicos e sociais associados a este fenômeno. Os resultados têm apontado que a 
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maioria dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes ocorrem dentro das casas da 

vítima e configuram-se como abusos sexuais incestuosos, sendo que o pai biológico e o 

padrasto aparecem como principais perpetradores. Ocorre, também, uma maior 

prevalência em meninas, principalmente entre os abusos incestuosos. A idade de início é 

bastante precoce, sendo que a maioria se concentra entre os 5 e os 8 anos de idade. A 

mãe é a pessoa mais procurada na solicitação de ajuda e a maioria dos casos é revelada 

pelo menos um ano depois do início do abuso sexual (Braun, 2002; Cohen, 1997; 

Caminha, Habigzang & Bellé, 2003; De Lorenzi, Pontalti & Flech, 2001; Kristensen, 

Oliveira & Flores, 1999). 

Acreditamos que esta complexidade que envolve o abuso sexual na família 

possibilitou uma discussão de temas que foram bastante abrangentes, tendo gerado 

informações e mobilizado reflexões, compreensões e aprendizados muito significativos 

para as famílias, como temos demonstrado. 

Nos grupos focais este tema da Violência Sexual foi discutido de maneira mais 

aprofundada no sentido de compreender como se cuidam, como se sentem e quais 

foram as mudanças ocorridas. Foram categorias de análise (a priori) que construímos 

para indicar dimensões das influências da participação dos pais nos Grupos Reflexivos. 

Disseram que se cuidam de modo a procurar ter mais atitudes críticas, 

procurando não serem ingênuos, de modo que adquiriam maior nível de consciência da 

realidade. Para isto, procuram prestar mais atenção nos fatos da vida contemporânea, 

principalmente aquelas relacionadas ao contexto restrito de suas famílias, além de 

realizarem um exercício crítico reflexivo ao revisitarem suas experiências nas famílias 

de origem, recuperando suas memórias de relações com seus pais, podendo analisar, 

rever, reforçar, manter e ou transformar seus valores (Tabela 6A – GF 2). 

Com relação ao modo como se sentem relataram ter adquirido maior segurança 

em termos das práticas que utilizam com seus filhos, ficando mais alertas, se sentido 

menos culpadas e despertadas para o tema. 

Ao fazerem referência às mudanças ocorridas, disseram que redefiniram seus 

critérios de confiança para com outros adultos – tanto da vizinhança quando de suas 

famílias extensas e passaram a observar melhor a rotina de seus filhos e netos. Além 

disso, ficaram mais alerta e despertaram a consciência para a realidade concreta do 

cotidiano, principalmente quanto ao fenômeno da violência na família.  

No contexto desta discussão sobre violência sexual (Tabela 6A GF2) emergiu 

outra categoria temática que definimos como Crise de Valores. Para os pais, todos os 

aspectos considerados como fazendo parte da Violência Sexual está diretamente 
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relacionado à decadência dos valores na sociedade contemporânea. Com relação a esta 

crise se cuidam de modo a ter consciência deste fato, ficando mais atentos ao cotidiano, 

compartilhando com outras pessoas suas visões e análise de situações, confrontando 

diferenças e comparando realidades.  

Quanto aos valores, passaram a se sentir mais assertivas, mais seguras e firmeza 

em seus valores no que se refere ao fundamento das escolhas que exercem no sentido 

das práticas educativas que utilizam. Por outro lado disseram que têm alguns momentos 

em que surge um sentimento intenso de insegurança pelo excesso de abertura do mundo, 

que por outro lado faz com que fiquem atentas às flutuações dos contextos em função 

das mudanças que vão acontecendo na realidade sócio-cultural. 

No que se refere à especificidade das mudanças ocorridas ao considerarem esta 

crise de valores, disseram ter ficado mais críticas quanto aos comportamentos de seus 

filhos, bem como a influência dos valores seculares, fazendo-as ficar mais atentas e com 

isto tendo despertado a consciência. Oscilam entre a segurança e assertividade de suas 

práticas e a angústia de não poderem ser mais incisivas em suas práticas com os filhos, 

porque se sentem ameaçadas pelos conselhos de direitos da criança e do adolescente.  

Do ponto de vista do significado da participação nos grupos reflexivos, estes 

tiveram a importância de ajudá-los a compreender a importância de ter uma atitude 

crítica, consciente e não ingênua da realidade. Fizeram considerações a respeito das 

mudanças e transformações que vêm ocorrendo na sociedade e por isso não poderem 

continuar vendo o mundo da mesma maneira de antes. Apontaram as mudanças 

ocorridas no modo como as famílias se organizam, dando ênfase aos valores morais. 

Explicitaram a consciência de que este fenômeno do abuso sexual no contexto da 

violência familiar é uma versão mais atualizada de outros tipos de fenômeno que já 

aconteciam dentro de casa, nas famílias, tais como a traição e infidelidade entre os 

casais, outros parentes e agregados, bem como a homossexualidade masculina, 

considerando, inclusive, que o incesto na família sempre existiu. A diferença é que os 

valores se esgarçaram e o mundo se precipitou em uma crise. Para eles, perdeu-se o 

respeito entre as pessoas e então esses problemas ficaram mais visíveis. Outro aspecto 

que apontaram, foi o de que a questão dos direitos humanos – da criança e do 

adolescente - implicou em maior insegurança para os pais, na medida em que somente 

deu privilégio para as gerações mais novas e poucos deveres. O efeito gerado nas 

famílias foi o de passarem a se sentir mais inseguros e ameaçados pelas instituições do 

estado, invertendo o poder hierárquico dentro de casa, conforme ilustra a seqüência de 

diálogos que ocorreu no GR2: 
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DENAIR: “Tudo o que acontece hoje, sempre aconteceu!... só que era escondido! As 
pessoas tinham respeito, e hoje isso acabou! Ninguém mais tem respeito por nada!” 
 
JANDIRA: “Na minha época, tio era tio... cunhado era cunhado!.. hoje em dia, está 
uma coisa só!!!” 
DIVA: “Existiam as mesmas coisas que existem hoje!” 

BETE: “Existiam... só que era mais escondido!” 

DIVA: “Muito mais!  tinha sogra que saía com genro...” 

DENAIR: “Tinha sogra que fugia com genro... cunhado que ficava com cunhado!” 

DIVA: “Isso é antigo... não é novo não!.. só que era tudo por  “baixo dos panos!” 

DENAIR: “Era muito escondido! o pessoal antigamente falava assim: que se 
descobrisse, matava!” 
 
PESQUISADOR: Como vocês se sentem nesse mundo de hoje, e como se cuidam, 
diante desses valores, do jeito que estão? 
 
DARLENE: “Eu me sinto assim, com mais abertura!  o pai não pode dar um tapa no 
filho, que eles já dão parte! E  já vem autoridade brigando! Concordo com isso,  a 
gente não pode espancar os filhos, você tem que chamar à atenção!” 
 

RUTE:  “Mas umas chineladas de vez em quando, resolve!” 

DARLENE: “Não resolve! Essa abertura que teve para a família, acabou com a 

família!” 

RUTE: “Eles deram muita liberdade!... muito direito para as crianças!” 

DARLENE: “Direito para os filhos...” 

RUTE: “E tiraram o direito dos pais!” 

DARLENE: “Muito direito! E como é que os pais vão agir se tiraram o direito deles?” 

PESQUISADOR: “Não deram nenhuma responsabilidade para os filhos...” 

DARLENE: “Responsabilidades para os filhos...” 

 Compartilhar sobre o tema da Violência Sexual na família, neste contexto de 

discussão sobre crise de valores no mundo atual, também deu abertura para que os pais 

pudessem falar de maneira mais profunda sobre namoro, sexo, drogas e gravidez, que 

definimos como categorias temáticas de análise que apareceram nos Grupos Focais 

(Tabela 5A GF 1 e Tabela 6F GF 2). 

 Com relação ao modo como se cuidam para educar os filhos, relataram que 

reforçam para si mesmos os valores que acreditam, comparando as atitudes de antes, 

quando eram jovens, em suas famílias de origem, redefinindo o que é necessário para os 

dias de hoje. Isto faz com que experimentem sentimento de maior segurança e liberdade 

com os filhos, conversando com eles sobre o tema com mais espontaneidade e coragem, 

sem que para isto se sintam envergonhados. Quando falam das mudanças ocorridas em 
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si, referem que passaram a enfrentar com mais naturalidade o desafio de falar com os 

filhos sobre estes assuntos. Isto resultou em poder cada vez mais se soltar e ter mais 

liberdade como pais, o que refletiu em maior espontaneidade dos filhos e na melhora do 

sentimento de confiança entre os membros da família. 

 Do ponto de vista das práticas educativas mais estritas, passaram a agir com 

maior segurança para dar limites, passando a ter mais diálogo, cuidando para não serem 

egoístas, não olhando somente para si, mas agindo com consideração positiva para com 

os filhos. Assim, puderam adquirir e fortalecer valores tais como Liberdade, 

Responsabilidade e Autonomia, cujos sentidos procuramos traduzir por meio de uma 

única categoria de análise, que chamamos de Monitoramento Preventivo. 

Então, do ponto de vista dos significados da participação nos encontros dos 

grupos reflexivos, os pais disseram que os ajudou a ter maior liberdade e dialogar de 

modo mais seguro com os filhos sobre sexualidade e drogas, de modo que puderam se 

valer de situações e exemplos, avaliando e refletindo com eles sobre as conseqüências 

para o projeto de vida de cada um e da família como um todo. Além disso, reforçaram 

os valores de luta pela vida, trabalho e honestidade, bem como a importância de estudar 

para se ter uma vida melhor sem querer ganhar a vida fácil. Anteriormente eram fugazes 

de conversar sobre os temas. Hoje sentem maior liberdade, abertura, espontaneidade e 

segurança para tratar sobre tais assuntos. 

 Os pais Experimentaram um imenso significado porque compartilharam a 

eficácia das práticas de monitoramento a partir da experiência de revisitarem suas 

experiências com dependência de droga dos filhos e relação com o tráfico. Ratificaram 

o valor das práticas de monitoramento e relativizaram as explicações culpabilizantes dos 

pais, que em geral são atribuídas pelas agências sociais mais amplas. 

MARIA DE LOURDES (GF2): “Graças a Deus, as mães que estão aqui, acho que não 
tem esse problema! Eu tive um filho quase que perdido! ele usava drogas, crack! Não 
foi fácil! eu ia nas “bocadas” buscar o meu filho!... não perdi a vida porque Deus foi 
muito maravilhoso comigo!... teve um deles que me perguntou: “a senhora é crente? Eu 
respondia: “eu sou”; ele continuava perguntando; “a senhora não tem medo de vir 
aqui essa hora? Onde a senhora mora? Eu respondia: “não, porque eu estou vindo 
atrás do que é meu, do meu filho e ele vai comigo”... Já estivemos enrolados, já 
chegamos a tirar sangue dele, mas meu filho, pro mundo, eu não entreguei! Aqui nas 
reuniões foi tratado deste assunto de não confiar nas pessoas, mesmo que sejam 
parentes! E o pior é que eu tinha essa confiança na pessoa que andava com meu filho, 
no entanto, meu filho ficou quase perdido! Graças a Deus hoje ele está bem, mas eu 
lutei ,viu! a criação dele não foi má, o que aconteceu foi a situação da época... eu 
precisava trabalhar e não tinha 24 horas pra monitorar esse filho!... eu criei sete filhos 
sozinha, sem pai, entendeu? Se eu não trabalhasse não tinha como sustentar os filhos!...  
graças a Deus, roubo, nunca entrou em minha casa! Atualmente, tenho um filho que é 
engenheiro, se vocês quiserem posso levar vocês em cada casa dos meus filhos! Ainda 
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tenho 3 que moram comigo! Um freqüenta aqui, e outro estuda na Adventista; até hoje 
ainda é assim lá em casa: se algum deles vai ficar até mais tarde, eles ligam para 
avisar! uma vez, fui para Araraquara, tirar o meu filho do meio do trafico! Já  fui pra 
todo lugar que vocês possam imaginar,  pra vê se conseguia tirar o meu filho e 
consegui, Graças a Deus! ...quebraram os dentes do meu filho, a arcada superior é 
tudo implantado! Mesmo que ele não quisesse que eu fosse atrás...eu ia! Ele me dizia: 
“os cara não querem que a mãe vai atrás do filho! Eles mandam o filho obedecer! 
Porque isso atrapalha o “trabalho” deles!”dizem que os caras chamam, mas é 
mentira! Os cara falavam: “ela é sua mãe, você vai com a sua mãe” e quando ele não 
obedecia batiam nele!” 
 
MARIA DE LOURDES (GF2) : “O que a gente faz? você tem que conversar com a 
criança, orientar, e dizer:  “olha, lá na rua tem drogas, o meu neto sabe de tudo! eu 
explico tudo pra eles, sobre o que tem na rua! Explico também que tem homens que 
usam as crianças para a maldade, tem homem usando homem! isso eu explico 
direitinho para eles! Olha, gente, lá em casa eu sou “o pai”, “a mãe”, “a vó”... porque 
a mãe trabalha direto, de segunda a sábado e não tem tempo de orientar!” 
 
RUTE (GF2): “Em certo ponto é bom. João, quando eu casei, eu pensava que quando a 
mulher ficasse grávida, tinha que ter relações os 9 meses(risos) ...eu não sabia que uma 
só,  já formava o bebê!...eu fui muito “tonha”...eu não sabia nem fritar um ovo!...minha 
mãe não deixava! hoje as crianças de menos de 10 anos já sabem! Na minha criação, 
faltou muito o diálogo!” 
 
DENAIR (GF2): “Deixa eu falar uma coisa que lembrei agora: quando eu era 
pequena,(eu fui criada com a minha avó), eu ouvia as pessoas falarem em “tarado” ...e 
fiquei curiosa, “o que é tarado?...será que é comida? (hoje é estrupador)...então 
perguntei para minha avó...sabe o que ela me disse: “você está vendo esses pedaços de 
sabão aqui?(pedaços de sabão em pedra)...eles pegam esses pedaços de carne (me 
mostrou alguns pedaços de carne que estavam no armário)...eles pegam esses pedaços 
de carne e faz sabão! Isso é tarado!..então eu fiquei sem saber, o povo antigo nos 
faziam de bobas! A gente tem que procurar palavras certas para explicar as coisas 
para as crianças porque tem mãe que “escracha”! Tenho outro caso: a minha vizinha é 
uma mãe “escrachada”... o filho dela foi tomar banho, perguntou dos pêlos da região 
genital...ela respondeu ao modo dela e contava para todo mundo que passava na rua, 
na frente do menino,sobre a pergunta que ele tinha feito para ela! E o menino ficava 
todo envergonhado!” 
 
RUTE (GF2): “Eu casei sem saber que homem tinha pelos! Quando eu vi...(risos).Eu 
comecei a namorar com 18 anos, e depois de um ano e oito meses, casei com 19 anos, 
ele foi meu único namorado...nossa! me deu uma coceira! e para mim foi uma coisa 
terrível! Eu pensei que estava com alergia do meu marido! (mais risos)...O diálogo 
para mim faltou bastante! O meu marido falava: “nossa! eu tenho que te ensinar até a 
beijar”! (risos) 
T 
IBURCIO (GF1): “Quero fazer uma pergunta, inclusive é para todo mundo”. 
 
PESQUISADOR: “Ótimo!!”. 
 
TIBURCIO (GF1): “É uma coisa muito séria que estou passando com aquele menino!” 
 
PESQUISADOR: O mais velho? 
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TIBURCIO (GF1): “Ele está consumindo droga, (maconha e está passando pra coisa 
mais forte)... veja bem, não sei se estou certo ou errado; quero que vocês me falem se 
estou agindo certo ou errado: porque eu inclusive compro a maconha pra ele, porque 
eu tenho medo que ele saia comprando, porque vocês sabem que existe o roubo!  É um 
vício complicado. O usuário sai roubando, fazendo um monte de coisas pra conseguir a 
droga. Então, pra eu não ver isto, eu compro, dou e falo: “não estou te incentivando a 
usar droga! É somente para não ver você levar um tiro! ficar falado!... ficar 
manjado!... Ficar desclassificado!” 
 
TIBURCIO (GF1): “Um pouco culpado e ao mesmo tempo eu digo: “sei que não estou 
fazendo uma boa coisa, mas é melhor do que ele sair por ai vendendo as minhas coisas 
de valor, por apenas 5,00 para adquirir a “bichinha”... porque eles ficam loucos...” 
 Como temos nos referido, sexualidade, drogas e violência são fenômenos 

relacionados e os dois primeiros foram trazidos pelos pais no contexto de discussão 

sobre violência familiar. Então, seguindo a ordem pela qual os pais foram discutindo 

tais questões nos grupos focais e reflexivos, passemos novamente ao tema da Violência 

Intrafamiliar. 

 A Violência Psicológica (não verbal) foi outra categoria temática que emergiu 

quando o tema da violência foi discutido mais profundamente nos grupos focais (Tabela 

7A- GF 3 e Tabela 8E - GF 4).  

Do ponto de vista das práticas educativas, este tipo de violência é utilizado como 

punição, que em geral aparece em forma de Coerção e Ameaça de Rompimento do 

Vínculo Afetivo entre os pais e os filhos. Esta segunda forma de punição também é 

considerada com um tipo de Violência Psicológica ou abuso emocional, na medida em 

que perturba o sentimento de segurança dos filhos com relação aos sentimentos 

parentais de segurança, proteção e pertinência, gerando ansiedade e medo. A utilização 

indiscriminada de ambas as formas de punição traz inúmeros prejuízos ao 

desenvolvimento psicológico dos filhos. A literatura aponta que crianças cujos pais 

utilizam práticas disciplinares coercitivas tendem a usar métodos coercitivos na 

resolução de conflito com seus pares, sendo, por conseguinte, menos aceitas por eles 

(Hart, Ladd & Burleson, 1990). Da mesma forma, a coerção parental, a falta de 

responsividade e o controle excessivo estão relacionados com várias formas de agressão 

infantil e comportamentos de vitimização (Hart, Nelson, Robinson, Olsen & McNeilly-

Choque, 1998). 

A utilização inadequada do poder dos pais, presente nas práticas coercitivas, 

também pode ser observada em outros aspectos da interação parental, por exemplo, 

como a desqualificação, a desconfirmação, os xingamentos, os gritos, obrigar a criança 

a fazer algo que fere direta e intimamente seu senso de ser pessoa, etc, conforme 
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podemos ver no relato abaixo, quando fala de experiências vividas em sua família de 

origem: 

EXPEDITA (DF3) : “É assim:  quebra o ovo, põe dentro de um caldo, faz o pirão, mas 
a gema fica bem molinha! Eu falei: “eu não quero isso não”! então minha mãe falou:  
“ você não quer?...”Você ia comer só um, mas agora vai comer dois”!  Nossa! Eu não 
me esqueço disso nunca!... Eu tive até que passar em um psicólogo porque nossa! Ela 
me bateu tanto... Bateu-me tanto!... Me fez comer aquele ovo! Depois eu saí da mesa, 
fui para o chão, do chão fui para o quintal... Do quintal fui para o banheiro, e ela com 
um pau em cima de mim, com um cipó de goiabeira e dizendo: “come, come”... A 
última parte desta historia: “eu sei que eu comi, depois eu vomitei tudo”!... Então ela 
colocou o pé nas minhas costas e disse: “come”... Nessa hora eu desmaiei e não vi 
mais nada!” 
 

O controle excessivo do comportamento dos filhos pelos pais ilustra um 

desequilíbrio de poder na relação, o qual impede o desenvolvimento de características e 

habilidades importantes, como auto-estima, autonomia e sentimento de ser amado pelos 

pais, etc. Além disso, é muito importante entender que do ponto de vista das práticas 

educativas, as estratégias violentas dificilmente aparecem “puras”, sendo que em geral 

estão misturadas e uma implica na outra. Como vemos na narrativa acima, a coerção 

está relacionada com a violência física, que discutiremos em seguida. 

Então definimos Violência Psicológica (não verbal) (Tabela 7A- GF3) e 

Violência Psicológica como Estratégia de Prática Educativa (Tabela 8E GF4) como 

categorias temáticas de análise para descrever o sentido do abuso emocional como 

estratégica educativa utilizada pelos pais. 

O contexto da discussão teve como foco a influência da participação dos pais 

nos grupos reflexivos realizados durante a intervenção no sentido de verificar como se 

cuidam, como se sentem e que mudanças ocorreram. Então consideraram como estes 

aspectos são por eles vivenciados enquanto mudanças percebidas pela participação nos 

grupos. 

Disseram que se cuidam refletindo sobre o efeito que têm sobre eles o fato de 

“perderem a cabeça” (desequilíbrio e descontrole emocional), falar aos gritos, realizar 

xingamentos, tacar objetos, etc.  

Então buscam o autocontrole e evitam falar palavras que machucam, 

estabelecendo um diálogo interno e isto ajuda a pensar mais, antes de falar.  

Quanto aos sentimentos que passaram a experimentar – disseram se sentir mais 

conscientes e mais tranqüilos, embora se sentindo com maior senso de autocrítica, ainda 

se consideram exigentes e perfeccionistas. No entanto, sentem-se capazes de se 

reconhecer como bons pais, uma vez que passaram a se sentir mais humanos e, portanto 

mais afetuosos, expressando carinho para com os filhos. Mesmo não tendo atingindo um 
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plano ideal em termos das práticas que exercem, apontaram como mudanças o fato de 

estarem mais equilibrados, com maior clareza e consciência de suas expectativas em 

relação a si e aos filhos e passaram a ter maior desejo de mudança. 

 Ficaram muito emocionadas ao falar disso e consideraram que a agressão verbal 

dói mais do que uma tapa na cara. Puderam pensar sobre o valor das palavras na 

comunicação familiar, se esforçando para evitar usá-las de formas violentas.  

Avaliaram que o comportamento dos filhos é influenciado pelo modo como os 

pais se comportam e reconhecem que em alguns momentos agem de modo inadequado 

com eles. Desejam ser mais calmos, parar de gritar e procurar se sentir mais felizes com 

si mesmos para serem capazes de transmitir os valores e princípios de maneira mais 

correta. Reconheceram que ainda falta calma, compreensão e sabedoria para transmitir e 

expressar o que sentem para seus filhos. 

É muito importante ressaltar que no Grupo Focal 3 se mostrou a diversidade de 

características das famílias participantes deste estudo, que demonstrou a dimensão de 

complexidade, mesmo a partir de um universo limitado. Essas diferenças podem ser 

vistas a partir da análise dos dados quantitativos (Gráfico 6). Ele nos permite uma 

análise do perfil da população geral estudada e fornece uma fotografia da variação de 

conjuntos específicos de características que formou vários subgrupos de pessoas dentro 

de um mesmo grupo. Isto valida a presença das diferentes posições assumidas pelos 

participantes, na medida em que os grupos reflexivos realizados foram de caráter aberto, 

tendo assim influenciado a natureza heterogênea de seus participantes, evidenciando 

seus diferentes momentos e alcances em termos das transformações alcançadas. 

Foi também possível ver os diferentes graus de elaborações de idéias, bem como 

as construções de significados ocorridos, que contemplou as diferenças de cultura, nível 

de escolaridade, número de filhos, profissão e outros contextos de vida, conforme nos 

indica a Tabela 1. 

É muito importante reiterar que tais condições em que vivem as famílias não 

foram consideradas a partir da noção de classe social, mas a partir dos índices de risco e 

vulnerabilidade pessoal e social por ciclos de vida presentes (IPVS) nos setores 

censitários dos territórios em que residem. Acreditamos que apesar da constância e 

controle do grupo formado por 100 famílias, isto não excluiu as diferenças que 

expressaram em seu conjunto a singularidade dos sujeitos que se organizam em 

subgrupos de características. 

Pudemos perceber que como um todo, do ponto de vista das práticas educativas, 

o grupo não era homogêneo. Isto significa que já existiam pessoas (grupo 1)  no 
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primeiro momento que, por exemplo, eram coerentes em suas ordens e instruções e já 

não batiam nos filhos, mas também tivemos aqueles que puniam de modo inconsistente 

e faziam uso de abuso físico (grupo 3). Isto mostrou a fotografia da composição dos 

participantes e a importância da variabilidade, considerando que ela pode ser positiva 

porque as pessoas aprendem umas com as outras, se compararmos o gráfico 6 com o 

gráfico 9. Então, podemos dizer que há um grupo pouco vulnerável (Grupo 1), outro 

mais ou menos vulnerável (Grupo 2)  e outro grupo muito vulnerável (Grupo 3) em 

termos das práticas educativas que realizam. 

Considerar estes aspectos reforça o caráter sistêmico e complexo deste estudo 

uma vez que a interdependência entre esse rico entrelaçamento de contextos de vida em 

diferentes momentos evolutivos de seus ciclos de vida pode ter tornado esses grupos de 

reflexões uma fonte inesgotável de possibilidades e arranjos possíveis de serem 

canalizados para uma ação transformadora. Foram pais, mães, avós e outros 

responsáveis, de 35 a 71 anos, com filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes e 

adultos, com uma gama infinita de histórias de vida e experiências pessoais 

compartilhadas. Além disso, as distintas condições de seus territórios com sua 

geografia, hábitos, costumes locais, regras de convivência e recursos da comunidade, 

etc fizeram com que as experiências tenham sido ao mesmo tempo comuns e 

diferenciadas, somente podendo ser percebidas pelas distinções finas, que muitas vezes 

não foram possíveis de serem feitas. 

Então, nesse sentido, a participação nos grupos teve o significado de propiciar a 

aprendizagem sobre os diferentes tipos de violências e que elas também podem 

acontecer no modo como se comunicam com os filhos – “violência verbal” 

(psicológica). Disseram que aprenderam a se comunicar melhor e que o resultado foi os 

filhos se sentirem mais seguros e confiantes com os pais, falando inclusive do uso de 

maconha, de amigos mal influentes, etc. As mães redefiniram o sentido de proteção 

como papel parental, expressando sentimentos positivos, o que fez com que os filhos 

passassem a expressar mais carinho, ternura e proximidade. 

ANA CRISTINA (GF3): “Acho que o diálogo está sendo marcantes para nós dois”. 

EXPEDITA (GF3): “Educação. Acho tudo isso maravilhoso!...estou me educando! eu 
falava muito palavrão! espero em Deus, daqui pra frente, ser uma mãe melhor!..  bem 
melhor do que a minha foi pra mim!..Porque, coitada! ela não tinha como orientar! Era 
um povo carrasco! Tudo o que sabia fazer era bater, bater, bater!” 
 Entendemos que a educação no trecho acima está sendo utilizada como 

experiência de cuidado de si. Deste modo construímos uma categoria temática que 

chamamos de Educar como Experiência de Cuidado para descrever a tarefa dos pais 
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de suprir suas necessidades primárias por meio da relação de cuidado. Este envolve o 

atendimento do que os filhos necessitam tanto em termos afetivos, materiais e de 

pertencimento, por meio de uma presença que seja positivamente significativa.  

 Desta categoria temática, desdobrou-se outra que nomeamos de Cuidar de Si 

para Cuidar do Outro, cujo objetivo era descrever a experiência dos pais de exercer 

sobre eles mesmos o cuidado de si como uma disposição de zelo para consigo mesmo, 

evidenciando a qualidade de como se relaciona consigo. Consideramos a reflexividade 

como um modo possível de exercer este cuidado. 

 
SUELI (GR1): “Os filhos são uma conseqüência para que a maioria dos pais cuidem de 
si mesmos!” 
 
PESQUISADOR: “Perfeito! isso é legal! Cuidar de vocês mesmos!!!” 
 
SUELI (GR1): “O cuidado de nós mesmos, reflete nos filhos, mas é nossa!” 
 
PESQUISADOR (GR1): “Isso! porque se vocês estiverem bem cuidados, vocês vão 
poder cuidar bem deles”. 
 
SUELI (GR1):   “É exatamente isso que eu sinto”. 
 
ESQUISADOR:  “É isso mesmo!!!” 
 
SUELI (GR1): “É isso que eu sinto, de uma certa forma!” 
 Deste modo, evidencia-se a compreensão dos pais da importância de ser educado 

para ser capaz de educar o outro. Esta experiência de educação por meio da participação 

no grupo, principalmente pelo que se mostrou no GR3, revelou o entendimento que os 

pais tiveram de que também se aprende a ser pais a partir do lugar de filho que se 

ocupou. Existe assim, uma relação complementar entre pais e filhos no que se refere à 

aprendizagem desta tarefa na vida.  

EXPEDITA (GF3): “É conter. Eu falo: “eu não quero te pegar pra bater!.. “se eu pego 
eu te mato, eu te esgano! Às vezes, eu não tenho forças, mas, na hora da raiva a gente 
derruba, machuca, quer morder! Isso eu não faço mais!” 
EXPEDITA (GF3): “Sim. Agora eu converso”. 

EXPEDITA (GF3): “Eu parei de olhar um pouquinho pra trás e senti que não era 
daquele jeito! Hoje eu olho melhor... ouço melhor... porque você já pensou? se você só 
mostra para seu filho as coisas ruins como: você está mau na escola... só tem amigos 
ruins... se comporta mal na rua... é péssimo em casa... não tem uma só pessoa que diga 
“esse é gente boa... “Esse aí vale a pena”! Então vai chegar uma hora que a própria 
pessoa vai dizer: “já que a minha mãe mesma fala que eu não presto, deixa eu já virar 
um “caco” de uma vez... Aí ele põe isso na cabeça e realmente ele se torna tal qual foi 
marcado! A mudança envolve: olhar os livros do filho e elogiar!... Abraçar o filho e se 
mostrar feliz e disposta a ajudar!... Olhar nos olhos e se interessar por ele... Chamar os 
amigos dele em casa e conversar com eles”. 
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 O relato acima exemplifica a tomada de consciência dos pais sobre os efeitos da 

violência psicológica sobre os filhos por meio da ênfase nos aspectos negativos do que 

eles fazem, implicando no fato de que a criança passa a crer que ela é mesmo tudo 

aquilo de ruim que o adulto refere dela. Então aponta a mudança ocorrida considerando 

que passou a dar maior atenção, olhando nos olhos e se interessando mais pelos filhos, 

inclusive convidando os amigos deles para freqüentar a própria casa, como meio de 

monitorar indiretamente e avaliar a qualidade da amizade deles, verificando o grau de 

influência de suas amizades. 

CLAUDETE (GF3): “Pegando o caso da Expedita (desculpa ter que citar o exemplo 
dela) podemos mudar o olhar, porque se você tem um trauma, uma mágoa (todo mundo 
tem, porque a mãe da gente ficou nervosa, bateu demais e a gente sabe que ela também 
teve as dificuldades dela) e temos a oportunidade de perdoar... vamos fazê-lo! Porque 
em contrapartida eu tenho dentro de mim as marcas do que me foi ensinado e posso 
melhorar. De que forma? Refletindo assim: se estou nervosa, com a cabeça em outro 
lugar, eu vou bater? Eu vou bater por quê?...isso vai educar? então começo a ponderar 
melhor! Então assim particularmente no que se refere à educação que eu recebi e a 
educação que eu vou passar para meus filhos, eu posso ter um olhar amistoso digamos 
assim, mais afetuoso em relação à educação que  recebi; então se recebemos uma 
educação traumática podemos fazer a transformação na hora de educar os filhos, é 
como se eu decantasse o que ficou do trauma, o que ficou de ruim e, passasse a tirar 
algo de bom daquilo! isso foi a principal mudança.” 
 
EXPEDITA (GF3): “Eu tive ódio da minha mãe por causa daquilo! ódio, muita raiva a 
ponto de passar 17 anos sem olhar pra ela! Eu morei em Santos e conheci uma senhora 
da “seichonouê”... ela me levou várias revistas e livros... eu conversei com elas, chorei 
muito e elas foram me mostrando tudo!..hoje em dia, eu amo a minha mãe!... perdoei 
tudo!...coitadinha! a educação dela foi desta mesma forma!... foi criada por uma 
madrinha, nas fazendas! então ela falou: “filha, antigamente era assim: “toma esse 
chá”...se dissesse: “eu não quero esse chá amargo”!... Tinha que tomar não só uma 
xícara, agora vai tomar duas xícaras”!... e tinha que tomar se não, apanhava!” 
 
 Quando analisamos de modo mais profundo os relatos acima, evocamos 

novamente Morin (2005) quando fala da necessidade de revitalizar a ética. Acreditamos 

que não há outra saída nos tempos atuais para enfrentarmos ou, na melhor das hipóteses, 

evitar que ela se alastre mais ainda entre nós, sejam em que contexto for.  

É preciso acreditar que há ilhas de bondade em nós e entre nós, há esperanças 

em meio à desesperança, diz Morin (2005), em referência explícita ao Princípio-

Esperança. Ele assume a caracterização da esperança como algo “ligado ao ainda não, à 

aurora a vir, a isso de que o mundo está cheio, mas corre o risco de nunca acontecer, 

embora se continue a acreditar” (p. 198).  

O relato acima nos convoca para pensarmos nas forças regeneradoras que existe 

no sofrimento. É um convite para pensarmos na resiliência desses pais, uma vez que 

eles são capazes de transformar suas dores, mágoas e traumas em competência para 
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viver, educar, amar. Ressignificar seu papel parental a partir do lugar de filhos que 

ocuparam ao entender que “onde cresce o perigo, cresce também o que salva” (Morin, 

p. 181) e se reconciliar com sua história, transformando a semente do ódio, de onde 

brota todo tipo de violência, a partir da assunção de uma postura auto-ética, traduzida 

pelo sentido de poder tirar algo ruim de algo bom. “... é como se eu decantasse o que 

ficou do trauma, o que ficou de ruim e, passasse a tirar algo de bom daquilo! isso foi a 

principal mudança.”(Claudete, GF3). 

Então pudemos ver “in vivo” a dimensão complexa da resiliência e do amor, em 

que um emerge do outro, porque, como diz Morin (2001a, 2002 e 2005), trata-se do que 

é tecido junto, em que há um abraço, um entrelaçamento. Como vemos - lembranças, 

temporalidades, experiências, dimensões do humano e contextos, que se entrelaçou num 

amalgamado que encarna a experiência de educar na família. Ao mesmo tempo em que 

juntas, separadas, mas também unidas pela interdependência e as inter-relações do todo 

e das partes. Partes que são tão importantes quanto o todo, pois imprimem qualidades 

próprias, emergentes e influentes. Todo que se organiza, a partir da ordem e da 

desordem.  

Se o sujeito é sapiens e demens, é da demência que surgem as contradições, as 

imprevisibilidades próprias do ser em constante transformação. Há de se considerar as 

polaridades que, são também complementares: o amor e o ódio, o perdão e o 

ressentimento, a sabedoria e a loucura, a tristeza e a alegria. Harmonia na desarmonia; a 

vida na morte e a morte na vida. Uma relação dialógica de opostos que, não exclui, mas 

integra. Nesse sentido, as práticas educativas incorporam tal complexidade. 

Entre outros fatores, se pensarmos nas violências como decorrência da crise de 

valores que temos enfrentado nos últimos tempos, segundo o autor, ela desperta as 

forças de regeneração; a saída, porém, inclui necessariamente a contribuição da 

consciência e a recuperação moral. Torna-se necessário incorporar em nossa 

consciência e personalidade os preceitos da auto-ética para reativar nossas 

possibilidades altruístas e comunitárias. Não bastam, exortações, bons conselhos, lições 

de moral. O caminho é mais profundo, mais radical. A regeneração ética só acontece em 

um conjunto de transformações e regenerações humanas, individuais, sociais e 

históricas. Foi este o sentido que pudemos ver os pais construíram nos grupos 

reflexivos. E assim, neste momento, para eles, o perdão se fez fundamental. 

Como já considerado ao longo desta análise, as violências nunca aparecem 

sozinhas, isoladas e sempre estão relacionadas. O fluxo das narrativas acima indica a 

presença da Violência Física ao mesmo tempo em que se fala da Violência Psicológica. 
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Nessa direção elencamos outro grupo de categorias temáticas de análise que 

denominados de Bater, Apanhar e não Violentar (tabela 5D  - GF1) e Limites com o 

Sentido de Violência (tabela 6F – GF 2) e Legalização da Palmada (Tabela 5ª – GF 

2). Este conjunto de categorias descreve em que sentido a participação nos grupos 

reflexivos influenciou o modo como se cuidam e se sentem e as mudanças ocorridas, 

bem como as práticas educativas e os valores a elas relacionados. 

A violência pela punição física, na maioria das vezes tem como objetivo punir 

os filhos por “algo errado” ou indesejado que fizeram e é compreendido como um ato 

executado pelos pais com a intenção de causar dano físico a seus filhos (Gil & Gelles, 

1979). 

Os mesmos autores consideram que mesmo que os pais justifiquem seus atos 

dizendo que são apenas formas de colocar limites exercendo autoridade por meio da 

imposição de medidas leves (beliscões, puxões de orelhas, tapas na cabeça, puxões de 

cabelo, etc.), isto pode gerar um dano (marcas ou lesões), além de explicitarem o caráter 

de intencionalidade dos pais como outro critério para considerar tais atos como 

violentos. 

A utilização deste tipo de punição, especialmente quando se trata de uma 

punição física, pretendendo ser uma prática disciplinar, tem sido descrita na literatura 

como prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes (Hart, Ladd & 

Burleson, 1990; Hart, Nelson, Robinson, Olsen & McNeilly-Choque, 1998; Hoffman, 

1960, 1975). Para os teóricos do assunto, tal prática está baseada no uso abusivo do 

poder que os pais têm sobre os filhos. Contraria, portanto, a proposição da Teoria dos 

Sistemas Ecológicos (Brofenbrenner, 1996) pela qual a família deveria ser, 

primordialmente, um sistema no qual as relações são recíprocas e com equilíbrio de 

poder. Hoffman (1960) define o poder como o potencial que uma pessoa tem para 

compelir a outra a agir de maneira contrária à sua própria vontade. Nesse contexto de 

violência, a relação entre pais e filhos ilustra uma típica situação na qual existe uma 

concentração de poder na figura dos pais. 

Santos (2006), a partir de uma pesquisa com pais de famílias de baixa renda 

sobre valores e práticas educativas, explicitou que do ponto de vista do significado para 

os pais, castigar está relacionado a uma forma de resposta à frustração das expectativas 

para com os filhos, na medida em que estes se comportam de modo a pôr em risco um 

valor importante para os pais, que é os filhos se tornarem gente de bem e aparece com o 

sentido de punição (pagar por), que é a compreensão que os pais têm para quem comete 

falta grave. É o pagamento da dívida de terem se comportado ou terem feito algo  que 
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estava fora das expectativas dos pais, a partir de regras estabelecidas, padrões e 

princípios ensinados.  

Segundo Santos (2006), do ponto de vista da educação familiar, quando ocorre 

violência de pais contra filhos, em geral aparece relacionado ao abuso do poder 

disciplinar e coercitivo dos pais ou responsáveis, conforme pudemos ver há pouco no 

relato acima. Muitas vezes implica um processo de vitimização, na medida em que há 

imposição de maus tratos à pessoa, o que é visto pelo ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente como uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do 

adolescente. Em geral, para os pais o significado do abuso físico não está relacionado à 

violência familiar doméstica, mas como prática utilizada como estratégia para educar os 

filhos. 

Para alguns estudiosos, o sentido de estabilidade na vida é comunicado na 

família por meio do sentimento de segurança dos pais aos filhos, na medida em que não 

ocorram rupturas ou rompimentos, mesmo diante de situações de estresse (De Antoni, 

Medeiros, Hoppe & Koller, 1999). Assim, a garantia do sentimento de permanência e 

estabilidade propicia à família funcionar como um sistema integrado, cujo objetivo 

principal é o de promover o bem-estar de seus membros. 

No entanto, consideramos que em função do mundo complexo em que vivemos 

e das constantes flutuações dos contextos, principalmente pelos acometimentos que 

acontecem nas famílias, é importante considerar estas perspectivas acima como sendo 

ideais ou desejáveis e não como normativas. Existem muitas famílias, sobretudo aquelas 

que vivem em contextos de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais que não 

conseguem manter estes níveis de estabilidade e permanência. Isto, muitas vezes, faz 

com que a família acabe se tornando ainda mais vulnerável à violência intrafamiliar 

doméstica porque estão sob as influências do Stress Provocado pelas crises e rupturas, 

traduzidas pela perda do emprego, dos conflitos ou das separações conjugais, das 

dificuldades em manter a satisfação das necessidades básicas da família e outras tantas 

expectativas não cumpridas dos homens para com as mulheres, dos pais para com os 

filhos e vice versa, além de outras. 

Disto também decorrem outros fatores que podem aumentar ainda mais o stress, 

tais como alcoolismo ou uso de drogas, que podem, na maioria das vezes, estar ligados a 

depressões que expressam as angústias experimentadas que revelam o sentimento de 

ameaça da perda do próprio senso de estabilidade, permanência e segurança diante da 

vida. 
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Muitas vezes os contextos de violência familiar que caracterizam a violência dos 

pais contra os filhos pelo abuso físico sofrem interferência destes fatores aos quais 

acabamos de nos referir, dado que com freqüência o stress aumenta, os pais ficam 

desequilibrados emocionalmente, com pouca paciência e baixa tolerância para com os 

filhos e acabam resolvendo as questões através da punição física expressas pelo 

espancamento ou objetos que são atirados, o que resulta invariavelmente em um forte 

sentimento de culpa. 

ELIANA (GR1): “Eu tive uma criação que se eu não fizesse, eu apanhava. Eu apanhei 
muito;  cheguei a um ponto da minha vida, que eu estava fazendo o mesmo com o meu 
filho! se ele não fizesse ele apanhava; então ele cobrou de mim: “ao invés de você bater 
em mim, porque você não senta comigo e conversa”?  a partir desse dia eu estou 
tentando mudar...ainda não estou cem por cento, porque ainda belisco ele, dou 
cascudo, puxo a orelha...eu já não tenho mais aquela paciência de ficar falando, então 
aquilo já me irrita, eu sou uma pessoa extremamente nervosa; não sei se é pela 
correria do dia a dia, que deixa a gente assim;  hoje eu tento, eu vou respirar e falo: 
“sobe pro teu quarto que eu vou respirar” porque se eu pegar ele naquele momento, eu 
acabo machucando ele;  eu falo: “ some da minha frente”... ele já sabe, tem que correr 
se não eu pego e machuco; então eu não quero isso! ele cobra isso de mim: “a senhora 
só quer me bater, só quer me bater, conversa comigo” ...então eu dou uma relaxada, 
entendeu! Se eu estou na cozinha, e ele apronta na sala, eu falo: “eu vou respirar pra 
não te bater” porque tudo meu agora é bater, bater, bater!” 

 
Quando falamos das raízes culturais nas quais estão atreladas as violências 

físicas, também é importante considerar que boa parte desta geração de pais que está 

educando hoje foi educada no contexto social mais amplo da ditadura militar. Neste 

contexto histórico o que se pôde ver e experimentar foram a polícia atuando como rede 

ou instituição social que ajudava a educar uma parcela de “rebeldes” da população, e 

que, de certo modo criava expectativas sobre bons modos e boa educação, tendo se 

tornado um modelo a ser reproduzido na família. Daí, muitas vezes o uso da expressão 

pelos pais “estou me policiando”.  Nas escolas estes pais também receberam, e de certo 

modo, atualmente, seus filhos ainda recebem um tipo de educação, cujas práticas 

também são policialescas e muitas vezes punitivas.  

As imagens e referências criadas enquanto significado da educação, num sentido 

mais amplo, é o da figura de autoridade que educa pelo uso da força, utilizando, se 

preciso for, de violência ou outros tipos de estratégias, que pode até ser algum tipo de 

agressão gerando nas crianças e adolescentes a inibição, impotência e medo, o que 

também, por outro lado, gera mais violência e revolta por parte de crianças e jovens, 

num processo circular recursivo, em que a violência gera a violência, numa escalada 

cada vez mais crescente. 
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ELIANA (GR1): “Mudar esse ritmo de agressão, de falar alto, de querer beliscar, de 
querer puxar a orelha... devo começar a colocar mais de castigo e ver se realmente 
aquilo merece punição; por que às vezes a gente pune as crianças, sem eles 
merecerem... às vezes só porque tomou um danone, e já se sujou inteiro, leva um tapa!!! 
ele é criança, eu tenho que me auto controlar...eu tenho que me educar primeiro, pra 
depois passar uma educação pra ele. E isso está me fazendo muito mau, porque eu saio 
toda arrependida, eu vou trabalhar... vou chorando e volto chorando, e quando chego 
eu bato de novo... é assim.” 
 
 Deste modo, quando falavam sobre a influência da participação nos grupos 

reflexivos em suas práticas educativas e valores, fizeram referência ao fato de que 

passaram a não prender tanto os filhos, buscando modos alternativos para dar limites, 

como por exemplo, ter muito diálogo, não serem egoístas no sentido de somente 

considerarem suas razões e motivos, sem, no entanto deixar de “segurar as rédeas” (dar 

limites). Isto expressou o forte senso de valor relacionado ao desenvolvimento da 

liberdade e autonomia. 

 Novamente, evidenciaram-se neste grupo (GR1) as diversidades de perfis dos 

pais participantes da pesquisa, uma vez que consideraram que há uma diferença entre 

Bater, Apanhar e Não Violentar. Muito possivelmente eles possuem neste momento 

da pesquisa algumas características muito semelhantes àqueles que fazem parte do 

Grupo 2 (Gráfico 6) - dos mais ou menos equilibrados em relação às práticas educativas 

entre o momento inicial e os primeiros seis meses. Do ponto de vista das mudanças 

percebidas em suas práticas, eles explicitaram para os filhos a diferença entre sanção e 

castigo, justificando para eles as razões pelas quais as mesmas estão sendo utilizadas. 

Nesse sentido, prevalece o castigo como valor importante que fundamentam suas 

práticas. 

Alguns pais que tem mais de um filho disseram que quando fazem uso da 

punição física, não faz somente para um. Todos apanham porque o problema de um é o 

problema de todos, bem como a responsabilidade de buscar soluções ou evitar que 

façam algo errado. Então utilizam práticas que façam com que todos possam se unir 

para monitorar e buscar soluções de cada um entre si. Do ponto de vista dos valores 

destes pais, disseram ser muito importante o sentido de coesão familiar.  

 Considerando os significados da discussão nos grupos em torno destes temas, 

disseram que não adianta prender os filhos (cárcere privado) porque quando eles “se 

soltarem vão voar” e podem se perder e não voltar. Começam a mentir e se deslumbram 

quando vão para o mundo. Então soltar e dar liberdade ajuda a construir o sentido de 

autonomia dos filhos. É preciso cuidar para não se correr o risco de super proteger. 
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 Não discordam da prática do castigo, desde que seja de “bom modo”, ou seja, 

sem violentar. Refletem sobre o castigo e seus efeitos, e atualmente procuram agir de 

modo diferente por entenderem que resulta em raiva e revolta contra os pais. Para 

alguns, prevalece a crença de que se a criança sabe que está sendo olhada e sob efeito de 

ameaça, ela fica mais alerta quanto a atender às expectativas dos pais. Quanto aos 

cônjuges que educam não se deve pedir ou implorar, mas exigir, já que ambos são 

responsáveis pela família, sendo necessário que a mulher possa contar com a presença 

do marido para ajudá-la a educar os filhos. O Sentido de coesão e responsabilidade 

mútua deve ser desenvolvido na família como um valor que todos devem partilhar. 

 

VERA (GR1): “João, eu estou ficando até assustada porque eu não sou estressada, e lá 
em casa se chegar e deixar a mochila em cima da mesa, na cama, no chão, vai ficar 
assim! então eu só falo: esta casa é nossa... o bem-estar é nosso... logo, todo mundo tem 
que ajudar!... lavar, passar, cozinhar e arrumar! Então, eu não fico assim: olha aí o 
chinelo! Eu deixo e então quando for arrumar todos os cincos lá em casa, arrumam... 
os cinco lavam... os cinco passam... agora eu não sei: ou estou fora da realidade ou eu 
sou muito bagunceira!... eu não fico arrumando aqui e ali... não fico dizendo faz assim 
e assim, porque todos fazem tudo!” 
 
 Se por um lado existem aqueles pais que buscam a coesão por meios coercitivos 

e por meio da punição física, existem outros que partilham do mesmo valor, mas que, no 

entanto utilizam outras práticas educativas mais positivas para o desenvolvimento e 

fortalecimento deste valor da coesão familiar. O sentimento de susto da participante 

acima evidencia a força do contexto do grupo reflexivo temático, cujo foco estava 

voltado neste momento para as estratégias violentas do abuso físico utilizadas para 

educarem seus filhos. O surgimento de uma narrativa diferenciada favoreceu abertura 

para fazer novas reflexões, de modo que a reunião evidenciou o caráter interventivo que 

ocorreu durante todo o processo da pesquisa, ao mesmo tempo em que se pode pensar 

em outras possibilidades e alternativas, o que evidenciou muito bem o caráter de 

diversidade que esteve sempre presentes nestes grupos.  

 No entanto, foi possível perceber uma gama diferenciada de pais e seus 

diferentes momentos em termos das mudanças alcançadas. Pudemos perceber que 

houve um crescer no sentido das transformações que foram ocorrendo, em que foram 

transformando seus significados da experiência de educar. Assim, para expressar este 

processo de mudança definimos outra categoria temática que nomeamos de Limite com 

Sentido de Expressão de Afeto (tabela 8G – GF4). Ela expressa as mudanças que 

muitos pais perceberam em suas práticas de educar e os valores subjacentes a estas 

práticas. Falaram das mudanças experimentadas em termos da colocação de limites, que 
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antes tinha o sentido de controle rígido que expressava mais temores e preocupações, 

que o sentido de cuidar junto e ao lado dos filhos. Disseram que passaram a organizar a 

rotina da casa com a colaboração dos parceiros (cônjuges) num clima de tranqüilidade, 

realizando as tarefas juntos para criar oportunidades e contextos de ensino e 

aprendizagem das tarefas, preferindo sempre fazê-lo com expressão de afeto e amizade. 

Avaliaram que passaram a não gritar e conversar em tom de amistosidade. Explicitaram 

que para que tais metas pudessem ter sido alcançadas precisaram mirar a todo instante 

em valores tais como Limites, Expressão de afeto e Proximidade, que foram 

categorias que nomeamos para expressar estes princípios. 

Os significados construídos foram o de que pais ausentes que compensam com 

coisas materiais a negligência de afeto apresentam dificuldades de colocar limites para 

os filhos. Não se deve barganhar e nem comprar obediência e afeto dos filhos, devendo 

resistir ao consumo porque crianças pedem tudo e a toda hora e nunca estão satisfeitos. 

Pontuaram como sendo muito importante que os pais reservarem um tempo de 

convivência junto com os filhos para realizar algum tipo de atividade, tais como 

passear, assistir TV, etc para que se crie oportunidade de diálogo, comunicação sobre 

fatos corriqueiros da vida deles e assim os pais se aproximem mais e fiquem a par do 

cotidiano dos filhos, aproximando-se entre si, conhecendo-se uns aos outros. Acreditam 

que a soma desses fatores se traduz em um tipo de convivência familiar que ajuda, e 

muito, a diminuir a cobrança dos pais sobre os filhos e sobre si próprios, além da culpa. 

Os homens se expressaram como sendo colaboradores, diluindo assim a idéia 

preconceituosa de que eles não são capazes de cuidar dos filhos, expressar afeto e 

realizar tarefas domésticas. 

 Além dessas referenciais valorativos, existiram alguns pais que expressaram o a 

coesão familiar como outro valor importante por meio de uma categoria temática que 

definimos como Tarefas Domésticas que se desdobrou em uma categoria de análise 

que chamamos de A Casa é de Todos (tabela 1F – GR1). 

 Estas categorias expressaram o sentido dos efeitos e ou mudanças percebidas 

pelos pais de terem passado a realizar a divisão das tarefas domésticas da casa, sendo 

flexíveis com suas regras de organização. Explicitaram a importância de não se ter altas 

expectativas idealizadas sobre a família, reconhecendo que não existe nenhum tipo ideal 

ou que seja perfeita e que o mais importante é cuidar das relações familiares, 

legitimando as diferenças de cada um. 

 Quando apontaram as mudanças ocorridas em seus valores e práticas educativas 

em decorrência da intervenção (tabela 6G – GF 2), este valor da coesão familiar que 
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acabamos de discutir apareceu por meio de uma categoria temática que denominamos 

Família como prioridade em que os pais disseram estar dando mais atenção para os 

filhos, atendendo sua necessidade de comunicação falando com eles sobre como foi o 

dia na escola e assim perceberam o aumento da quantidade e da qualidade do diálogo na 

família. Isto explicitou que a família adquiriu valor ainda maior para os pais, uma vez 

que anteriormente eram muito absorvidos por outras preocupações, principalmente 

aquelas relacionadas ao trabalho. 

 O grupo problematizou e considerou as mudanças ocorridas no sentido de ter 

aumentado ainda mais a importância de se ter as relações familiares como prioridade na 

família, privilegiando mais a convivência do que os hábitos de arrumação da casa e 

programação da TV. Essas práticas tornam os filhos mais seguros e próximos dos pais. 

DIVA (GF2): “Como agora eu não estou mais trabalhando, estou em casa, talvez por 
causa disto, eu e a Gabriela conversamos mais! (a Gabriela me cobrava muito isto)... 
ela me cobrava carinho e amizade! Ela tinha muito ciúme do Gustavo!... quando eu 
trabalhava, ela queria sempre está perto de mim! Agora que fico em casa tudo 
melhorou! Estou mais presente com eles!... ao invés dela ir de perua, eu levo ela na 
escola... então isso pra ela está maravilhoso!” 
BETE (GF2): “Sim. Eu fiquei. Converso bastante. Posso está fazendo o que for! mesmo 
que seja um bolo que eu tenha que entregar! Quando eles chegam da escola, eu dou 
muita atenção! Eles têm a mania de chegar e dizer: “mãe, eu posso te falar uma 
coisa”?... ou então: “mãe, eu posso te perguntar uma coisa”?... e eu paro e dou 
atenção! Outra coisa (não é desconfiança), que eu gosto de fazer é olhar a mochila!... 
eles não pegam o que é dos outros, mas, às vezes, os maldosos podem colocar alguma 
coisa na mochila ou mesmo pegar de outra criança e colocar na mochila deles só pra 
complicar!!! Então, todo dia eu falo: “eu quero que em sua mochila tenha somente o 
que é seu! Porque tudo é comprado com sacrifício, com o meu esforço, então não quero 
nada de ninguém em sua mochila!...Todo dia, é um dever, uma obrigação eu olhar a 
bolsa!” 
 A partir deste contexto em que os pais estavam discutindo a temática da 

violência, isto abriu a possibilidade de olharem para outros fenômenos relacionados. 

Assim, puderam refletir sobre suas práticas atuais por meio de um processo que lhes fez 

ressignificar e redefinir seu papel parental em termos das práticas que utilizavam. 

Falar deste tema possibilitou a experiência de terem suas histórias revisitadas e 

puderam verificar a influência dos padrões e modelos transmitidos 

intergeracionalmente. Também possibilitou a eles estabelecer relações de comparação, 

contraposições e justaposições, identificando assim a força das transmissões, bem como 

as consistências e inconsistências entre as repetições dos modelos que receberam e os 

modelos que utilizam. 

Nos Grupos Reflexivos (tabela 1C-GR1) este tema da transmissão de modelos 

intergeracionais das práticas educativas apareceu por meio de uma categoria temática 

que denominamos de Inconsistência. Dela, desdobra-se outra categoria de análise que 
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chamamos de Exemplos e Modelos.  Elas descrevem o efeito que os pais perceberam 

em suas práticas no sentido das contradições que viram quando utilizavam a punição 

física ou psicológica sem que merecessem. Assim, passaram a considerar a força da 

aprendizagem de educar na família a partir dos modelos que receberam, considerando 

mais os modelos positivos em detrimento dos modelos negativos. 

 
 
PEDRO (GR1): “Então é assim... meu filho, eu controlo a organização dele, mas eu não 
sou lá, nem um exemplo de organização!” 
 
PESQUISADOR: “Pois é!” 
 
PEDRO (GR1): “É difícil cobrar coisas das pessoas sobre aquilo  que a gente não faz 
ou que não é acostumado a fazer.” 
 
PESQUISADOR (GR1): “Pois é!”   
 
PEDRO (GR1): “Ou que de repente, se quer cobrar que passe a fazer!” 
 
PEDRO (GR1): “E o pior é que o meu filho vê que tenho mais defeitos que qualidades! 
Ele sabe todos os meus defeitos!” 
 
ELIANA (GR1): “Eu tive uma criação que se eu não fizesse, eu apanhava. Eu apanhei 
muito; cheguei a um ponto da minha vida, que eu estava fazendo o mesmo com o meu 
filho! se ele não fizesse ele apanhava; então ele cobrou de mim: “ao invés de você bater 
em mim, porque você não senta comigo e conversa”?  a partir desse dia eu estou 
tentando mudar...ainda não estou cem por cento, porque ainda belisco ele, dou 
cascudo, puxo a orelha...eu já não tenho mais aquela paciência de ficar falando, então 
aquilo já me irrita, eu sou uma pessoa extremamente nervosa; não sei se é pela 
correria do dia a dia, que deixa a gente assim;  hoje eu tento, eu vou respirar e falo: 
“sobe pro teu quarto que eu vou respirar” porque se eu pegar ele naquele momento, eu 
acabo machucando ele;  eu falo: “ some da minha frente”... ele já sabe, tem que correr 
se não eu pego e machuco; então eu não quero isso! ele cobra isso de mim: “a senhora 
só quer me bater, só quer me bater, conversa comigo” ...então eu dou uma relaxada, 
entendeu! Se eu estou na cozinha, e ele apronta na sala, eu falo: “eu vou respirar pra 
não te bater” porque tudo meu agora é bater, bater, bater!!!” 
 
 Assim, definimos uma categoria temática que chamamos de Repetição de 

Modelos que expressa a aquisição da consciência por parte dos pais a respeito da 

transmissão dos padrões educativos recebidos de suas famílias de origem. Há o 

desdobramento de outra categoria de análise que denominados de Redefinição de 

Práticas que tem o sentido de comunicar o sentido de autonomia e autoria das novas 

estratégias que passaram a utilizar, a partir da análise crítica e reflexiva que fizeram de 

suas histórias em termos das práticas educativas a que foram submetidos.  

EXPEDITA (GR3): “Eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui para aprender o que 
eu estou aprendendo... Porque lá, o pai é o rei, a mãe é a rainha e não se fala mais 
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nisso!... E agora eu aprendi que a gente tem que falar e também tem que ouvir!.. o pai 
está certo, mas pai também erra!... pai é ser humano e também pode fazer coisas, 
escondido!” 
 Deste modo, pudemos acompanhar que os pais foram cada vez mais se 

humanizando em termos da auto-exigência que exerciam sobre si. Puderam relativizar 

as relações de poder e o uso da força nas práticas educativas, tornando a relação entre 

pais e filhos muito mais tranqüila e mais humana. Ao apontar os efeitos e mudanças 

percebidas, puderam referir que assim como apanharam, também utilizavam a punição 

física na educação de seus filhos. Passaram a rever os efeitos deste tipo de prática em si 

e nos filhos. Compreenderam que ao fazer uso de tais estratégias, acontecia um efeito 

em que se sentiam arrependidos e culpados, o que aumentava ainda mais o sofrimento 

psicológico em que se encontravam. O resultado era se tornarem mais rígidos, 

impacientes e emocionalmente explosivos.  

Assim, disseram que os efeitos e mudanças percebidas ao longo do processo 

interventivo de pesquisa foram no sentido de estarem conseguindo fazer melhor o 

manejo do stress, procurando evitar se sentirem pressionados, ansiosos e agitados. 

Quando não conseguiam tal estado de controle e equilíbrio emocional, avisavam e 

solicitavam para que os filhos saíssem de sua presença e se afastassem fisicamente, 

como medida preventiva para não repetirem o padrão do abuso físico recebido. 

Passaram a ter consciência de que bater, beliscar, dar socos, puxar a orelha e gritar não 

educa ninguém e pode gerar revolta nos filhos. Entenderam que o sentimento de medo é 

diferente do sentimento de respeito e passaram a rever seus conceitos e expectativas de 

autoridade sobre os filhos. Para os pais, houve a compreensão de que a experiência de 

educar os filhos ajuda aos pais a se reverem como pessoa e em seu papel parental. 

Nos Grupos Focais, quando questionados sobre a influência da participação nos 

grupos reflexivos quanto ao modo como se cuidam, como se sentem e das mudanças 

ocorridas estes temas apareceram novamente por meio da categoria temática que 

chamamos Reprodução de Modelos (tabela 7B – GF3).  

CLAUDETE (GF3): “(...) É muito fácil a gente reproduzir na educação dos filhos 
aquilo que foi difícil pra gente!... pelo raciocínio lógico deveria fazer o contrário: o que 
nós condenamos na nossa educação, a gente não deveria passar pra frente!...por isso é 
muito comum acontecer de filhos que apanharam dos pais, baterem em seus próprios 
filhos! E isso vai passando de uma geração para outra!...eu me “seguro” para  não 
bater, não beliscar, mas eu grito também e às vezes, na hora que  estou gritando, eu 
vejo a mesma cena da minha mãe nervosa, gritando com a gente! (ela ficava nervosa 
com os problemas dela e gritava) e a gente reproduz isso!... quando a gente abre o 
canal do diálogo, deixando fluir a conversa, escutando o filho ,a gente rompe esse 
ciclo! isso que a Expedita falou que quando abraçava dava vontade de chorar, 
acontecia um desconforto; após abrir o diálogo, o afeto passa a ser reconfortante, uma 
coisa gostosa! Nas reuniões aqui, aprendemos a abrir esse canal do diálogo, o que é 
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fundamental para a comunicação entre os pais e os filhos, a ponto do filho ter a 
confiança de  falar qualquer assunto, inclusive sobre drogas (que  foi o caso da 
Expedita)! eu fico me imaginando se a minha filha falasse isso pra mim! Como eu iria 
reagir para poder conversar e dar o equilibro? porque temos que transmitir o que é 
correto! A repreensão, eles também terão que escutar, mas eu tenho que está aberta 
para saber o que eles pensam em relação  a isso! se você fecha o canal da 
comunicação, não vai saber o que eles pensam! No caso da Expedita, quando escreveu 
pra mãe dela,foi uma experiência traumática, mas conseguiu dar a volta por cima, 
perdoou porque percebeu que ela também trouxe da geração anterior uma educação 
dura e difícil!! 

Quanto ao modo como se cuidam para educar, disseram que as transformações 

percebidas foram no sentido de estarem mais atentos a perceberem quando estão 

repetindo o “modelo perverso” que receberam. Pela força da transmissão, ficam muito 

vigilantes porque ainda gritam, não tendo ainda superado totalmente a influência do 

modelo recebido. No momento em que isto acontece se lembram das situações 

vivenciadas na infância, remetendo-se à cena vivida, o que faz pensar em conversar com 

os filhos sobre o ocorrido. Observam mais os efeitos gerados em termos de como os 

filhos se sentem, o que lhes faz pensar mais em desenvolver o recurso do diálogo, dar 

mais atenção e adotar uma postura diferente no sentido de comunicar e orientar os filhos 

quanto ao que desejam deles. 

 

CLAUDETE (GF3): “Olha, eu reafirmo o que eu já havia dito antes: eu observo a 
aproximação, (no caso da Expedita) eu achei incrível, fantástico! porque a gente 
reproduz mesmo o modelinho que a gente vivenciou em nossa mãe! e na maioria das 
vezes, a gente reproduz o modelo “perverso” da mãe! o modelo duro!... mesmo que a 
mãe tenha tido um pouco de docilidade, o que acaba fixando na nossa alma é aquela 
forma dura de agir para com os filhos!” 

 

Em relação à maneira como se sentem disseram que passaram a se sentir mais 

seguros, calmos e expressar maior tranqüilidade para os filhos. Uma das mães referiu ter 

experimentado um forte sentimento de decepção com eles quando em certa ocasião 

disseram que preferiam viver na “FEBEM21”, a companhia dela. Isto a fez refletir e se 

transformar no sentido de se aproximar mais dos filhos. 

Assim, quanto às mudanças ocorridas também acrescentaram que a 

participação nos grupos reflexivos influenciou de modo que puderam abrir o canal do 

diálogo na família com os filhos, passando a ouvi-los mais, o que favoreceu a romper o 

ciclo de práticas violentas em que estavam enredados. Outro canal que disseram ter sido 

aberto foi o do afeto e sua expressão. Isto lhes fez sentir que passaram a exercer melhor 

                                                        
21 Antiga Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, atual Fundação Casa. 
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sua autoridade com os filhos, na medida em que resultou no sentimento de maior 

segurança em estabelecer as regras e os limites na família. Assim, passaram a não mais 

gritar e deste modo superaram o alto grau de stress no qual viviam submetidos. 

 

EXPEDITA (GF3): “... Meus filhos chegaram a falar assim: “mãe, eu queria contar 
uma coisa, a senhora era tão ignorante!(por isso eu não contei antes) mas, agora que a 
senhora está estudando lá nos “Meninos do Morumbi”, está melhorando! eles falaram 
isso pra mim.(risos)” 

EXPEDITA (GF3): “Eu achava que não fazia o que realmente era pra ser feito!... eu 
fazia o que minha mãe fez comigo!...eu fazia o que via os outros fazerem com seus 
filhos! 

EXPEDITA (GF3): “(...) Me sinto mais humana, mais carinhosa!... eu não sei o que 
acontecia comigo! eu era uma pessoa assim: quando eu pegava uma criança pra fazer 
um carinho eu começava a chorar e a criança também e eu não sabia por quê!... não 
sei se era a falta de afeto que eu nunca tive!... hoje, eu pego os meus filhos, abraço, 
beijo, faço carinho neles! e não vem mais aquela vontade de chorar! aquela cobrança 
em que eu pensava: “por que não fiz isso antes”? 

ANA CRISTINA (GF3): “Agora ela está conseguindo quebrar esse elo pra não dar 
continuidade àquelas atitudes!” (refere-se ao padrão de modelo recebido). 

ANA CRISTINA (GF3): “É porque eu busco pensar um pouco antes de falar.” 

ANA CRISTINA (GF3): “Sim. O meu cotidiano é mais tranqüilo! Ele está mais aberto 
pra conversar... ele compartilha mais comigo... ele conta sobre várias coisas que antes 
não falava." 

Deste modo, do ponto de vista dos significados construídos em relação a esta 

temática da reprodução dos modelos e das mudanças experimentadas, prevaleceu num 

primeiro momento a referência aos “modelos perversos”, que os pais, equivocadamente, 

acreditavam serem os mais eficazes. A partir da reflexão sobre eles foi possível redefinir 

seus papéis, bem como as práticas que utilizavam.  

A nosso ver, isto acontecia porque tinham a forte crença de que educação era 

utilizar um tipo de estratégia que marca profundamente a aquisição de qualquer novo 

comportamento desejado pelos pais pela “força do trauma”. E quanto maior e mais 

intensa a dor sentida por aquele que é educado, maior a possibilidade de se fixar a nova 

atitude desejada. Deste modo, o entendimento que tinham anteriormente era o de que, 

como pais que foram educados por meio de estratégias violentas, e terem respondido 

“positivamente” a isto, entendiam que também poderiam reproduzir tais estratégias com 

seus filhos.  
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CLAUDETE (GF3): “Eu acho que o mal, o que é ruim, sempre gera um trauma! E o 
resultado disso, o lado péssimo é o que fica em nossa mente! esse mecanismo do ser 
humano é difícil de entender! e a gente tende a reproduzir o marco que doeu!” 
 

No entanto, disseram que no decorrer da participação nos grupos, puderam se 

transformar no sentido de se abrirem mais para o diálogo, o que também favoreceu uma 

maior abertura para dar lugar ao afeto. A participação nos grupos reflexivos lhes fez 

compreender a importância dessas novas estratégias como sendo mais confortáveis para 

todos na medida em que fazia com que a convivência familiar pudesse fluir melhor.  

A reunião funcionou no sentido de ter favorecido a eles a compreensão da 

importância de abrir as vias de comunicação e diálogo com os filhos, principalmente 

aprender a ouvi-los. Deste modo puderam descobrir e experimentar uma maneira 

alternativa no sentido de fazer um crivo de suas práticas e poder transmitir de outro jeito 

o que é correto e o que não é para os filhos. Revisitar suas práticas, entender suas 

vivências e compreender que é possível perdoar foram experiências de aprendizados 

muito importantes que tiveram o efeito de libertá-los dos referidos “modelos perversos” 

ou das estratégias violentas de educar. Passaram a ser mais analíticos, exercer o senso 

crítico no que se refere às preocupações com os possíveis contextos em que os filhos 

possam vir a se envolver, que inclui atos delinqüentes e conflitos com a lei, 

considerando os contextos. 

CLAUDETE (GF3): “Aprendi sobre como conversar com os filhos! Todos os pais 
falaram e colocaram isso: aprender a ouvir o que os filhos estão falando. A tarefa de 
educar é árdua, é difícil e exige bastante da gente! nessa ânsia de querer fazer o certo, 
cada um pega as ferramentas que teve durante a vida!  e nós acabamos ultrapassando e 
não escutando o que vem do lado do filho! isso pra mim foi o que marcou em todas as 
reuniões que eu participei aqui! (...)  perceber a necessidade de escutar.” 
 
ANA CRISTINA (GF3): “(...) As reuniões aqui serviram para abrir minha mente e 
saber como eu poderia mudar a minha atitude! então comecei a fazer gestos!... hoje, eu 
escuto mais!” 
 
EXPEDITA (GF3): “Hoje, quando o meu filho sai pra escola, se eu estiver no banheiro 
ele diz: “mãe, quero te dar um beijo antes de sair pra escola”!... (antes não era assim). 
Meu filho de 15 anos, hoje, se ele não me vê antes de sair para a escola ou para o curso 
ele pergunta:” pai, cadê a mãe? o que ela está fazendo”?...onde eu estiver, ele me 
abraça e me beija, antes de sair e diz: “essa é a mãe que eu pedi a Deus” e vai embora! 
O outro meu filho fala: “mãe, eu preciso conversar com a Senhora”... “mãe, vi tanta 
coisa feia ontem”...então quando todo mundo sai e ficamos só nós dois, ele  começa a 
contar as coisas. (antigamente não era assim). Então eu penso: “obrigada 
Senhor!...Graças a Deus, estou começando a ser uma boa mãe! Eu falo: “Senhor, me 
perdoa!”... E falo: “filho, perdoa a mãe! porque eu não era uma boa mãe!” 
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Assim, os pais disseram ter havido uma Mudança do Olhar (tabela 7F – GF3), cuja 

categoria temática teve o sentido de mostrar as mudanças ocorridas nas práticas 

educativas utilizadas e sua relação com os valores que os pais adquiriram, 

transformaram ou fortaleceram. Conforme temos apresentado nos fragmentos de 

narrativas, disseram que passaram a utilizar novas práticas que implicou em se 

comunicar melhor, não criticando mais. Com isto começo haver lugar para expressão de 

afeto, olhando os filhos com bons olhos, incluindo o amigo dos filhos, convidando-os 

para freqüentar sua casa.  

 Fizeram referência aos valores que se fortaleceram na família, fazendo 

referência ao perdão, compreensão e solidariedade, transformação, idoneidade e 

honestidade. Estes valores os ajudaram a transformar suas posições e alcançar novas 

compreensões. Isto somente foi possível porque puderam fazer esta incursão em suas 

histórias, de modo que puderam Revisitar as Práticas Intergeracionais (tabela 7F – 

GF3), cuja categoria descreve o meio pelo qual puderam explicitar as novas práticas 

educativas adquiridas, principalmente porque começaram a conversar com os filhos 

sobre a educação que tiveram - processo pelo qual possibilitou construir com eles os 

rumos da educação na família. Nesta inclusão, passaram a valorizar mais as crianças e 

adolescentes e isto ajudou a melhorar e aumentar o nível de diálogo na família. 

 Assim, do ponto de vista dos significados construídos pelo grupo sobre as 

mudanças nas práticas educativas e nos valores familiares, os pais apontaram a mudança 

do olhar. Puderam re-significar suas vivências porque experimentaram uma experiência 

profunda de perdão. Disseram que nas reuniões seu olhar sobre as situações de traumas, 

dor e sofrimento do passado pôde ser transformado. Se a pessoa tem alguma mágoa ou 

trauma da mãe, depois desta experiência passa a vê-la e compreendê-la com as 

limitações e possibilidades que ela tinha em sua época na qual educou seus filhos. 

Portanto, a experiência de grupo favoreceu esta compreensão e a partir disso surge um 

olhar que se volta para o perdão. Em conseqüência disso, mudaram o jeito como se 

relacionam em seu universo emocional com os próprios pais e, por conseguinte, com os 

filhos, ponderando entre as práticas que aprenderam por transmissão de modelos e as 

novas possibilidades para as quais se abrem. Sentiram-se capazes de fazer certo ajuste 

entre a educação que receberam e a aquela que passaram a realizar com os filhos, tendo 

um olhar mais amistoso e isto fez toda diferença na hora de educar.  

Passaram a ter um olhar sobre a complexidade que envolve esta experiência de 

realização quanto a uma educação satisfatória na família, uma vez que viram suas 

práticas transformadas, não sendo necessário para isto romper com suas histórias, mas 
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lançar sobre elas um olhar reflexivo e compreensivo, sem que para isto tivessem que 

negar suas raízes e romper com suas famílias de origem. Compreendemos que a 

complexidade está justamente neste caráter de insurgência do novo a partir do velho. 

Não querem reproduzir nos filhos aquilo que nos aspecto negativo seus pais/ avós 

fizeram. Não querem formar (no sentido de formatar), mas querem transformar seus 

filhos. Lembra-se de rituais (enterro da “sola”) remetendo às práticas de abuso físico e 

os instrumentos utilizados para fazê-lo. Passaram a compartilhar com os filhos suas 

histórias e re-significaram conjuntamente a experiência de educar na família. Definiram 

esta experiência como sendo transformadora, em que houve o resgate da possibilidade 

de um novo encantamento, de um maior aprendizado e conhecimento de si mesmo para 

se transformarem cada vez mais em pais melhores. Passaram a ter maior compreensão 

da maneira como foram educados para então romper o ciclo de dificuldades do 

momento atual.  

ANA CRISTINA (GF3): “... Tenho uma preocupação: estou na área da educação e 
não quero formar o Douglas... eu quero transformá-lo!... não quero reproduzir no 
Douglas aquilo que ela me fez!... uma vez, antes de vir para cá, conversei com Douglas 
e ele me perguntou como era que a minha avó fazia com você, quando aprontava? (eu 
não era “santa” eu era terrível e ainda sou)... Minha avó me batia com galho de 
goiabeira e tinha uma sola que, um dia, eu e meus irmãos, fizemos o enterro dela: nós 
cavamos um buraco em baixo da nossa casa, (minha casa era de madeira alta então 
sobrava aquele espaço pra brincar), cavamos o buraco e colocamos a sola. A minha 
irmã mais velha era mais quietinha, não aprontava e por isso era a mais queridinha da 
vovó!”  
 
PESQUISADOR: “Era sola de sapato?” 
 
ANA CRISTINA: “Não. Era uma sola de couro, grande, que virava um cinto!” 
 
PESQUISADOR: “Era um cinto de couro?” 
 
ANA CRISTINA: “Ela dobrava e batia na gente. Também tinha uma madeira, lá no 
Belém, que chamava Acapu, que era muito forte!... minha avó usava essa madeira para 
virar as roupas que ela fervia em umas latas grandes (ela lavava roupa para ganhar 
um dinheirinho).” 
 
PESQUISADOR: “É uma madeira resistente”? 
 
ANA CRISTINA: “Sim. Muito resistente. Então nós enterramos a sola que ela deixava 
pendurada em um lugar florido, pra gente se lembrar!...” 
 
PESQUISADOR: “A madeira”? 
ANA CRISTINA: “Não. A sola. O acapu ficava na casinha onde ela colocava a roupa 
para ferver; eu sei que eu e os meus irmãos fizemos o enterro da sola porque a gente 
não agüentava mais! Era assim: se respirava diferente, apanhava!... se fazia qualquer 
coisa, apanhava! Então a gente falava: “que droga! Vamos enterrar logo esse 
negócio!...passou um dia, ela não deu falta!... dois dias, ela não deu falta! Então a 
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gente começou a aprontar!”ela dizia: “gente, eu não acredito que a minha sola 
sumiu”!... “Não tem problema, o acapu está ai”. E o acapu doía mais! então, nós 
fomos desenterrar a sola, lavamos e penduramos lá no lugar! Quando ela chegou do 
trabalho ela disse: “você voltou querida”! Eu me lembro, até hoje, ela falando com a 
sola! Depois que eu terminei de contar para o Douglas, ele começou a falar: “eu vou 
matar a minha avó, porque ela bateu em você”!... eu comecei a falar para ele que eu 
não tenho uma sola, não vou bater nele, só que ele sabia que tinha algumas coisas que 
precisava mudar!... isso, bem antes dele vir pra cá, algumas atitudes precisavam 
mudar! Eu estou vendo que o diálogo não está resolvendo! a conversa com o pai, (nós 
somos separados), não está resolvendo! então nós vamos ter ação e pelo jeito vai ser 
umas palmadas! eu não quero formar o Douglas, tecnicamente falando! hoje em dia, 
sou uma cidadã de bem, fui formada, felizmente, eu tenho um pouco de estudo! tenho as 
reuniões que podem me ajudar, tanto aqui como na igreja, isso está me levando a ser 
diferente para não reproduzir isso novamente! e ele já percebeu.” 
 
 Esta revisão das práticas educativas a partir dos modelos intergeracionais 

recebidos foi muito útil no sentido de poderem apreciar de que maneira a participação 

nos grupos reflexivos influenciou a transformação no modo como se cuidam, como se 

sentem e nas mudanças ocorridas no seu modo de ser parental. Definimos 

Nervosismo dos Pais, Bater e Dialogar (tabela 7A – GF3) como um conjunto de 

categorias temáticas que comunicam fenômenos diretamente relacionados e tiveram o 

sentido de descrever de que modo os pais foram influenciados pela participação nos 

grupos. 

 Disseram que se cuidam exercendo certo senso crítico sobre suas compreensões 

atualmente, uma vez que antes sempre achavam estarem certas. Assim, procuram a todo 

tempo rever seus pontos de vistas. 

 Quanto aos sentimentos que passaram a experimentar, disseram que estão mais 

seguras e se colocando de modo mais assertivo frente às demandas que emergem, 

ficando atentas aos deslizes, se sentido perdoadas e compreendidas.  

 Quanto às mudanças ocorridas que perceberam quanto ao seu ser parental 

fizeram referência a terem passado a escutar e considerar mais os filhos. O sentimento 

de ter-se educado mais confere a significativa influência da participação nos Grupos 

Reflexivos e esse sentido de educação foi tão forte que os filhos faziam referência aos 

grupos como sendo uma escola em que os pais estavam fazendo um curso. Acreditamos 

que isto possa ter acontecido justamente pelo impacto sofrido pelos pais de terem 

cessado o ciclo de violências, uma vez que pararam bater, morder e beliscar, bem como  

xingar os filhos por meio do uso de palavrões. 

EXPEDITA (GF3): “Eu me eduquei mais... eu falava palavrão, batia, beliscava, 
mordia... me descontrolava totalmente!” 
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EXPEDITA (GF3): “Educação. Acho tudo isso maravilhoso!... estou me educando! eu 
falava muito palavrão! espero em Deus, daqui pra frente, ser uma mãe melhor!..  bem 
melhor do que a minha foi pra mim!..Porque, coitada! ela não tinha como orientar! Era 
um povo carrasco! Tudo o que sabia fazer era, bater,bater,bater!” 
 
EXPEDITA (GF3): “(...) Meus filhos chegaram a falar assim:” mãe, eu queria contar 
uma coisa, a senhora era tão ignorante!(por isso eu não contei antes) mas, agora que a 
senhora está estudando lá nos “Meninos do Morumbi”, está melhorando! “Eles 
falaram isso pra mim (risos).” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Eu me sinto bem, me sinto feliz, contente! para mim, é como 
se eu estivesse em uma escola! Não sei se é a realização de um sonho que ficou dentro 
de mim... eu nunca tive isso na minha vida: estudar!... eu nunca estudei, não tive tempo 
para isso!... eu deixei sempre isso de lado!” 
EXPEDITA (GF3): “Ouvir os filhos... deixá-los eles falarem... (tem pai e mãe que não 
deixam os filhos falarem)... eu mesma não deixava meus filhos falarem! Deixar eles 
falarem, deixar eles se soltarem, porque às vezes, a criança está aqui (na garganta), 
pra falar!... e a gente fica com aquela imponência!... tipo um general!... então a criança 
se fecha! ao invés de contar para os pais, vai falar pra outra pessoa, que não tem nada 
a ver...e quem vai ouvir é aquela pessoa que tem uma opinião diferente da sua! por isso 
eu acho que tem que deixar as crianças falarem! Então vamos ser mais humildes!... 
como diz a minha mãe “baixar a crista”...eles vão ter mais confiança na gente!” 
 
ANA CRISTINA (GF3): “Acho que o diálogo está sendo marcantes para nós dois. 
 

ANA CRISTINA (GF3): “... O diálogo e a valorização do Douglas como pessoa”. 

EXPEDITA (GF3): “É conter. Eu falo: “eu não quero te pegar pra bater!.. “se eu pego 
eu te mato, eu te esgano! Às vezes, eu não tenho forças, mas, na hora da raiva a gente 
derruba,machuca, quer morder!  isso eu não faço mais!” 
 
PESQUISADOR (GF3): “Rompeu o ciclo da violência?” 
 
EXPEDITA (GF3): “Sim. Agora eu converso.”  
 Deste modo, além de ter sido possível revisitar as práticas intergeracionais e 

identificar os modelos recebidos, também puderam discutir como em relação a este 

aspecto eles se cuidam, se sentem e quais mudanças ocorridas em si eles puderam 

verificar. Então disseram que se cuidam Revendo os Modelos Parentais Recebidos 

(tabela 6B – GF2) e (tabela 5A – GF1). Fazem-no prestando mais atenção em si, 

comparando a educação que tiveram com a que realizam, considerando os erros e 

acertos da geração anterior, não deixando de valorizar a educação que receberam. 

 Neste modo como os pais se cuidaram para exercer sua função parental, é muito 

importante considerar que ele não somente puderam rever os modelos recebidos, mas 

também re-significá-los. Nessa direção criamos outra categoria de análise que 

chamamos de Revendo e Re-significando Padrão Violento Intergeracional Recebido 

da Família de Origem (tabela 7A – GF3) que expressou a experiência de 



 347

transcendência e superação das práticas educativas violentas dos pais por meio desta 

revisão que puderam fazer e novos significados que puderam construir, conforme 

pudemos verificar nas narrativas acima. Mostra-se aí que se cuidam revisitando o 

passado, identificando no presente possíveis padrões transmitidos, evitando repetição. 

 O sentimento que experimentaram ao rever os modelos parentais recebidos foi o 

de insatisfação, por um lado, quando percebem que ainda não conseguiram modificar as 

práticas que seus pais também utilizavam. Assim, relativizaram as estratégias que 

utilizavam e isto os ajudou a se sentirem mais satisfeitos e contextualizados no sentido 

da educação que realizam no presente. Assim, sentiram-se mais cuidadosos e carinhosos 

como pais, se sentido muito gratificados e satisfeitos quanto ao exercício de sua função 

parental. 

 Num primeiro momento experimentaram profundo sentimento de dor e ódio que 

nutriram por seus pais. Analisaram as condições que eles tinham quanto às suas visões 

de mundos, seus valores, seus limites e possibilidades da época. Em um segundo 

momento isto lhes ajudou a compreender melhor as situações educativas vividas em 

suas famílias de origem, podendo assim retirar o peso da culpa de seus pais e a 

conseqüente responsabilização por não terem sido capazes de realizar uma educação a 

contento, até então. Daí resultou que aos poucos puderam nutrir o sentimento de perdão, 

bem como rever suas práticas, compará-las com aquelas recebidas de modo a relativizá-

las e assim contextualizar a educação que realizam em seus núcleos familiares 

atualmente. 

CLAUDETE (GF3): “Pegando o caso da Expedita (desculpa ter que citar o exemplo 
dela) podemos mudar o olhar, porque se você tem um trauma, uma mágoa (todo mundo 
tem, porque a mãe da gente ficou nervosa, bateu demais e a gente sabe que ela também 
teve as dificuldades dela) e temos a oportunidade de perdoar vamos fazê-lo! Porque em 
contrapartida eu tenho dentro de mim as marcas do que me foi ensinado e posso 
melhorar. De que forma? Refletindo assim: se estou nervosa, com a cabeça em outro 
lugar, eu vou bater? Eu vou bater por quê?...isso vai educar? então começo a ponderar 
melhor! Então assim particularmente no que se refere à educação que eu recebi e a 
educação que eu vou passar para meus filhos, eu posso ter um olhar amistoso digamos 
assim, mais afetuoso em relação à educação que  recebi; então se recebemos uma 
educação traumática podemos fazer a transformação na hora de educar os filhos, é 
como se eu decantasse o que ficou do trauma, o que ficou de ruim e, passasse a tirar 
algo de bom daquilo! isso foi a principal mudança.” 
 
EXPEDITA (GF3): “Eu tive ódio da minha mãe por causa daquilo! ódio, muita raiva a 
ponto de passar 17 anos sem olhar pra ela! Eu morei em Santos e conheci uma senhora 
da “seichonouê”... ela me levou várias revistas e livros... eu conversei com elas, chorei 
muito e elas foram me mostrando tudo!..hoje em dia, eu amo a minha mãe!... perdoei 
tudo!...coitadinha! a educação dela foi desta mesma forma!... foi criada por uma 
madrinha, nas fazendas! então ela falou: “filha, antigamente era assim: “toma esse 



 348

chá”...se dissesse: “eu não quero esse chá amargo”!... Tinha que tomar não só uma 
xícara,  agora vai tomar duas xícaras”!... e tinha que tomar se não, apanhava!” 
 
 Deste modo, as mudanças ocorridas que perceberam em si próprios foram 

relacionadas à sua competência para perdoar, que por sua vez resultou na habilidade de 

receber e liberar perdão, inclusive no próprio contexto familiar com os filhos. 

Desenvolveram uma atitude mais pró-ativa e se tornaram mais receptivos no que se 

refere a ouvir melhor os filhos, considerando-os e incluindo na construção do processo 

educativo na família. Deste modo, passaram a pensar que poder conversar abertamente, 

num clima de diálogo e respeito são fatores muito importantes na relação entre pais e 

filhos. Perceberam que estes perderam o medo dos pais, experimentando maior abertura, 

confiança e disposição para conversar sobre temas em geral, inclusive das próprias 

transgressões que cometiam. 

 Outro aspecto importante ainda quanto às mudanças em si próprios que 

relataram foi a de poder comparar o antes e o depois no que se refere à participação nos 

grupos reflexivos e deste modo se perceber com seu nível de paciência muito 

melhorado. Também ficaram mais flexíveis e tolerantes, na medida em que puderam 

considerar a singularidade de cada filho, levando em conta suas diferenças de 

personalidade, bem como suas necessidades específicas. 

DARLENE (GF2): “Eu acho que é muito bom ter essa experiência aqui em grupo 
porque eu tenho três filhos, cada um pensa de um jeito, e a gente pode aprender a lidar, 
e a tratar cada filho, respeitando o jeito de ser de cada um! (...) Sim. Porque cada filho 
é de um jeito! eu tenho três filhos e um neto e cada um é de um jeito diferente!  eu não 
posso tratar a Juliana igual à Luciana, nem a Luciana igual ao Jose Mauricio! se um é 
mais carinhoso que o outro, se um precisa de mais amor que o outro, as mães precisam 
equilibrar o tratamento a cada um!(...)” 
 
 Assim, do ponto de vista dos significados construídos em torno desta discussão, 

uma das mais importantes foi a de terem aprendido a escutar os filhos. Entenderam que 

muitas vezes pela ânsia de querer muito acertar na educação deles, acabavam 

ultrapassando os limites da individualidade e singularidade de cada um, de modo a não 

considerar seus pontos de vistas. Nesse sentido, os encontros favoreceram que 

pudessem rever suas posições como os únicos que nas relações familiares estavam 

certos, procurando se tornarem mais flexíveis, compreendendo que os filhos também 

têm o seu ponto de vista sobre o que acontece na família e que devem ser respeitados. 

Reviram suas posições de autoridade legitimada e justificada pelo lugar hierárquico de 

pais que ocupavam na relação, a partir da análise dos princípios, hábitos e padrões 

culturais regionais e outros contextos em que foram educados em que nas suas famílias 

de origem - “Pai é rei, e Mãe rainha”.  Em suas infâncias isto autorizava os pais 
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educarem de modo agressivo, violento e humilhante, gerando traumas. Práticas que 

conseguiram re-significar. 

 Esta experiência de grupo contribuiu de tal modo, que puderam comparar a 

criação que tiveram – rígida e autoritária - com a criação que realizavam – mais livre e 

democrática. Alguns nunca quiseram dar aos filhos a educação que receberam. Outros, 

embora considerando que não tiveram uma boa criação, vêem o lado positivo de tal 

experiência, e mesmo assim, contraditoriamente, lamentaram o fato de não poderem 

fazê-lo de modo semelhante. Também refletiram sobre o lado negativo de como foram 

educados e aprenderam a como não fazer e repetir os erros que seus pais cometeram no 

passado. Compreenderam que em suas infâncias eram claros os limites e fronteiras entre 

os mundos da criança/ adolescente e o dos adultos. Hoje, consideram que isto precisa 

ser relativizado, uma vez que a realidade mudou muito. Se educarem do mesmo modo, 

corre-se o risco de isolarem e alienarem os filhos e eles ficarem ingênuos quanto à 

algumas questões da vida, correndo riscos e se tornado vulneráveis quanto à algumas 

questões, tais como sexualidade, ficar, namoro e casamento, gravidez, intimidade física, 

uso de camisinha, etc., por exemplo. 

 Esta discussão é um pouco mais ampliada quando nos grupos focais discutiu-se 

de maneira mais profunda as mudanças apontadas pelos pais com relação aos valores e 

as práticas educativas relacionadas diretamente a elas. Assim, denominados de Modelos 

Parentais Negativos (tabela 6H – GF2) para expressar o caminho da aprendizagem por 

contra-modelos percorrido pelos pais para explicitar as transformações que sofreram nas 

práticas educativas e nos princípios que as nortearam. 

 Contrapondo à observação que realizaram de que observam os pais que não se 

interessam pelos filhos, afirmaram que cada vez seu interesse foi despertado em 

melhorar a qualidade de seus vínculos, uma vez ajudou muito a diminuir as práticas 

educativas por meio da punição física.  

 Ao presenciarem pais que agridem fisicamente seus filhos, passaram a se 

cuidarem no sentido de se valerem de outras práticas, de modo que ficaram muito 

críticos em relação aos pais que gritam e xingam. Eles desenvolveram melhor nível de 

diálogo com seus filhos, o que melhorou muito a proximidade, o sentimento de 

confiança na família e o clima de amistosidade. 

 Do ponto de vista dos valores, eles perceberam que os filhos sofrem diretamente 

a Influência Negativa dos Pais, o que não favorece ao desenvolvimento positivo de 

crianças e adolescentes. Nesse sentido, construímos outra categoria temática que 

denominamos de Contradição das Práticas Educativas, que tem o sentido de 
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explicitar as inconsistências presentes nas práticas parentais, na medida em que os pais 

não cumprem o que falam e nem falam daquilo que fazem.  

RUTE (GF2): “Sim. Tem as contradições. Às vezes não faz o que fala, e fala o que não 
aplica! É muito complicado!” 

DENAIR (GF2): “... a gente só está falando das crianças, mas tem mãe terrível!... eu 
tenho uma vizinha,gente!...ninguém merece uma mãe daquela! Quando ela chega do 
trabalho ela não é capaz de perguntar como o filho foi na escola? Ela só chama os 
filhos de “burros”, quando pega para bater, bate até cansar”!... e xinga de tudo que é 
palavrão! o filho dela que tem asma, quando dá crises, ela diz: “por que você não 
morre”!...e olha, que as crianças dela ajudam, catando papelão...elas trabalham!... 
gente, se eu tivesse um gravador para vocês escutarem as  barbaridades!..tem muitas 
crianças que são boas e as mães é quem não prestam!” 

PESQUISADOR: Então vocês acham que, muitas vezes, os filhos refletem as atitudes 
dos pais? 

DARLENE (GF2): “Muitas vezes, não... sempre!” 

RUTE (GF2): “Crianças problemáticas, é sinônimo de família problemática!... meu 
marido fala isso!.” 

PESQUISADOR: “Vocês concordam com essa idéia?” 

DENAIR (GF2): “O que acontece é que muitos agem assim: a mulher briga com o 
marido e desconta no filho!...o marido briga com a mulher e desconta nas crianças! O 
filho adulto briga com a mãe, e desconta nas crianças!...Como é que vai ficar a cabeça 
destas crianças!” 

DARLENE (GF2): “Pra mim, eu tive uma criação assim: minha avó era uma 
fazendeira, rígida mesmo!(ela criou 19 filhos dos outros, dela mesmo foi somente 4 
filhos)...ela falava: “venha aqui”!... tinha que ir!...ela só olhava e não queria conversa! 
Mas eu nunca quis criar meus filhos daquela mesma forma, porque tem partes boas e 
outras que não são!..a criança acaba sofrendo e nestas reuniões aqui eu aprendi cada 
vez mais a ter paciência, saber o que um precisa, o que o outro precisa! Ter diálogo 
com meu filho”. 

 Assim, do ponto de vista dos significados construídos a partir das reflexões 

sobre educação por contra modelos, os pais consideraram que não somente os filhos são 

os responsáveis pelos problemas de educação na família. Disseram que muitas vezes 

alguns pais são os que dificultam a educação de crianças e adolescentes porque tratam 

os filhos com xingamentos de palavrões e outros tipos de desqualificação. Estas atitudes 

por sua vez resultam na equação filhos problemáticos - pais problemáticos. Entretanto, 

houve pais que se posicionaram com uma visão diferente diante de tal questão. Eles 

consideraram que nem sempre os pais são responsáveis pelos problemas dos filhos e 

que estes crescem e fazem suas escolhas. Pontuaram que as contradições fazem parte da 
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vida familiar, na medida em que os pais se comportam de tal modo dentro de casa e 

opostamente fora, e vice versa. 

 Deste modo, foi possível verificar que os pais fizeram uma longa incursão, 

revendo os padrões intergeracionais recebidos, avaliando suas influências e construíram 

novos significados quanto ao seu papel de educadores na família. É muito importante 

dizer que este processo de construção de novos significados ocorreu em todo tempo. Por 

questões metodológicas relacionadas à organização dos dados precisamos situar tal 

fenômeno de modo mais explícito. 

 Deste modo denominamos de Re-significando e Redefinindo o Papel Parental 

(tabela 2C – GR2) como categoria temática que tem o sentido de comunicar a 

experiência de mudança dos pais quanto à compreensão que têm do seu papel de cuidar, 

educar e proteger na família.  Outra categoria de análise dela decorrente é a que 

chamamos de Mudança de Atitude que foi a principal via pela qual os pais se viram 

transformados em termos do papel que exercem. 

 
VALDA (GR2): “Eu batia logo. Então eu aprendi uma coisa: que quanto mais bater, 
mais eles ficam revoltados! O meu filho já chegou a querer me agredir, (o mais velho)... 
só não me agrediu porque eu fui pra cima dele e falei: “quem puder mais chora 
menos”...ele já chegou a falar pra mim que ele não queria falar mais comigo! ele não 
fala mais comigo!... e nos olhos dele eu via a raiva que ele tinha. Hoje , a gente está 
mais amigo... a gente conversa mais... a gente senta e discute... conversamos 
direitinho!... ele está gostando e adora vir pra cá, entendeu!!! Isso, pra mim, melhorou 
bastante!... eu não sou mais agressiva!!! já converso e explico: “filho, não é assim tem 
que saber o que é o certo e o que é errado”. 
 Como vimos, os pais revisitaram suas famílias de origem nas histórias de 

episódios relatados, o que lhes proporcionou uma reflexão sobre os modelos 

intergeracionais recebidos. É notável perceber a ênfase que deram às práticas violentas 

utilizadas como estratégia para educar.  

 Nesse sentido, verificar que não batem mais e que substituíram o uso da 

violência pelo uso da palavra é outro aspecto que nos chama atenção e isto ajudou, e 

muito, a aliviar o peso que sentiam quanto à responsabilidade de educar os filhos na 

família. Confirma a nossa tese da necessidade de um espaço de cuidado para os pais, 

que oportunize o aprendizado de competência e habilidades. Entre elas, a comunicação 

é muito importante, uma vez que esgotado o recurso da palavra abra-se lugar para o suo 

da violência. 

 No entanto, visto que trabalhamos com grupos abertos, muitos dos pais ainda 

continuam usando a palmada ou fazendo uso de estratégias do bater com sentido de 

educar, cuidando dos limites para que estes não se caracterizem como violência ou 
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abuso físico. Entenderam que bater não educa ninguém porque verificam que quanto 

mais batem nos filhos, maior é a tendência deles se revoltarem. Assim, puderam ver 

suas mudanças concretizadas quando foram capazes de se verem não mais agressivos 

com os filhos, melhorando a qualidade do diálogo e orientando ele de um modo melhor. 

 Esta mudança de atitude dos pais foi muito importante, uma vez que passaram a 

se sentirem estimulados cada vez mais a buscar novas metas em termos de melhorar 

suas estratégias educativas, incluindo administrar melhor questões afetivas e emocionais 

relacionadas com o fato dos filhos terem pais diferentes (em função de vários arranjos). 

Sentiram ter ficado com uma “mente mais aberta”, ou seja, ampliou o grau de 

consciência de sua condição parental e o contexto familiar em que vivem. Passaram a 

olhar para cada um de seus filhos individualmente, considerando a singularidade de 

cada um, mas também os considerando no todo da família. Isto teve o sentido de um 

novo olhar na direção de respeitar as diferenças pessoais de cada um, bem como a 

coesão da família. Assim, puderam experimentar a sensação de estarem melhorando e 

cumprindo a meta de se tornarem cada vez mais, melhores pais. 

 

VALDA (GR2): “Abriu mais a minha mente em relação ao tratamento com eles; muitos 
casos interessantes eu ouvi aqui que foram bons para mim !!! O caso  daquela senhora 
que tem problemas com os filhos, que o irmão dela  abusava do filho dela, isso tudo 
abriu minha mente! tudo o que eu escutei foi bom pra mim!!! Então eu estou 
aprendendo a lidar com eles, principalmente com o meu mais velho porque é meio 
revoltado. Eu tenho que dar mais atenção pra ele por ser adolescente! Tenho que 
ensinar muitas coisas para ele! Estou aprendendo a ser mais mãe... mãe eu já sou, 
porém quero ser menos agressiva com eles.” 
 
 Houve uma maior consciência dos pais sobre sua condição e desafios dentro da 

família. Apesar dos avanços que demonstraram, eles reconhecem a importância de 

continuar se esforçando para melhorar ainda mais. E as razões desses esforços estão 

muitas vezes relacionadas à habilidade e competências que precisam desenvolver em 

função do momento do ciclo vital familiar, porque dependendo da fase, algumas tarefas 

se tornam mais difíceis, como em geral, é a fase da adolescência para algumas famílias. 

 Esta questão foi discutida de modo mais aprofundado nos Grupos Focais (tabela 

5C – GF1) por meio de uma categoria temática que denominamos de Redefinindo a 

Relação Parental que teve o sentido da expressão de um novo olhar dos pais sobre o 

exercício da sua tarefa tendo como foco a maneira como se relacionam com os filhos 

em termos das mudanças nas práticas e nos valores parentais familiares.  

 Eles fizeram referência às práticas de supervisão e monitoramento dos filhos, 

que precisaram rever em função do momento de cada um, bem como dos riscos e 
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perigos aos quais muitas vezes sem saber, os filhos ficam submetidos. Passaram a fazer 

isto de uma maneira mais tranqüila, indiretamente, na medida em que puderam conhecer 

os amigos dos filhos chamando para participar de alguma atividade em casa, como por 

exemplo, brincar, dormir ou tomar um lanche.  

IRANICE (GF1): “(...) Fiquei menos exigente. Se eles não querem fazer naquela hora, 
(vai que eles não estão a fim), depois eles fazem! eles são bons filhos!... Depois eles 
pensam e falam: “coitada da minha mãe! Ela “precisa de ajuda”! Então eles me 
ajudam porque fiquei menos exigente e comecei a aceitar o que aprendi aqui!... Aceitei 
o conselho e foi muito bom!” 

 Também começaram a experimentar um clima de camaradagem dentro de casa, 

na medida em que se tornaram mais flexíveis em relação às regras e a maneira de 

colocá-las para os filhos. As relações melhoraram porque ambas as partes reconheceram 

a importância de um ajudar o outro, construindo o sentido de reciprocidade em termos 

das trocas que acontecem na família. 

MARTA (GF1): “Sim. Muitos pegam coisas em lojas como doces e outras coisas! E por 
causa de um chocolate ou outros produtos insignificantes, o pai é chamado para 
responder pelo filho e passa a maior vergonha!... Eu expliquei isso pra meu filho e ele 
me falou que um dia, parou pra olhar um carrinho da “hot wheels” e o funcionário 
ficou desconfiando dele; eu falei: “você tem quase a coleção completa, são vinte e dois 
carrinhos, quando eu tiver dinheiro eu vou lá e compro pra você! Não vai ficar olhando 
carrinho em loja porque os próprios funcionários da loja vêem alguém olhando as 
coisas e não compra nada e sai com a mochila, eles ficam desconfiados... Até eu 
também desconfiaria!” 

 A qualidade do relacionamento ajuda aos pais reforçarem alguns valores para os 

filhos, tais como serem honestos e não se deixarem influenciar negativamente por 

outros colegas. Explicita-se aí a preocupação dos pais em relação aos filhos no que se 

refere aos valores consumistas que são muito forte nos tempo atuais, tendo um forte 

peso na maneira como os pais educam seus filhos. 

 
BETE (GF2): “Se eu desconfiar, eu ligo! nunca aconteceu isso, porque em primeiro 
lugar ela já nem sai!... ela tem quatorze anos. Eu tive uma criação bem rígida e passei 
isso para ela!... eu não exijo cem por cento do que eu tive... mas quero dez ou vinte por 
cento e já me dou por satisfeita! Eu dou liberdade e confiança pra ela e quero que ela 
não minta pra mim! eu não suporto mentira! eu falo pra ela todo dia:” eu prefiro que 
você me dê um tapa na cara, mas não minta pra mim! E falo mais pra ela: “se fizer 
algo errado eu vou atrás”, e se eu desconfiar que mentiu ou não está no lugar 
combinado, eu vou atrás!” 
 O trecho acima expressa a preocupação dos pais com os filhos no sentido de 

poderem comprometer valores tais como de como honestidade, explicitando a 

importância de não mentir. Acreditamos que o sentido de tal valor tem para os pais o 

sentido de se assegurarem do controle e monitoramento dos filhos, bem como fazer a 

manutenção da meta familiar que é educá-los para que se tornem “gente de bem”. 
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 Nesse sentido, entre muitas mudanças ocorridas, os pais indicaram que passaram 

a conversar, além de trocar idéias e buscar consensos em relação a determinadas 

práticas utilizadas com os filhos. Isto ajudou a fez diminuir a assimetria entre eles, 

favorecendo assim maior autonomia, compromisso e responsabilidade entre pais e 

filhos. Além disso, passaram a ser mais compreensivos, aproximando-se mais dos filhos 

de modo a não despertar a desconfiança por meio do controle exagerado. Isto gerou 

mais confiança, de modo que puderam se sentir mais próximos e amigos e deste modo 

ficou mais fácil acompanhar e orientar quanto às influências das amizades,  bem como o 

envolvimento com uso e abuso de álcool e drogas, entre  outros, conforme ilustram os 

trechos abaixo. Estas preocupações têm como base, valores relacionados aos Limites 

Familiares, traduzidos pela capacidade da família apresentar regras claras e 

conseqüências para os atos dos jovens, monitorando suas idas e vindas, conforme 

podemos ver no trecho abaixo: 

 

IRANICE (GF1): “Eu acho assim, além das mentiras, principalmente evita a questão 
das drogas. No caso das minhas filhas se elas chegam e me falam que tem um 
aniversário pra ir... eu logo pergunto: “que horas será e qual a idade da 
coleguinha”?... ela me fala: “ 6 horas da tarde, ela tem quinze ou dezesseis anos... eu 
continuo investigando: “ vai ter bebida alcoólica?...elas vão respondendo mas, a gente 
não sabe realmente o que vai acontecer por lá...então eu não deixo ir mesmo! porque 
sempre vai rolar alguma coisa! são nessas festinhas que a maioria começa a se 
envolver com drogas, álcool, e outros vícios!...eu tenho colegas de trabalho que 
perderam os filhos para o mundo! porque perder para as drogas é perder para o 
mundo mesmo!... é um caminho praticamente sem volta! É muito difícil quando um 
consegue sair!... só com muita terapia, com muita ajuda e muito amor! porque a gente 
tem que amar muito mais se acontecem coisas desse tipo! Temos que amar muito 
porque  isso é uma doença! vira uma doença!” 
 

Outro aspecto que podemos verificar é que muitas das interdições, regras e 

outros tipos de controle que os pais utilizam com os filhos tem o sentido de preservar 

outro valor que é a influência positiva do grupo. Em geral os pais desejam que os 

amigos mais próximos do jovem tenham comportamento responsável, de modo a não se 

envolverem em situações que possam gerar danos para os filhos. 

Deste modo, fazer recomendações e reprimendas tem a ver com a expressão de 

outro valor que anuncia o desejo de que o os filhos possam ter e exercer a habilidade de 

resistência, sendo capazes de resistir a pressão negativa dos colegas e a outras 

influências sociais e comunitárias que possam ser perigosas. 

IRANICE (GF1): “Supervisionar os filhos, vigiar, olhar sempre com quem eles estão 
andando, falar pra eles (principalmente os pequenos de nove e dez anos) que não se 
iludam com os mais velhos e não recebam coisas nem presentes de qualquer pessoa 
(principalmente doces e balas)... já aconteceu isso com os meus filhos, quando 
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estudavam em escola pública. Chegaram a dar esses negócios ai para as crianças. A 
minha filha já sabia que não podia receber nada de ninguém, principalmente de 
homem.... Elas me contaram que estavam distribuindo balas de pimenta na escola, só 
que não era bala de pimenta era droga que estavam distribuindo”. 
 
PESQUISADOR:  Você acha então que os pais devem olhar o que os filhos estão 
fazendo? 
 
IRANICE: “E também com quem estão andando ( o tipo de pessoa)...a minha filha está 
naquela fase de rock sabe, que todo mundo vira EMO... eu não sei nem o que é isso!... é 
“EMO”... é “Punk”... você sabe esses negócios ai?” 
PESQUISADOR: “Os grupos... As tribos? 

MÁRCIA (GF1): “É um grupo”. “Minha filha me falou: mãe, fulano é EMO; você 
compra uma camisa preta pra mim”? ela está nessa fase...  eu viajei em maio e quando 
eu cheguei, tinha uma garotinha, uma mocinha que namora um rapaz próximo onde a 
gente mora e percebi que aquela garota  não tem um convívio, com boas companhias, 
então falei pra Priscila: “Você acha que é certo trazer essa menina pra dentro de nossa 
casa”?... Priscila me falou: “Não mãe, fulana estava precisando da minha ajuda”. Ai 
eu expliquei pra ela: “a gente pode está se reunindo juntos e conversando com 
eles!..”Você sozinha, não”!... Priscila tem quatorze anos e a outra dezesseis!... Quem 
garante se uma vai induzir a outra não é?... Então a gente tem que vigiar!... Este é um 
conselho que os diretores das escolas dão pra gente!...Vamos orientar os filhos, os 
vizinhos, os nossos amigos nessa parte!” 
 
 Ter redefinido a relação parental foi fundamental para continuar no caminho da 

construção de novos significados desta experiência. Assim, definimos outra categoria 

temática que nomeamos de Re-Significando a Experiência de Educar para comunicar 

o sentido de mudanças construídas no que tangem às Práticas Educativas e os Vales a 

elas relacionados.  

 Os pais puderam selecionar aquelas experiências que tiveram em suas famílias 

de origem que foram muito significativas e incorporar com uma nova roupagem às 

estratégias utilizadas com as novas gerações. Nas práticas educativas que se esforçaram 

para estarem mais próximos, fazer refeições juntos para criar um contexto de 

intervenção mais leve e lúdico, que pudesse incluir o bom humor. 

 Quanto aos valores de base que alavancaram tais mudanças fizeram referência 

ao Respeito, Leveza e Ternura. 

 Os pais educam espelhados na educação que tiveram, mas também consideraram 

que imprimem um novo jeito tornando a experiência de educar mais leve e menos 

pesada. Entenderam que precisam reclamar menos e serem mais gratos pela família que 

têm e mais calmos, porque existem pessoas que têm problemas mais graves que os seus, 

conforme vêem nos encontros. Muitas vezes sentem vergonha de si próprio porque 

reavalia que seus problemas não são tão grandes assim. As histórias dos outros tocam 

em cada um e aprendem a se descobrirem. Os encontros significaram a descoberta do 
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amor, oportunidade de mudança e crescimento para a família. Que jamais imaginaram 

poder ter esta oportunidade de aprendizado na vida, de ter um momento de parar para 

olhar para si, se desligando das tarefas e da pressão do tempo impostos pelo tempo 

atual. Ficam felizes, dão risada, conhecem pessoas e, com isso, acabam ampliando a 

rede. 

 Deste modo, definimos outra categoria de análise que denominamos de 

Monitoramento Positivo para expressar o principal valor subjacente às outras práticas 

que os pais disseram terem sido transformadas, de acordo com o que temos visto ao 

longo desta discussão. 

 Não é o caso de detalhar aqui, mas muitos de nós sabemos que a adolescência é 

uma fase da vida em que se alarga a amplitude do olhar sobre o mundo em detrimento 

dos níveis de autonomia que o sujeito alcança na medida em que o tempo vai passando. 

Consolida-se, assim o processo identitário adolescente, bem como a necessidade da 

família rever suas tarefas, funções, regras, etc. Conforme já discutimos, essa questão da 

identidade é crucial nos tempos pós-modernos, e nesse sentido, as possibilidades de 

conexões com muitas redes existentes, sejam elas reais ou virtuais, torna-se fator de 

risco e vulnerabilidade para os adolescentes e suas famílias pelos perigos que oferecem.  

Estas ameaças que tanto temem os pais têm a ver com comportamentos de risco 

para os adolescentes que estão relacionados com um tipo de envolvimento sempre 

recorrente em comportamentos que comprometem o seu bem estar e tem a ver com uso 

de álcool, tabaco, maconha, outras drogas, manter relações sexuais, comportamento 

anti-social, violência, cabular aula, distúrbios alimentares ((Macedo, Berthould e 

Kublikovski, 2006). As mesmas autoras fazem referência aos comportamentos de alto 

risco que incluem altos índices de uso de álcool, tabaco e outras drogas ilícitas, relações 

sexuais desprotegidas, depressão e tentativa de suicídio, comportamento anti-social, 

violência, problemas na escola, beber e dirigir. 

Nos grupos focais, quando foi feita uma discussão mais aprofundada a respeito 

da influência da participação dos pais nos grupos reflexivos realizados durante a 

intervenção (tabela 7C – GF3), definimos Monitoramento, Decepção e Preconceito 

para descrever a experiência familiar dos pais quanto a esta tarefa de monitorar os filhos 

diante dessas ameaças. Este grupo de categorias ilustra o quando esta empreitada é 

muito difícil para alguns pais, indicando o modo deficitário como se cuidam para 

realizá-la, bem como os sentimentos experimentados e algumas mudanças que 

percebem ter ocorrido ou estar se processando. 
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Em função dos temores que sentem, se cuidam fazendo certa pressão sobre si, 

com uma alta expectativa de sucesso que se traduz em atitude de auto-exigência e 

perfeccionismo. 

Sentem-se muito angustiados e temerosos, experimentando muita insegurança, o 

que os faz oscilar muito em relação à tomada de decisões e acabam, num extremo, por 

compreender a realidade que envolve os filhos mais na base do pré-conceito ao invés de 

buscar bases reais de como ela se apresenta. 

Apesar de terem passado a fazer uma abordagem não muito otimista da maneira 

em que se encontram, reiteram que já estiveram muito pior e que atualmente se vêem 

tendo mais controle emocional, o que faz com que acabem dando mais liberdade para os 

filhos, sendo que para isto precisam ser mais flexíveis quanto aos critérios de imposição 

de regras e limites. 

Neste contexto de discussão (tabela 7c GF 3) emergiu outro fenômeno que e 

chamamos de Temores e Preocupações Exageradas pelos quais são tomados quando 

utilizam a estratégia de monitoramento dos filhos. Eles se cuidam de modo a evitar 

ficarem pensando no amanhã como uma dimensão do tempo em que o pior possa 

acontecer. Além disso, buscam alento, tranqüilidade e desconstruir os pré-conceitos e 

preocupações conversando com os vizinhos a respeito do comportamento dos filhos. 

Isto ajuda a entender que muitos dos problemas e dificuldades que os filhos têm são 

criados pelos próprios pais. Influenciados pelo grande temor que sentem é possível que 

as idéias sejam infladas e isto potencializa ainda mais a força dos preconceitos e 

distorções relacionados a amizades, lugares freqüentados e outros hábitos dos 

adolescentes. Entenderam que fazem “tempestade de um copo d’água” quando escutam 

os problemas enfrentados pelos outros pais, se comparados com os seus. 

 
DIVA (GF2): “A minha atitude também mudou. Mudei  muita coisa ao perceber que o 
meu problema com a Gabriela é tão pequeno, perto de tantas dificuldades citadas aqui 
nas reuniões!... aprendi a tirar grandes lições com o problema do outro, porque a gente 
acha que o nosso problema é o maior do mundo!” 
 
RUTE (GF2): “... a gente percebe que a casa da gente é um paraíso, perto de tantos 
problemas que a gente escuta aqui! 
 
DIVA (GF2): “Que a minha casa é aquele absurdo! que a minha filha é aquela coisa 
difícil! Então quando a gente vai conversando com outras pessoas  percebe que o seu 
problema é bem menor do que você pensa , se comparado com o do outro!” 
 
BETE (GF2): “O problema da gente é pequeno em relação aos outros.” 
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PESQUISADOR: “E ai quando a gente vê que o nosso problema é pequeno em relação 
ao dos outros, como isso reflete na gente?” 
 
BETE (GF2): “Tudo melhora.” 
 
PESQUISADOR: “Tudo melhora?” 
 
RUTE (GF2): “Sim. Parece dá vontade de acarinhar mais a família!” 

Também consideraram que em algumas famílias, alguns filhos somente querem 

andar com as más companhias, o que gera nos pais certo nervosismo porque os 

adolescentes optam por escolher estar em situações que são contrárias ao desejo dos 

pais. Deste modo, têm esperança porque avaliam que a freqüência à ONG pode ajudar a 

diminuir as possíveis situações de risco para os filhos, porque nela podem ocupar o 

tempo livre.  

Consideramos que este foi um momento alto porque sinalizou ter havido uma 

importante aquisição ética, na medida em que foi aparecendo o bom tom das relações 

familiares e a compreensão dos pais de que suas mudanças refletem nos filhos, que 

também mudam. Os pais foram ficando mais amenos e a qualidade das relações 

familiares melhorou.  

A constatação de que a violência não educa e de que na medida em que se 

consegue um controle pra não xingar, bater, explodir emocionalmente, etc.,  os filhos 

vão se aproximando e também se tornando mais cooperativos  e mais afáveis, isto 

mostra a construção de um sentimento ético-moral de respeito, da compreensão da 

importância de se respeitar e respeitar o outro para serem respeitados. É uma questão 

ética e moral e, portanto de valor fundamental, que reflete os valores presentes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, expressando que toda pessoa tem direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal, e isto também inclui a integridade física e 

emocional. 

A profunda experiência que tiveram nas discussões de grupo ao ouvir relatos de 

violências dos mais diferentes tipos, desde abuso sexual, físico e até violência 

psicológica como xingamento e maus tratos, funcionou como um verdadeiro 

aprendizado no sentido da mudança. Essas mudanças que foram se dando 

progressivamente nos grupos sucessivos como se pôde ver nos relatos, aparece de uma 

forma clara e mensurada na analise fatorial do Monitoramento Positivo e 

Comportamento Moral (tabelas 3,4 e 5), que indica uma mudança de segunda ordem. 

Houve uma mudança de princípios e não apenas em termos de comportamentos 

específicos em determinado momento, do tipo de primeira ordem. A leitura dos dados 

indica que os pais deixaram de ter comportamentos mais violentos porque 
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compreenderam como uma questão de princípio o fato de que não se deve ser violento; 

toda pessoa deve ser respeitada, ainda que seja uma criança ou adolescente. 

Então, poder discutir sobre este tema para os pais significou avaliar a mudança 

pela qual passaram por entender a importância de orientar e conversar com os filhos 

sobre a influência das amizades, expressando o temor que sentem quanto ao 

envolvimento com os amigos e com outros grupos e tribos (Emos e Punks). As práticas 

que apontaram, segundo eles, evita que os filhos mintam, usem drogas e cometam atos 

de delito. Ajudou a aproximá-los dos filhos, tornando-se menos autoritários e 

controladores. Explicitaram que se trata de um tipo de “liberdade vigiada”, não 

significando superproteção e sim um tipo de “limite conversado/ negociado”, 

mutuamente compreendido. 

Deste modo, torna-se muito importante poder pensar as práticas educativas na 

família em termos do ciclo vital familiar, no sentido de compreendermos quais são os 

desafios da educação das gerações mais novas, principalmente quando a família está 

passando por esta fase do ciclo de vida. 

Como temos visto a partir das experiências das famílias, é impossível pensar em 

ciclo vital dissociado de determinados temas que estão relacionados a acontecimentos 

que ocorrem ao longo da vida humana, tais como desenvolvimento, mudanças, 

crescimento, transformação, fases da vida, passagem, tempo, tarefas da vida, papéis, 

funções, etc. 

O significado de ciclo tem a ver com acontecimentos naturais que dão num 

determinado ritmo, que é muito próximo do processo de vida do ser humano e assim 

também do ciclo de vida familiar (Cerveny, 1997). 

A família, ao atravessar diversas etapas pode (ou não) passar por algumas crises, 

que expressam as vivências das pessoas que nela convivem ao perceberem as alterações 

que estão acontecendo. Podem (ou não!) experimentar algum tipo de dificuldade, 

tensão, complicação, angústias, etc. porque precisam fazer escolhas num momento 

decisivo da vida e que muitas vezes não se tem a certeza e segurança de que rumo 

seguir. Para algumas famílias isto é experimentado como sendo muito ruim no que se 

refere a educar filho, mas para outras, não.  

Olhar para a família a partir de uma perspectiva das etapas do ciclo vital 

significa considerá-la a partir do seu contexto micro-relacional, se falamos do ponto de 

vista das práticas educativas, por exemplo. Mas também não podemos deixar de mirá-la 

a partir de uma visão de macro-contexto, principalmente quando consideramos as 

mudanças sócio-culturais, que são de natureza mais ampla, que tem afetado seus 
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valores, modos de organização e funcionamentos, etc. Nesta dupla perspectiva é que 

precisamos ver os acontecimentos que vão ocorrendo ao longo do tempo na família e 

seus reflexos em cada um de seus membros. 

Em função das transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo, espera-se 

que as pessoas sejam capazes que realizar algumas tarefas básicas necessárias que vão 

surgindo, de modo que ao serem realizadas possam resultar numa organização familiar 

saudável que promova o bom desenvolvimento de cada um de seus membros. Exemplos 

destas transformações são a mdanças no tamanho da família: saída e entrada dos 

membros (crianças que nascem, filhos que se casam, avós que morrem, etc); as 

mudanças nas composições por idade (filhos pequenos, na adolescência, adultos jovens, 

terceira idade, etc); mudanças na posição profissional da pessoa ou das pessoas que 

sustentam a família. É muito importante considerar que tais critérios não são 

normativos, com critérios rígidos, mas um referencial ou um guia sobre tarefas 

desejáveis para as famílias que podem variar em função de diversos fatores. 

Os pais explicitaram aspectos que estão diretamente relacionados com estes 

referenciais e assim para expressá-los criamos uma categoria temática que chamamos de 

Ciclo Vital Familiar (tabelas 1E-GR1 e 4A–GR 4) que teve o sentido de comunicar o 

modo como os pais se valem das estratégias para educar, considerando as fases dos 

filhos. Desta categoria temática originou-se outra que definimos como Comparando as 

Etapas, em que os pais se puseram a apreciar suas experiências de educar adotando 

como critério olhar para cada momento da vida dos filhos na família, podendo assim 

relativizar suas práticas. Os efeitos e mudanças que perceberam em si foram 

relacionados à melhor adaptação que foram realizando na medida em que os filhos 

foram se transformando. Tornaram-se mais tolerantes às diferenças que foram se 

estabelecendo em função do crescimento deles, de modo que aumentou o grau de 

compreensão e amizade entre eles.   

LOIDE (GR4): Que eu tenho que tolerar mais! Porque é difícil ser adolescente!..é 
muito difícil...ele é bem diferente da minha menina!.. Nossa! Super diferente! Então eu 
tenho que ser mais amiga, mais compreensiva, não brigar tanto!.. Hoje, eu ouço 
mais!... Coisa que eu não fazia. 
 
JOSEFA (GR4): “Já. O mais velho tem trinta anos... o outro tem vinte e nove e minha 
filha tem vinte e cinco, (esses já estão criados), com a caçula eu tenho mais tempo 
agora, eu tomo mais cuidado com ela por causa desses tipos de problemas nas 
famílias... isso eu aprendi aqui! Hoje, eu converso com ela, e ela fala que eu sou amiga 
dela!... eu pergunto tudo, e eu me sinto bem com isso, eu penso que sou uma mãe mais 
presente.” 
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LÉO (GR4): “Nestes últimos tempos, principalmente aqui em São Paulo, as mães e os 
pais, não estão dando tempo para a criança ser criança... e adolescente ser 
adolescente!!!  me desculpa se eu estou errado!  na minha opinião, a criança tem que 
ter tempo para ser criança! (...) De sujar a mão... brincar na terra... jogar bola! 
Ultimamente, não é feito isso; a maioria dos pais e mães estão querendo que as 
crianças tenham uma cabeça igual à deles, de quarenta anos!!! e não é assim; a 
criança tem que ter o tempo para ser criança... para ser adolescente... tudo dentro dos 
limites, lógico!!! (...)Hoje, o que eu estou percebendo aqui, não só hoje, mas no geral... 
gente, criança no mínimo tem que ter uma hora para ser criança (ou adolescente); para 
fazer as coisas que eles gostam... pular, brincar, sujar de terra... coisas desse tipo!!! eu 
fui adolescente e nunca fui “santo”... agora, todo mundo aqui, foi adolescente... 
brincou, pulou e hoje eles não querem que os filhos sejam: pule cerca... se rasgue 
...toda criança tem que ter o tempo deles... de ser criança!” 
 
MARIA DE LOURDES (GF2): “(...)... As crianças querem fazer tudo ao mesmo 
tempo! Tenho um neto, o Fernando,  gosta muito de ficar na rua, ele tem uma  bicicleta 
e compartilha com um menino da rua e eu não gosto! eu odeio e não deixo as crianças 
na rua!... mas, o Jair, meu filho,ele diz: “deixa ele brincar um pouquinho,deixa ele 
ficar andando de bicicleta,só vai até tal horário”! eu procuro entender o meu filho 
porque ele deu  a bicicleta pro filho! então não tem jeito... ele vai andar de bicicleta 
aonde? dentro de casa? Pois a casa não tem quintal!” 
 
 Assim, definimos outra categoria de análise que chamamos de Respeitando as 

Fases dos Filhos para comunicar os efeitos e mudanças da participação dos pais no 

processo de intervenção da pesquisa, que teve o significado da compreensão de que a 

criança precisa ter seu tempo para ser criança e que o adulto precisa rever sua postura 

enxergá-la como um adulto em miniatura, inacabado, somente a partir de seu próprio 

referencial. É preciso considerar que é necessário ter tempo para ser adulto e ser 

adolescente respeitando os limites de tempo e processo de maturidade de cada um.  Foi 

muito importante a reflexão que fizeram de que “nossos filhos não estão tendo tempo 

para ser criança” e que existem muitos adultos que ainda são muito imaturos. 

 Nas discussões mais aprofundadas sobre a influência da participação dos pais 

nos grupos reflexivos (tabela 6C-GF2) esta mesma categoria temática do Ciclo Vital 

Familiar apareceu novamente em um contexto em que os pais falam das 

transformações ocorridas no modo como se cuidam, como se sentem, bem como as 

mudanças que se deram em suas práticas. 

 Basicamente esta questão transcorreu por meio de discussões que abordaram a 

questão da curiosidade dos filhos e netos sobre o grau de informação e sua adequação 

em termos de idade e maturidade para se falar sobre assuntos como violência, 

sexualidade e drogas. 

 Os pais disseram que se cuidam sendo honestos consigo mesmos para que assim 

também possam ser com seus filhos e netos. Falaram que não se eximem de assumir 
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uma posição em relação às questões trazidas pelas crianças e adolescentes, dado que se 

não o fizerem, alguém de fora vai fazê-lo, o que pode representar um risco para a 

família e os filhos adolescentes. Avaliam que em geral falar com os filhos sobre estes 

temas os coloca diante de dilemas que têm a ver com o dever ou não fazê-lo. Assim, 

consideram as angústias e contradições que experimentam, explicitando assim o caráter 

de complexidade da tarefa parental em função das transformações do ciclo vital que traz 

novas tarefas em função das mudanças dos filhos. 

 
RUTE (GF2): “Tenho um filho de 21 anos e não sei como o de 15 e o de 10 vão ser!” 
 
BETE (GF2): “A minha de 14 anos, não me dá problema... e os outros dois, por 
enquanto, não estão me dando! Com o passar do tempo, não sei se vão mudar o 
comportamento!” 
 
MARIA DE LOURDES (GF2): “O que a gente faz? você tem que conversar com a 
criança, orientar, e dizer: “olha, lá na rua tem drogas, o meu neto sabe de tudo! eu 
explico tudo pra eles, sobre o que tem na rua! Explico também que tem homens que 
usam as crianças para a maldade, tem homem usando homem! Isso eu explico 
direitinho para eles! Olha gente, lá em casa eu sou “o pai”, “a mãe”, “a vó”... Porque 
a mãe trabalha direto, de segunda a sábado e não tem tempo de orientar! (...) Eu era 
muito fechada! Eu criei os meus filhos assim, sem explicar nada!... a minha filha mais 
velha não sabia o que era menstruação, então foi uma coisa terrível para ela! eu não 
explicava para nenhum deles! Até hoje, não estou achando um jeito de explicar para 
minha neta! Então a gente foi criada em um sistema terrível!” 
 

Em função desta tarefa de orientar e transmitir valores frente a temas tão difíceis 

para os pais, eles disseram que se sentem, por um lado mais seguros e encorajados para 

lutar diante de tantas dificuldades e desafios que surgem no dia-a-dia. Mas quando se 

deparam frente às demandas de educar, que têm a ver principalmente com aquelas 

relacionadas a valores e moral familiar, eles se sentem relativamente inseguros e 

amedrontados. São aquelas que relacionadas às práticas de vida que envolve 

comportamentos de alto risco que incluem relações sexuais desprotegidas, 

homossexualidade, abuso sexual na família, etc. 

   Apesar das dificuldades que sentem em algum momento, apontaram mudanças 

com relação a estarem assumindo uma postura mais aberta, com disposição para encarar 

e enfrentar a realidade, falando de assuntos difíceis com os adolescentes, mesmo que 

isto seja complicado, pela vergonha que sentem ou a ignorância que possuem. Também 

disseram que passaram a encarar as mudanças dos filhos na medida em que o tempo vai 

passando e eles vão apresentados novas características e comportamentos. Passaram a se 

sentir menos ansiosos e preocupados quanto a responder às curiosidades e abordar 

temas difíceis com os filhos. Este cuidado para não agir precipitadamente e se 
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anteciparem às demandas, foi muito importante porque lhes ajudou a entender que 

muitas vezes se preocupavam sem necessidade por não saberem esperar e respeitar a 

demanda dos filhos no tempo certo. 

 
RUTE (GF2): “Em certo ponto é bom. João, quando eu casei, eu pensava que quando a 
mulher ficasse grávida, tinha que ter relações os 9 meses(risos) ...eu não sabia que uma 
só,  já formava o bebê!...eu fui muito “tonha”...eu não sabia nem fritar um ovo!...minha 
mãe não deixava! hoje as crianças de menos de 10 anos já sabem! Na minha criação, 
faltou muito o diálogo!” 
 
PESQUISADOR: “E hoje é muito diferente?” 
 
DARLENE (GF2): “Mas vejam bem, tudo tem o seu tempo!..tudo tem um limite! Você 
vai explicar para a criança de 7 anos, ela vai ficar curiosa e vai fazer!” 
 
PESQUISADOR: “Então se a criança perguntar o que é sexo? Você vai dizer ou não? É 
importante isso que vocês estão dizendo!” 
 
MARIA DE LOURDES (GF2): “(...) Então se o menino perguntar: “eu vou ficar”...a 
gente não sabe explicar! Então eu digo: “vai perguntar para sua mãe!”(risos). 
 
PAULINA (GF2): “Se eu explicar ele não vai entender... tenho vergonha!” 
 
PESQUISADOR: A vergonha dificulta? 
 
VANDA (GF2): “Ele não vai entender! Como a gente pode explicar isso para criança 
de 7 anos!” 
 
PESQUISADOR: Você acha que alguém pergunta o que não é capaz de entender? 
RUTE (GF2): “A minha mãe falava assim para mim: “beijar, pode”! Eu ficava 
naquela! Beijar pode!... (risos)... namorar no(...) nem pensar!” 
 
PESQUISADOR: “Então foi uma resposta escondida e mal explicada!” 
 
DARLENE (GF2): “O meu filho de 7 anos me perguntou: “o que é ficar 
grávida”?...um dia a professora passou uns slides lá na escola! A gente tem vergonha 
mas, tem que procurar falar o que é certo e não mentir para a criança!” 
 
DENAIR: “Tem que procurar as palavras certas para explicar para a criança!” 
 
DARLENE (GF2): “É verdade... eu expliquei para ele que tem a idade certa para tudo 
isso porque o nenê é igual a uma sementinha que se planta! Ele fica lá no útero da mãe, 
cresce e se desenvolve e depois de 9 meses ele nasce! Então eu ia mentir para ele? Eu 
iria dizer que o bebê caiu do céu?...não!” 
 
RUTE (GF2): “Olha, João, o meu filho de 17 anos me perguntou: “como se põe uma 
camisinha”?...eu disse para ele perguntar ao pai porque eu não sabia como colocar (eu 
nunca tinha visto uma camisinha!)...então o pai dele explicou! Eu acho que tem que se 
respeitar a criança porque tudo tem a sua época!” 
 
JANDIRA (GF2): “Isso. De acordo com cada criança!” 
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PESQUISADOR:  “A gente tem que respeitar o desenvolvimento e o momento de cada 
criança!?” 
 
GETULIANA (GF2): “O meu filho de 10 anos, me perguntou isso daí, então eu tive que 
falar a verdade porque se eu mentir, ele vai aprender lá fora! Eu com 10 anos não 
sabia essas coisas!” 
 
JANDIRA (GF2): “Ele vai dizer: Ah! “Minha mãe mentiu para mim”!” 
 
GETULIANA: “Eu concordo que uma criança de 10 anos jamais poderia pensar nisso 
aí! No meu modo de pensar, não poderia!..Mas a realidade hoje é diferente!...não 
devemos esconder isso da criança! A minha filha de 6 anos me perguntou o que é 
namorar?..como é que beija?..como é que fica grávida? então eu vou mentir para 
ela?...não! a televisão fala! Os amiguinhos falam! Então não posso mentir!” 
 
PESQUISADOR (GF2): “O mundo, a televisão, as pessoas estão dizendo tudo para as 
crianças e se nossas crianças chegam para nós e pedem uma orientação para se sentir 
mais segura, e a gente nega, desconversa... ou explica e abre o jogo com ela? O que 
vocês acham disso?” 
 
DARLENE (GF2): “A partir do momento que a criança vem e pergunta, você tem que 
falar!” 
 
BETE (GF2): “Você tem que está aberta para dialogar com ele!” 
 
DENAIR (GF2): “Deixa eu falar uma coisa que lembrei agora: quando eu era 
pequena,(eu fui criada com a minha avó), eu ouvia as pessoas falarem em “tarado” ...e 
fiquei curiosa, “o que é tarado?...será que é comida? (hoje é estrupador)... então 
perguntei para minha avó...sabe o que ela me disse: “você está vendo esses pedaços de 
sabão aqui?(pedaços de sabão em pedra)...eles pegam esses pedaços de carne (me 
mostrou alguns pedaços de carne que estavam no armário)...eles pegam esses pedaços 
de carne e faz sabão! Isso é tarado!..então eu fiquei sem saber, o povo antigo nos 
faziam de bobas! A gente tem que procurar palavras certas para explicar as coisas 
para as crianças porque tem mãe que “escracha”! Tenho outro caso: a minha vizinha é 
uma mãe “escrachada”... o filho dela foi tomar banho, perguntou dos pêlos da região 
genital...ela respondeu ao modo dela e contava para todo mundo que passava na rua, 
na frente do menino,sobre a pergunta que ele tinha feito para ela! E o menino ficava 
todo envergonhado!” 
 

Como pudemos ver nos trechos acima, alguns pais enfatizaram a importância da 

clareza na comunicação e de não se deixar nenhuma lacuna na curiosidade ou 

informação que os filhos e netos trazem enquanto demanda educativa na família. No 

entanto, há de se considerar que se deve ter limite com a idade para abordar certos 

assuntos porque tudo tem o seu tempo. Outros pais questionaram o quanto isto é 

possível, já que os filhos estão expostos às várias influências educativas, tais como a 

TV, a escola e os amigos e preferem arriscar, optando por uma situação melhor, que é 
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conversar abertamente, caso a criança pergunte, do que optarem  pela alienação dos seus 

filhos. 

Pudemos verificar que uma das experiências marcantes ao educar as novas 

gerações é que a gente se conecta e se atualiza com o tempo presente. Então criamos 

uma categoria temática que descreve esta experiência que denominamos de 

Conectando-se com o Tempo (tabela 6B-GF2). Deste modo, os pais se cuidam 

procurando estar conectados com seu tempo, procurando estar mais informados e 

atentos aos que está acontecendo na realidade, no seu dia-a-dia, conversando com 

amigos e vizinhos, lendo mais, e vendo noticiário na TV, comparando o tempo em que 

foram educados no passado com as novas demandas e práticas educativas do presente. 

Disseram que passaram a se sentir melhor informadas, mais pró-ativas e 

espontâneas para enfrentar a realidade e os novos desafios que surgem na empreitada de 

educar filhos e netos. As principais mudanças ocorridas foram com relação a terem 

passado a valorizar mais o diálogo com as novas gerações, cuja ferramenta é uma das 

mais fundamentais para conseguir orientar de modo profícuo as novas gerações. 

Algo muito interessante aconteceu nas discussões dos Grupos Focais (tabela 6B 

GF2). Há uma significativa parcela de avós que estão educando seus netos, bem como 

aquelas que têm filhos de 12 a 30 anos. Transcenderam às discussões das fases do ciclo 

vital da família relacionada somente às demandas educativas das novas gerações. 

Puderam fazer considerações sobre o lugar que lhes cabe na família neste momento em 

que está vivendo e assim analisar o seu papel frente às demandas de educar. Assim, 

criamos uma categoria temática que descreve esta experiência que chamamos de Ser 

Pais e Ser Avós diante da Demanda de Educar. 

DENAIR (GF2): “Eu acho mais fácil. Muitas vezes as minhas filhas falam: “mãe, você 
não fez isso com a gente”!... outra diz: “está vendo, comigo não era assim”!... então 
isso significa que a gente está se corrigindo!” 
 
JANDIRA (GF2): “Acho mais fácil... porque tudo o que você fez com os filhos você 
corrige nos netos!” 
 
DARLENE (GF2): “Eu acho mais fácil, sabe por que, João? Porque os responsáveis 
por aquela criança são os pais, nós somos os avôs!” 
 
 Algumas acharam mais fácil porque experimentam esta tarefa como uma 

oportunidade de “se corrigir” diante da avaliação crítica que seus filhos fazem diante da 

educação que realizam com os netos. O fato de já terem educado a geração anterior 

parece dar certos parâmetros quanto ao que fazer e o que não fazer, tornando a tarefa 
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menos difícil. Outro aspecto apontado foi o fato de  que não terem responsabilidade 

direta sobre a criança e/ ou adolescente tornar a tarefa educativa mais facilitada. 

PESQUISADOR (GF2):  “Vocês acham que pelo fato de não serem os responsáveis 
pela criança, isso facilita?” 

RUTE (GF2): “Eu falo sempre para meu filho que eu vou adorar ser avó! Porque a 
responsabilidade vai ser dele!” 

 Entretanto, parece acertado afirmar que educação das novas gerações têm se 

tornado muito difíceis pelo peso da responsabilidade que se tem sobre tal tarefa. 

Podemos ver isto tanto nas narrativas acima, quanto nesta que se segue abaixo: 

MARIA DE LOURDES (GF2): “Eu acho mais difícil, no meu caso, porque a minha 
responsabilidade é dobrada! A minha neta não tem pai, o Fernando é adotado não 
conhece o pai, onde eu vou procurar o pai?... então eu trato todos da mesma forma 
como criei meus filhos! Porém com um pouco mais de diálogo! A de 7 anos conta tudo, 
mas,  a de 12 anos é bem fechada, não conta nada! Ela se fecha mesmo! (acredito que a 
mesma coisa que acontece com a de 7 anos, acontece com ela também)!” 

JANDIRA (GF2): “A senhora falou que não tem responsabilidade com os netos, mas a 
gente pega sim, responsabilidade! Depois que a Senhora tiver seus netos poderá me 
contar sobre isso!” (dirigindo-se à Rute). 
 
RUTE (GF2): “Eu falo isso, hoje, que ainda não tenho netos, possa ser que depois eu 
mude de idéia!” 
 
 Entendemos que esta é uma experiência pessoal e não podemos generalizar, uma 

vez que o significado atribuído por cada um vai depender muito das condições e 

contextos em que estão inseridos, além das possíveis nuances presentes em cada 

vivência. Há algo interessante de se observar: o grau de segurança que as pessoas têm 

com relação à rede de suporte para responder a esta tarefa. Nem sempre os pais dessas 

crianças e adolescentes respondem por esses filhos, ficando a total responsabilidade 

(tanto educativa quanto financeira) a cargo desses avôs. 

 No entanto, esta experiência envolve uma miríade de questões sociais, culturais 

econômicas que cria um contexto mais amplo, frente aos quais precisaríamos rever 

nossas concepções de família nessa fase tardia da vida. Assim, estes avós se cuidam 

para dar conta desta tarefa de educar as novas gerações enfrentando o próprio 

constrangimento que sentem frente a algumas demandas trazidas por seus netos 

(namoro e sexualidade), encarando e enfrentando a vergonha que sentem. Parece ser o 

caso de algumas que se vêem sem saída em função de se sentirem única e 

exclusivamente responsáveis pela educação dos netos. Para outros, torna-se possível 

avaliar seus limites, e ao fazê-lo tomam a posição de transferir a responsabilidade para 

os pais. É o caso daqueles que podem contar com esta rede de suporte e apoio familiar. 
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 Neste universo de experiências tão diversificado, algumas delas se sentem 

envergonhadas, desorientadas e constrangidas pelas demandas trazidas pelos netos. 

Outras já encaram tal experiência como um desafio de educar uma geração muito 

esperta e desenvolva, procurando ser assertivas no sentido de usar as palavras certas, dar 

a informação possível e realizar a orientação adequada. 

DARLENE (GF2): “O meu filho de 7 anos me perguntou: “o que é ficar 
grávida”?...um dia a professora passou uns slides lá na escola! A gente tem vergonha 
mas, tem que procurar falar o que é certo e não mentir para a criança!” 
 
DENAIR (GF2): “Tem que procurar as palavras certas para explicar para a criança! 

DARLENE (GF2): É verdade... eu expliquei para ele que tem a idade certa para tudo 
isso porque o nenê é igual a uma sementinha que se planta! Ele fica lá no útero da mãe, 
cresce e se desenvolve e depois de 9 meses ele nasce! Então eu ia mentir para ele? Eu 
iria dizer que o bebê caiu do céu?...não!” 
 
 Em termos gerais, tanto as avós que têm facilidade quanto aquelas que referiram 

dificuldades, afirmaram terem ocorrido mudanças nas práticas que utilizavam, 

afirmando que apesar da vergonha que sentiam, enfrentavam e avaliavam o que era 

possível ser feito e pensavam nas respostas que podiam dar. Procuravam explicar e 

esclarecer as dúvidas de modo correto, evitando distorções e considerando 

principalmente os valores familiares, primando principalmente para não mentir e nem 

omitir a informação correta das crianças e adolescentes que estavam sob sua 

responsabilidade educativa. 

Esta discussão nos leva a crer que foi explicitado, na verdade, um processo que 

se transcorreu durante todo tempo em que estivemos em campo realizando esta 

intervenção. Faz-nos acreditar que foi possibilitado um processo de re-significação de 

seu lugar nesta relação e a busca de clareza de suas funções na tarefa educativa que 

realizavam. Primeiramente analisaram o papel de pais e avós, comparando, 

contrapondo, estabelecendo relações de diferenças e semelhanças e fazendo distinções 

face às sutilezas que envolvem a tarefa educativa. Assim construímos outra categoria 

temática que chamamos de Re-Significando a Função Parental de Avó (tabela 6C-

GF2) para expressar a clareza de papel construída, resultante deste processo, que 

explicitou ainda mais as mudanças referidas pelos pais/ avós neste processo.  

Fazendo referência ao modo como se cuidam para realizar a tarefa educativa 

que exercem, procuram ter claro o lugar que ocupam, diferenciando-o a todo instante 

quanto ao que é da responsabilidade dos pais e o que é da responsabilidade dos avôs. 

Enfatizaram a necessidade de ter muito claro o seu papel.  
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O modo como passaram a cuidar de si diante da responsabilidade pela educação 

dos netos, as fez sentir com maior grau de consciência tanto em relação a si próprias 

quanto ao papel que exercem e isto lhes ajudou a ficarem mais experientes.  

Quanto às mudanças ocorridas, ficaram mais conscientes na medida em que 

puderam ampliar seus horizontes, principalmente pela participação nos grupos 

reflexivos. Passaram experimentar maior abertura, ficando menos ingênuas, o que as 

ajudou a viver melhor. E tudo isto resultou em maior segurança para devolver a 

responsabilidade educativa das novas gerações para seus pais. 

JANDIRA (GR4): “O que me chamou à atenção foi isso: para eu pensar mais no outro; 
porque eu sempre vivi ali no “mundinho” da minha família; não sou muito ligada em 
televisão, nunca sei o que acontece!.. aqui eu pude ver que as pessoas sofrem, tem 
problemas com os filhos,(nunca fui de saber de vizinhos e nem de parentes)... (...)... 
então eu aprendi a ler mais, a pesquisar, assistir televisão, vou na casa das amigas 
saber o que está se passando(eu nem sabia o que acontecia).Teve um fato de um casal 
que o próprio pai estuprou a filha!...eu fiquei muito chocada com essas coisas!...eu não 
sabia porque eu não era muito ligada em televisão...eu aprendi a pensar no outro, 
ajudar as pessoas, procurar saber e ajudar o próximo...eu posso!” 
 
JANDIRA (GF2): “Essa reunião de hoje serviu muito para mim e posso pensar no 
outro! (eu só pensava no meu mundinho, como falei na outra reunião)”. 
 
MARIA DE LOURDES (GF2): “... se eu pudesse estaria em todas as reuniões, mas, 
não posso porque tenho oficina e cuido dos netos! Para mim, é um tanto difícil! Mas 
essas reuniões são muito importantes para transmitir experiências! porque  eu vivo 
mais quando eu escuto cada uma falar! para eu aprender com as meninas porque hoje 
a vida é outra! eu não posso ficar naquela vida que vivi no passado!” 
 
 Avaliaram que os encontros com o grupo foi muito gratificantes porque 

aprendem muito uns com os outros. Passaram a viver melhor a partir da escuta das 

histórias compartilhadas, porque relativizaram seus problemas e re-significaram suas 

experiências. As pessoas mais velhas aprenderam com as mais novas a como serem 

mais atualizadas com relação ao modo contemporâneo de agir com seus netos. Foi 

possível ver, assim, repetirem-se mais uma vez o ciclo da transmissão/ renovação/ 

conservação das práticas educativas entre as gerações. Algumas consideraram que como 

avós é mais fácil educar, uma vez que têm a oportunidade de olhar para trás, ver aonde 

erraram e assim poderem aproveitar a oportunidade de fazerem o certo. 

 No estudo realizado por Santos (2006) ele considerou como significativa esta 

presença das avós no papel central da educação familiar no sentido de considerar ainda 

mais a heterogeneidade das famílias brasileiras, evidenciando um novo desenho com o 

idoso assumindo um papel mais ativo dentro da família. Em seu estudo, evidenciou a 

presença de uma parcela bastante representativa de avós responsáveis pela educação dos 



 369

netos adolescentes. Explicitou a importância de novos estudos acerca deste fenômeno, 

uma vez que sua pesquisa bibliográfica não indicou a presença de estudos relativos aos 

avôs do Brasil, principalmente no que se refere aos arranjos familiares em que eles 

figurem como os responsáveis pela educação das novas gerações.  

 Do ponto de vista do ciclo vital, consideramos muito importante esta experiência 

de reflexão das avós quanto ao seu papel educativo nas suas famílias. A impressão que 

tivemos é que foi possível que elas tenham feito um relativo “ajuste de papéis” porque 

puderam rever as demandas, tarefas e desafios de educar nesta fase.  

De modo semelhante, também foi possível verificar que o mesmo aconteceu em 

relação ao gênero – pais (homens) e mães (mulheres) – quanto a considerarem suas 

compreensões e expectativas mútuas em relação a cada um quanto ao papel educativo 

na família, perpassados pela experiência conjugal. Para evidenciar tal fenômeno, 

denominamos uma categoria temática que chamamos de Conjugalidade e 

Parentalidade (Tabela 1C-GF1). Neste contexto, falaram das diferenças de como o 

homem e a mulher educam. Assim, construímos uma categoria de análise que 

chamamos de Educação Familiar e Diferenças de Gênero.  

Observou-se principalmente a maneira pela qual as diferenças relativas a gênero 

interferem na educação dos filhos. Foi considerado que a mulher fala muito e nem por 

isto elas são eficazes na educação que realizam. Por outro lado falou-se da tendência do 

homem ser mais calado e alcançar resultados mais imediatos na educação com os filhos 

e por isto mesmo, muitas vezes, elas exigirem a presença deles na educação familiar 

porque acreditam que eles têm maior autoridade. 

Foi dito que os homens são mais práticos no sentido de falar menos e agir mais 

em comparação com as mulheres que são mais verbais, embora isso tenha sido 

relativizado. Com relação a este aspecto houve uma preocupação com o 

desenvolvimento da autonomia dos filhos na família no sentido de se tomar cuidado 

para que as mães não se colocassem na frente para realizar determinadas tarefas que eles 

deveriam executar, impedindo assim seu desenvolvimento. 

MARISA (GR1): “Não sei se acontece com todas as mães... mas, eu fico na mesma 
tecla! várias vezes! Então eles dizem: “mãe, você já falou isso ontem, hoje de manhã, e 
hoje à noite”. 
 
PESQUISADOR: E então? 
 
MARISA (GR1): “Eu estou me policiando nisso”. 
 
PESQUISADOR: “Mas dizem que isso é coisa de mulheres e que os homens são mais 
calados! O que acham disso?”. 
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CLAUDIA (GR1): “Eu falo uma vez, e o filho obedece”. 
 
PESQUISADOR: “Nem todos!... para todas as regras existem exceções... Para as 
mulheres também”. 
 
MARISA (GR1): “Nós falamos dez vezes e só ouvem na décima primeira, o pai fala 
uma vez e eles ouvem!... por isso vocês são mais calados! O pai fala uma vez:  “não 
faça isso” eles não fazem! É incrível!” 
 
PESQUISADOR: “Não é bem assim! Vamos ouvir um pai, então!” 
 
PEDRO (GR1): “Então é assim... meu filho, eu controlo a organização dele, mas eu 
não sou lá, nem um exemplo de organização!!!” 
 
PESQUISADOR: “Pois é!” 
 
PEDRO (GR1): “É difícil cobrar coisas das pessoas sobre aquilo que a gente não faz 
ou que não é acostumado a fazer.” 
 
PESQUISADOR: “Pois é!”   
 
PEDRO (GR1): “Ou que de repente, se quer cobrar que passe a fazer!!!” 
 
 Foi muito interessante verificar as diferentes perspectivas apresentadas neste 

trecho e acreditamos que no contexto das práticas educativas é justamente isto que 

acontece quando homens e mulheres têm diante de si a oportunidade de se posicionar 

quanto ao mesmo fenômeno. Na condição de pesquisador, a preocupação foi num 

primeiro momento com a posição tomada de questionar, mas ao mesmo tempo 

sugerindo que falar demais é característica de mulher. Isto demonstra como na pesquisa 

qualitativa o pesquisador participa de modo ativo do processo de construção.  

No entanto, em seguida uma mãe contrapôs o posicionamento que assumimos, o 

que foi positivo porque pudemos relativizar que falar muito não é somente atributo das 

mulheres e que somente os homens conseguem a autoridade pelo pouco falar. Isto nos 

levou a pensar a respeito das atitudes que têm peso ao se exercer a autoridade na família 

quando pensamos na maneira como se comunicam com os filhos, homens e mulheres. 

Para nós, o que parece mais acertado afirmar é que depende muito menos de aspectos 

relacionados a questões relativas às diferenças de gênero. O que parece ter mais peso na 

competência e habilidade para exercer autoridade é a postura que assume diante das 

situações que emergem e dos desafios trazidos pelas crianças e adolescentes na família. 

 Assim, quanto a essas discussões sobre diferenças de gênero e práticas 

educativas, acreditamos que pudemos exercer atitude que incluiu a conjunção, no 

sentido de não homogeneizar as práticas educativas no que se refere às características de 

homens e mulher. Pudemos evitar assumir posições do tipo disjuntivas (Vasconcelos, 
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2002) que fecham as possibilidades para as diferenças e apresentam os fenômenos como 

somente podendo ser isto ou aquilo. Foi possível corrigir a rota e adotar uma postura 

que incluiu a conjunção na medida em que pudemos nos posicionar apresentando o 

fenômeno educativo realizado por homens e mulheres como podendo ser isto e também 

aquilo, numa perspectiva conjuntiva que inclui as diferenças dos homens e as diferenças 

das mulheres como sendo muito importantes na realização da tarefa educativa na 

família. Este aspecto da conjunção pôde ser evidenciado quanto ao fato de termos 

legitimado como possível haver mães que falam muito, mas também aquelas que falam 

pouco, tirando o foco da diferença de gênero enquanto um enfoque no posicionamento 

valorativo em termos morais de certo ou errado, de melhor ou pior. Pudemos trazê-lo 

para um enfoque valorativo em termos éticos de simplesmente serem modos diferentes 

que legitimam as pessoas na condição em que elas estão.  

Pelo conhecimento adquirido em campo como pesquisador e pela nossa 

experiência clínica como terapeuta familiar, observamos que em geral esta questão das 

diferenças entre homens e mulheres na educação dos filhos tende a assumir um campo 

conflituoso.  Em geral existe uma tendência de se estabelecer uma relação de poder, de 

autoridade diante dos filhos que expressa posições de disputas entre homens e mulheres 

quando estão em seus papéis parentais que é o reflexo deste enfoque valorativo-moral. 

 Quanto a este aspecto Santos (2006) destaca de seu estudo que muitas vezes a 

mãe atribui a resistência à autoridade por parte do filho, à atitude do pai, que não acata 

as recomendações dela em termos do que deve ser feito. Assim, segundo a percepção 

dela, seu modo de educar é o correto, enfraquecendo a autoridade paterna. O autor 

aponta a tendência de certo grau de tensão que de alguma maneira, camufla esta relação 

de poder que se estabelece entre os pais.  

 

“... parecendo haver assim uma certa tensão, que esconde um conflito de poder 

entre homens e mulheres no que tange a este território da educação dos filhos. Isto 

parece ocorrer em função das diferenças existentes entre os dois, que se transformam 

em desigualdade e disputa de poder, cujo território é a educação dos filhos” (p. 470). 

 

Nos trechos de narrativas acima, temos a impressão que essa tensão aparece 

quando Pedro, de modo muito sutil faz uma crítica e aponta que mais do que querer que 

se obedeça, é preciso que se faça, também, aquilo que se exige.  

 Segundo este autor, a dificuldade de não se reconhecerem como diferentes 

(legítimo outro na relação que estabelecem) frente a esta tarefa é compreendido como 
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não havendo “união parental”, que tem a ver com não ser possível chegar num acordo 

quanto ao que fazer com o filho, que acaba interferindo negativamente na educação 

deles. Santos apontou que em geral existe a expectativa das mulheres de que os pais-

homens resolvam a questão disciplinar, da ordem da casa e da obediência dos filhos por 

meio da imposição da autoridade traduzida em práticas violentas que envolvem o abuso 

físico (surras e espancamentos). 

Muitas vezes, ainda segundo o autor, esta expectativa torna vulnerável a relação 

familiar porque para atender as expectativas das mulheres-mães, os homens-pais usam a 

violência física como estratégia educativa, apelando muitas vezes para a pancadaria 

generalizada (e isto pode incluir bater tanto nos filhos quanto nas mulheres). Depois, 

elas ainda dizem que eles exageraram, passaram dos limites. Mas quando eles se 

ausentam elas se valem da manutenção da autoridade familiar junto aos filhos, que estão 

sob o domínio do medo, fazendo ameaças de que se eles não lhes obedecer, vão fazer 

com que os pais repitam a “proeza”. Esta é outra maneira perversa, contraditória e 

paradoxal por meio da qual a violência ainda perdura no interior de muitas famílias 

brasileiras. 

Deste modo, construímos outra categoria de análise que nomeamos de Tendo 

Consciência dos Conflitos de Papéis Parentais (tabela 1E-GR1) que mostra de 

maneira mais clara a aquisição de consciência desses conflitos mudanças que foram 

reflexos da participação nos grupos reflexivos.  

Nesse sentido, os pais apontaram como efeito ou mudanças ocorridas pela 

participação nos grupos reflexivos o melhor entendimento de pai educa de um jeito e 

que mãe educa de outro, passando a respeitar mais a singularidade de cada um na 

educação que realizam dentro de casa. Além disso, respeitar as diferenças e legitimá-las 

foi outro valor que apontaram como muito importante, que refletiu nas práticas 

educativas adotadas na família. A consciência da importância das mães não transferirem 

sua autoridade para os pais foi muito importante para que eles não se sentissem 

pressionados por elas para que interviessem junto aos filhos em questões que não 

diziam respeito a eles, diretamente. Foi muito importante conseguirem evitar disputa de 

poder, bem como serem capazes de perceber e evitar a desqualificação parental do 

cônjuge junto aos filhos. 

PESQUISADOR: “A forma como um casal se comunica e se relaciona, vocês acham 
que isto interfere na educação dos filhos? Por exemplo: tem pai que está querendo falar 
com o filho e a mãe automaticamente interfere: “ não, você tem que fazer assim, desse 
jeito está errado!”. Ou, o pai está ensinando o filho ... ele está educando os filhos e a 
mãe  quer ensinar para o pai como é que ele tem que fazer!!! Como é que vocês vêem 
isto?  
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MARA (GR1): “Já falamos isso em uma outra reunião”. 
 
LÉO (GR1): “João, tem aquela outra também, seu filho apronta, briga, bate na irmã e 
o marido chega em casa, nem está preparado psicologicamente, nem gravou o que tem 
que falar para filho, e a mulher fala: “seu filho está lá no quarto, você não falou que ia 
falar com ele”?  Mas você nem está pensando no que você vai falar pra ele! E ela diz: 
“você vai lá no quarto falar com seu filho”! Isso, antes de ter se preparado, relaxado... 
pensar no que vai falar... com calma! Aí você já entra com tudo! e a mãe mandando 
você ir agora!!” 
 
PEDRO (GR1): “Neste caso, você não está no clima, para chegar, pegar uma cinta e 
bater neles... raramente eu faço isso!” 
 
GRAÇA (GR1): “(...) Queria o respeito porque sou “mãe e pai” (eu sou viúva). Eu 
achava que estava fazendo o papel de pai e de mãe; mas eu tenho que fazer somente o 
meu papel de mãe!!! Isso acabou, agora eu mudei a minha maneira de pensar!!!” 
 
 O tema da Conjugalidade e Parentalidade foi mais profundamente discutido 

nos grupos focais e construímos uma categoria temática que denominamos de Limites 

de Inclusão Parental Masculina (tabela 5C-GF1) para comunicar a consciência da 

frustração das mães-mulheres quanto à participação dos pais-homens na tarefa parental. 

As mudanças nas práticas educativas que referiram ter acontecido ocorreram em face 

das novas habilidades e competências que precisaram desenvolver em detrimento das 

limitações apresentadas pelos pais-homens de participarem da educação dos filhos, de 

acordo com o que elas desejavam. Para tal, construímos uma categoria de análise para 

descrever os valores subjacentes a essas novas práticas adquiridas que chamamos de 

Auto-Controle. 

 Essas competências e habilidades que iremos apresentar já foram elencadas em 

outro momento desta discussão. No entanto elas aparecem novamente pelo viés das 

diferenças de gênero quanto ao exercício da parentalidade. 

 Assim, as mães disseram que em função das limitações de seus parceiros, 

tiveram que dobrar seus esforços e assim puderam verificar que ao educar seus filhos 

passaram a ter mais paciência, serem menos exigentes com ambos – maridos e filhos e 

passaram a enfrentar o dia-a-dia com menos stress. Viram-se mais tolerantes e com 

maior flexibilidade para lidar com a tarefa de educar no dia-a-dia, deixando de fazer uso 

costumeiro dos palavrões, o que teve o sentido de uma atitude mais respeitosa com os 

filhos e marido.  

 Para estes pais, os significados construídos em torno deste tema estiveram 

relacionados com a capacidade de considerar e respeitar os limites existentes com 

relação à participação dos pais-homens na educação dos filhos, embora tenham 
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explicitado a importância deles não serem somente provedores (“dar arroz e feijão”). 

Comunicaram com clareza a consciência da expectativa sobre eles e a crença em que 

eles também são importantes no sentido de somar força no exercício de autoridade e 

maior controle sobre os filhos. Consideraram as diferenças de gênero na educação 

familiar, analisando que o homem também tem capacidade tanto quanto as mulheres de 

dar e expressar carinho para os filhos, além de também reconhecerem a dimensão de co-

responsabilidade nos problemas que emergem na família. Aprenderam a identificar seus 

próprios limites, o que facilitou para que pudessem respeitas os dos outros e com isto 

passaram a olhar para si e serem capazes de avisar aos filhos e cônjuges quando ficavam 

com raiva, afastando-se para não bater violentamente, bem como não xingar fazendo 

uso de palavrões.     

Continuando nossa discussão sobre a temática da Conjugalidade e Parentalidade, 

que ocorreu de maneira mais aprofundada nos grupos focais, vamos apresentar outra 

categoria temática que nomeamos de Identificando Conflitos de Poder Parental e 

Exercício de Autoridade na Família (tabela 5D-GF1). Ela tem o caráter de apresentar 

a experiência compartilhada entre os pais quanto à tomada de consciência em relação 

aos conflitos de poder que se estabelecem entre homens e mulheres no exercício da 

função parental. 

Quando falaram sobre as mudanças percebidas em suas práticas educativas e nos 

valores a elas relacionadas, disseram da consciência da importância de não se fazer uma 

educação auto-referente, excluindo o cônjuge, porque pode resultar em divergências e 

disputa de poder. Perceberam que podem compensar junto aos filhos aquilo que como 

pais não tiveram e que se corre um grande risco de orientar a educação deles para o 

consumo. Isto pode fazer com que pais e filhos não se diferenciem, tornando confusos 

os papéis de cada um dentro da família. Os valores que disseram ter mudando ou estar 

mudando foi expresso em uma categoria de análise que chamamos de Não 

Consumismo.  

 Assim, puderam tomar consciência das contradições nas práticas parentais em 

função de conflitos existentes entre os cônjuges. As práticas que passaram a adotar 

foram as de alertarem os filhos para o não consumo (coleção de carrinhos, tênis, roupas, 

etc.) - que a mãe proíbe, mas que o pai libera - como foi exemplificado. Enfatizaram os 

malefícios de quando os pais tiram autoridade um do outro ao criticarem ou divergirem 

das práticas que o outro utiliza. Os filhos se sentem apoiados pelo parceiro divergente, 

ficam soltos, tomam a própria direção da vida e ficam sem autoridade, podendo se 

tornar facilmente influenciados. Os participantes se questionaram uns aos outros quanto 
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ao tema da autoridade e trocaram experiências refletindo sobre a busca de solução mais 

adequada para si. 

MÁRCIA (GF2): “Na minha foi assim: eu tenho um filho de treze anos, ele é um pouco 
revoltado por não ter o pai dele. Eu levanto cinco horas da manhã e saio para 
trabalhar; não faço outra coisa a não ser o serviço da casa!.. fico com eles no final de 
semana e mesmo assim, tem vezes, que ele é rebelde!... eu acho que é pelo fato de não 
ter o pai!..está faltando alguma coisa a mais!...e por isso a gente briga muito!.. 
brigávamos  muito”. 

MARTA (GF2): “(...)... quando eu estou brava, ele pega o menino e vai ver o jogo do 
Corinthians! (ele é corintiano fanático)...então eles me ignoram e aquilo me revolta!... 
me tranco no quarto, fico quieta num canto, fico curtindo aquela raiva! eu falo para 
Raimundo que se for para dar um castigo, uma repreensão ou falar alguma coisa para 
o filho, nós dois temos que está de acordo! para que o menino sinta que está errado! 
Porque se eu falar uma coisa e o pai  fala o contrário, como eu vou ter autoridade?.. 
isso tira a nossa autoridade, então temos que chegar num acordo e conversar junto!” 

MARTA: “(...) Quando acontece alguma coisa, que  vejo que estou furiosa, eu falo: “ 
não falem comigo! Fiquem no canto de vocês, por favor”!...e a Mariana fala: “Você 
está brava?... Eu falo: “estou”. 
 
 Quando discutiram mais profundamente sobre a influência da participação nos 

grupos reflexivos quanto ao modo como se cuidam, se sentem e as mudanças que 

verificam em si e suas práticas, definimos uma categoria temática que nomeamos de 

Disputa de autoridade dos pais sobre os filhos, fenômeno por meio do qual os pais 

avaliaram as transformações ocorridas. 

 Quanto ao modo como se cuidam, passaram a se auto-observar para não 

incidirem nas práticas anteriormente costumeiras de bater, gritar e xingar, cuja 

tendência era muito forte quando disputavam a autoridade com os cônjuges, 

transferindo e se vingando da raiva que sentiam deles por meio dos filhos. Uma atitude 

mais objetiva em que passaram a analisar a situação familiar, comparando e constatando 

diferenças na experiência de outras famílias, o que resultou em maior reconhecimento e 

valorização das suas famílias. 

 Em relação ao sentimento diante da responsabilidade, autoridade e suporte para 

os filhos se compreenderam mais assertivas e diferentes em relação a outros pais e 

ficam mais atentas quanto à disputa de autoridade que se estabelece ente pais e mães. 

 No que se refere às mudanças que aconteceram nas práticas de educar seus 

filhos, passaram a ter a compreensão da importância de redefinir o que é mais 

importante na família quanto ao que valorizam – união e bem estar da família em 

detrimento da organização rígida da casa e o foco exagerado nas tarefas. Deste modo, 

passaram a estabelecer prioridade quanto ao que era mais importante para a família e 

começaram a preparar os filhos para aos poucos irem assumindo consigo tal 
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responsabilidade. Foi superada a confusão de autoridade gerada pelas disputas de 

autoridade, porque aprenderam a administrar os conflitos conjugais em torno da 

educação dos filhos. Isto favoreceu e muito o estabelecimento de limites claros, bem 

como a definição de fronteiras dentre pais e filhos, pais e mães, de modo que ficaram 

mais conscientes de seus limites e possibilidades quanto à participação dos cônjuges. 

Sentiram-se gratas pelas famílias que construíram e passaram a respeitar o jeito próprio 

de ser de cada um. 

 Finalmente, no grupo puderam comparar suas práticas, redefinindo-as ou 

fortalecendo-as ainda mais. Deixaram os limites de papéis muito claros e abriram a 

mentalidade para novas situações que não conheciam. Também passaram a valorizar a 

família que têm e as situações compartilhadas pelos outros fez olhar para o futuro de um 

jeito diferente – mais cuidadosos. Valorizaram o grupo pela diversidade de experiências 

que também fez olhar as diferenças dos filhos, fazendo com que tenham atitudes mais 

respeitosas com eles e com seus cônjuges. 

 Como temos visto, os pais e as mães foram mudando aos poucos seus pontos de 

vista a respeito das relações conjugais frente à função parental de pais e mães junto aos 

filhos. Começaram compreendendo os limites existentes e dificuldades para incluir os 

pais homens na educação dos filhos. Em seguida falou-se da disputa de poder entre os 

pais diante dos filhos e finalmente reconheceram a importância de incluir o parceiro na 

relação dos filhos, entendendo que cada um tem um papel fundamental na condução das 

novas gerações. Reconheceram a importância de agir de modo diferente do costumeiro, 

entendendo o valor de cada um nesta tarefa. Para comunicar esta experiência, definimos 

uma categoria temática que nomeamos de Inclusão Parental (tabela 7E-GF3) para 

descrever as mudanças nas práticas educativas, bem como dos valores a elas 

relacionados. Os pais homens passaram a reconhecer as diferenças como legítimas e as 

mães de igual modo, entendendo a importância de Dividir Tarefas e Respeitar As 

Diferenças, que foram os valores de base para se concretizar uma experiência de fato, 

inclusiva dos cônjuges, na família. 

 Algumas das participantes disseram sentir-se “viúvas de marido vivo” ao 

fazerem referência à importância dos maridos na educação dos filhos. Os pais disseram 

que quando as mães se colocam como as “poderosas” os maridos se afastam. Os 

homens disseram que elas dão a eles, como maridos, tratamento muito semelhante aos 

filhos. Explicitaram contradições (inconsistência) nas práticas educativas, bem como na 

relação que estabelecem entre marido e mulher. Valorizaram as diferenças de gênero no 

sentido de ser bom que os dois sejam diferentes, podendo se complementar, uma vez 
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que a igualdade de pontos de vista e das práticas educativas seria algo negativo porque 

eliminaria as diferenças. O maior desafio, então, foi considerá-las e legitimá-las. 

EXPEDITA (GF3): “Eu nem falo em marido... eu sou viúva de marido vivo!” (...) Eu 
sou viúva de marido vivo, lá em casa, não tem homem! Sou sozinha! (...) O meu marido 
fala: “não estou nem ai”... Então eu digo: “mas na hora de fazer que é bom! de virar 
os olhinhos!... você estava junto!.. agora você vira as costas”?.. Então ele responde: 
“você não é a mãe do ano? Você não é a poderosa? agora se vira”!...Ele diz isso 
porque quando eu estou brigando com os meus filhos, ele fica só olhando e fazendo 
gracinha! Aí eu digo: “e você aí mocinho, está fazendo o quê?... vai já pro quarto! “E 
ele pro quarto.” 
 
PESQUISADOR: Vocês acham que o pai faz muita falta na educação dos filhos? 
 
CLAUDETE (GF3): “Faz”. 
 
IRENE (GF3): “Eu acho que ajuda bastante”. 
 
PESQUISADOR: “No que o pai ajuda? O homem ajuda?” 
 
EXPEDITA(GF3): “Não sei se faz falta não!” 
 
PESQUISADOR: Tem gente que reclama a não participação do pai... Então será que 
isso interfere? 
 
CLAUDETE (GF3): “Faz falta sim. Porque divide-se a responsabilidade! Se ele 
participasse, vocês dividiriam as tarefas! Você não ficaria sobrecarregada! É por isso 
que você mistura a cinta com a conversa!...Porque não está dividindo e ai você não 
agüenta!” 
  

Santos (2006) destacou de seus estudos esta dinâmica entre homens e mulheres no que 

se refere à inclusão parental e a chamou de “Inclusão Parental Perversa”. Em suas 

análises constatou que ao mesmo tempo em que as mulheres reclamam da postura 

adotada por seus parceiros na educação dos filhos (violentos e apelando para a 

pancadaria), elas também esperam que eles saibam conversar, sejam afetivos e 

próximos deles. Para o autor, elas colaboram para a presença deste caráter de 

perversidade e ambigüidade  na tarefa educativa da família, apresentando os pais aos 

filhos como aqueles que são violentos e utilizam a força física para educar. Para o autor, 

o efeito desta atitude é a garantia do “território feminino”, que se mantém como sendo 

exclusivamente seu, mantendo-os afastados dos filhos e sem fortes laços emocionais.  

“Isto, em geral cria uma imagem negativa dos pais (homens) junto aos filhos e uma 

expectativa de desempenho parental masculina contrária ao desejo dos homens junto à 

prole, cujo resultado é o distanciamento por parte dos filhos em relação aos pais 

(homens) porque estes são bravos, violentos e autoritários, cuja imagem é, muitas vezes 

sem perceber, criada e reforçada pela mãe (mulher)” (p. 471-472). 
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 Nesse sentido, pudemos verificar que o efeito da participação nos grupos 

minimizou significativamente essa tendência apontada pelo autor. Nos grupos Focais 

estes temas foram discutidos mais profundamente e algumas mães ficaram muito 

“tocadas” pela questão, a ponto de não saberem referir outros temas e dizerem que mais 

lhes chamou atenção “presença dos pais” nos encontros de grupos reflexivos. 

 

LUCILENE (GF4): “Eu vou falar de uma reunião, que o pai do Lucas participou (ele 
nunca tinha participado em nada na vida dele!), o assunto foi sobre violência... foi bem 
importante! Graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema, mas me marcou, não sei 
se foi pelo tema ou pela presença dele!”  

 

Quando falaram sobre a influência da participação nos grupos reflexivos e a 

interferência no modo como se cuidam, como se sentem e nas mudanças ocorridas 

definimos uma categoria temática que nomeamos de A Compreensão Feminina Sobre 

o Valor da Presença Masculina na Educação dos Filhos para descrever esta 

experiência de compreensão que as mulheres tiveram. 

Deste modo, quando falaram do modo como se cuidam, fizeram referência ao 

fato de terem se tornado mais cuidadosas com as relações familiares, avaliando com 

mais cuidado os efeitos da ausência dos pais-homens. Questionam as práticas educativas 

que utilizam no que se refere à construção dos papéis parentais junto aos filhos, 

refletindo muito cuidadosamente sobre a importância de fazerem distinção entre os 

territórios de marido e mulher e o de pai e mãe. Enfatizaram a importância de não 

resolverem questões conjugais por meio das relações parentais, uma vez que 

compreenderam que isto prejudica muito o senso de segurança e direção das crianças e 

adolescentes, pelos efeitos negativos gerados no exercício de autoridade conflitada, por 

ambos os pais. 

A partir deste cuidado que passaram a exercer, os sentimentos resultantes 

foram: maior bem estar e “felicidade”, satisfação nas relações familiares (parentais) e 

principalmente o compromisso e a responsabilidade pela educação dos filhos, que 

passou a ser dividida entre os dois, mesmo naqueles casos em que os pais eram 

separados. 

LUCILENE (GF4): “(...) Porque às vezes a gente confunde: você tem um casamento de 
15 anos e você sempre faz as coisas sozinha! Nunca tem um marido para ir numa 
reunião de escola, para ir ao médico... é sempre a mãe que vai! (estou falando do meu 
caso) depois que você se separa... Aquele pai que durante 7 anos nunca fez nada para o 
filho, porque antes do Lucas a gente já vivia junto, e você vê que depois da separação 
começa a acontecer a participação então eu fico sem saber se é só para agradar ou 
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interesse pelo filho mesmo! Ele viu que sou uma mulher que não preciso de homem 
para realizar as coisas para mim... Sou independente!” 
 

Em relação a este aspecto relativo à presença dos pais, segundo a compreensão 

das mulheres, disseram que as mudanças ocorridas foi no sentido dos filhos terem 

ficado mais seguros e felizes, tendo em vista que as expressões de afetos entre pais e 

filhos ficaram muito mais facilitadas, sobretudo depois que passaram a ficar mais 

atentas sobre os papéis de pai e de mãe e os homens passaram a participar mais da vida 

familiar, embora ainda não estivessem satisfeitas. O fato de ter ficado mais claro as 

tarefas relativas a cada papel que ocupam facilitou a divisão de responsabilidade tanto 

entre os cônjuges como pais e filhos. 

 

VALDICE (GF4): “Ele não vai em reunião de escola nem leva no médico mas, janta 
junto, conversa, joga vídeo game, baralho, joga dominó em casa; eu gostaria que ele 
participasse um pouco mais! Eu considero ele, um pai um pouco participativo, mas já 
mudou muito, se comparando com o que era, antes das reuniões! Acho que às vezes a 
gente é muito insatisfeita. Não adianta querer que eles sejam igual a gente!” 
  

Neste contexto de discussão (GF4) definimos outra categoria temática que 

nomeamos De Pai Ausente a Pai Presente, para descrever esta experiência de 

aproximação dos cônjuges na família de modo a explicitar melhor a participação 

masculina nas práticas educativas na família.  

Assim, a partir da relação presença/ ausência dos homens percebida pelas 

mulheres na educação dos filhos, isto facilitou para que se cuidassem fazendo uma 

revisão constante de suas condições de mãe/ mulher (cônjuge) e analisar os reflexos da 

separação do casal na educação sobre as crianças e adolescentes que estão sob sua 

responsabilidade, em termos da educação que a eles competem. Elas passaram a se 

sentir mais tranqüilas e a experimentar a tarefa educativa como sendo menos pesada, 

pela participação masculina na tarefa educativa. Segundo elas, as mudanças que 

ocorreram foi no sentido de os pais terem ficado mais preocupados e com maior grau de 

participação na vida dos filhos. 

LUCILENE (GF4): “Ele gostou... de pai ausente, ele se tornou pai presente... quando 
eu estava com ele, nunca participava de nada! eu que sempre corria atrás de escola, de 
recreação para o Lucas, ele nunca nem perguntava! depois que a gente se separou, ele 
começou a se preocupar mais! ele nem imaginava nem sabia onde era!... ele gostou 
bastante!” 

 

Para elas, esta participação nos grupos reflexivos teve o sentido de construir uma 

ponte para se consolidar uma nova situação na vida familiar em que o pai (homem) 
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passou a participar mais da vida dos filhos. Algumas puderam re-avaliar seu papel 

enquanto esposas e os impactos nas relações familiares após o processo de separação/ 

divórcio. Reconheceram a capacidade de educar e o interesse dos pais-homens pelos 

filhos e consideraram a importância de sua participação no processo educativo deles. 

Gostariam que participassem mais porque os filhos sentem a falta do pai e a tarefa se 

torna mais pesada para elas porque educar um filho é uma tarefa carregada de muita 

responsabilidade. Para algumas, ter um marido tem o sentido de dar um pai para os 

filhos e não se sentirem discriminadas socialmente. Puderam avaliar os efeitos no 

comportamento dos filhos pelo fato de não terem um pai dentro de casa. Para algumas, 

os efeitos de um re-casamento trouxeram maior tranqüilidade e segurança familiar para 

todos. Refletiram sobre a construção e revisão dos papéis de homem e mulher 

contrapondo ao de pai e mãe e a importância de saber delimitar estes lugares quando se 

trata da educação dos filhos na família. 

Para finalizar este eixo temático relativo à Parentalidade e Conjugalidade 

definimos outra categoria temática que nomeamos de A Compreensão Masculina 

Sobre a Presença dos Pais-Homens na Educação dos Filhos para descrever a 

compreensão que os homens tiveram sobre o modo como compreendem e são 

compreendidos no que diz respeito à sua participação na educação dos filhos na família. 

Com relação ao modo como se cuidam, disseram que passaram a prestar mais 

atenção nos filhos, estando mais alerta e zelando por ser prestativo com as esposas 

colaborando com elas. 

No que se refere ao sentimento que passaram a experimentar, afirmaram sentir-

se mais participativa na vida dos filhos, incluídos e valorizados pelas mulheres. 

E quanto às mudanças ocorridas passaram a se fazerem mais presentes dentro 

de casa, impondo limites para os filhos e sendo mais cuidadoso para com eles no que se 

refere à sua responsabilidade de proteger. 

AGUINALDO (GF4): “Eu me sinto um verdadeiro doméstico! Procuro participar o 
máximo! Eu até tento alterar o horário do trabalho para poder participar! A menina 
faz balé e ele faz catequese; além dessas atividades tem a escola; e eu participo. A 
minha esposa trabalha fora então eu tenho que ajudar! Na ausência da mãe, eu faço o 
máximo que posso!” 

 
  “Eu me sinto um verdadeiro doméstico...” expressa o sentimento de 

legitimidade no que se refere à sua inclusão, pela mulher, no processo educativo de seus 

filhos. Isto evidencia a capacidade do homem de se interessar, acompanhar, cuidar 

somando com a esposa, na medida em que os mesmo dividem o tempo. Acreditam que é 

essencial e fundamental a participação conjunta na educação dos filhos. Reconhecem a 
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importância que os pais (homens) têm para os filhos, sobretudo quando a família vai 

crescendo, o que faz a divisão da atenção e das tarefas ocuparem um lugar importante 

na vida do casal. Reconheceram que é muito difícil para as mães educarem os filhos, 

sozinhas. Elas complementaram solicitando igualdade de esforços entre pai e mãe nos 

sacrifícios que realizam para educar, cuidar e acompanhar os filhos. Entendo haver aí 

uma alta expectativa das mulheres em relação aos homens, uma vez que elas querem 

que eles devam exercer o papel de pai tal como elas exercem o de mãe, conforme vimos 

nas narrativas de uma das mães há pouco. 

Os pais fizeram referência ao instrumento quantitativo utilizado durante toda 

intervenção que realizamos, dizendo ter sido muito importante por ter gerado reflexão. 

Para descrever esta experiência definimos uma categoria temática que nomeamos como 

Uso dos Questionários que originou uma categoria de análise que denominamos de 

Revisitando as Práticas Cotidianas por Meio dos Questionários (Tabela 1B-GR1). 

Estas categorias descrevem a experiência de mudanças e transformações 

ocorridas, também pela influência da presença dos questionários, que, segundo os pais, 

foram geradores de reflexão. Este fato nos surpreendeu muito e também nos conduziu a 

uma reflexão sobre nossos posicionamentos teóricos e metodológicos a respeito dos 

instrumentos quantitativos nos contextos de pesquisa qualitativa, cujas idéias foram 

rapidamente esboçadas no capítulo sobre método.  

É muito importante ressaltar que a referência que alguns pais fizeram sobre sua 

compreensão dos questionários durante toda pesquisa interventiva que realizamos, 

reforça a tese que defendemos, da importância da triangulação de dados, sobretudo em 

pesquisas avaliativas.  

 Eles disseram que ter entrado em contato com os questionários fez com que, no 

momento de seu preenchimento, pudessem entrar em contato com um tanto de 

situações, que foram apresentadas de maneira relativamente estruturadas, de modo que 

foi possível ter “resposta de si mesmo”. Na nossa compreensão, isto significou o 

estímulo a um processo reflexivo mais profundo de “si para si”, em que puderam fazer 

uma auto-avaliação acerca das práticas que estavam utilizando. Para eles, esta estratégia 

favoreceu a reflexão sobre o dia a dia atendendo às características daquelas pessoas que 

participavam do grupo, mas não falavam. E um dos aspectos que mais nos surpreendeu 

com o relato desta experiência dos pais foi que puderam pensar sobre a automatização 

das práticas no dia-a-dia – seu caráter irrefletido – percebendo assim a banalização de 

suas práticas e os efeitos sobre os filhos. 
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REGINA (GR1): “Eu gostei de um assunto que... foi quando passou aquelas folhas que 
a gente respondeu: sobre coisas que a gente faz... se é certa ou se está errada!!.” 
(Parece se angustiar por não lembrar o nome do instrumento). 
 
PESQUISADOR: Os questionários... 
 
REGINA (GR1): “Isso!... Me ajudou bastante”. 
 
PESQUISADOR: Você gostou? Ajudou em que sentido? 
 
REGINA (GR1): “Ah! Pra mim serviu bastante, ajudou a refletir...” 
 
PESQUISADOR: É?! Como é que foi a sua experiência?  
 
REGINA (GR1): “Eu tive resposta de mim mesma com meu filho... O que eu fazia com 
ele e ao mesmo tempo não via. E depois que respondi às questões eu percebi.” 
 
PESQUISADOR: É?! Engraçado... A gente se surpreende... As coisas tocam a gente de 
uma forma tão especifica... A gente não imagina!! Jamais imaginei que um questionário 
pudesse gerar um tipo de efeito desses!!! 
 
REGINA (GR1): “É que às vezes, o que está escrito é melhor que palavras (quis dizer 
falar), pra certas pessoas.” 
 
PESQUISADOR: Sim! 
 
REGINA (GR1): “Porque eu sou muito tímida. Então pra mim foi muito válido”. 
 
PESQUISADOR: Perfeito! Foi válido! Tem gente que tem facilidade para falar e outras 
pessoas não! 
 
SUELI (GR1): “Tinha algumas que a gente não sabia qual a resposta - em relação ao 
questionário. Era assim... Fazendo com que as pessoas refletissem, sobre os momentos 
do dia-a-dia, tudo que eles passam com seus filhos... Pra mim foi isso... Pra outros pais 
também... Coisas que você acaba cometendo de uma forma tão banal!!! Que está 
fazendo tanto efeito contrário nas crianças!! E que a gente só vê depois; por exemplo: 
gritos, ou palavras ditas de qualquer jeito!... Você percebe algumas coisas que você 
estava cometendo tão... Tão... Que são... São...  É... Me ajuda!?.” (não consegue achar a 
palavra). 
 
PESQUISADOR: Automáticas... 
 
SUELI (GR1): “Isso!!... Automáticas... Que eu já fiz... E faz você pensar como você lida 
com seus filhos no dia a dia. Eu ia até te perguntar: como é que ficou estatisticamente 
este questionário?... porque ele foi muito interessante!!!” 
  

Definimos outra categoria de análise que nomeamos de Revivendo Situações (tabela 

2C-GR2) para descrever a experiência dos pais com o preenchimento dos questionários, 

que foi como se projetassem e pudessem se vir num filme em que lhes era possibilitado 

reviver as situações cotidianas por meio das questões neles presentes. Os pais disseram 
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que por meio desta experiência, puderam reviver situações concretas do cotidiano, como 

se a experiência de preenchê-los tivessem o poder de transportá-los para as situações, de 

modo a ter sido possível adquirir uma atitude mais reflexiva sobre as práticas, revendo 

as estratégias que utilizavam, favorecendo assim para que pudessem pensar mais, antes 

de tomarem qualquer atitude em relação às práticas que utilizavam com seus filhos. 

ADEMAR (GR2): “(...) Os assuntos que foram levantados naquela apostila que a gente 
respondeu!” 
 
PESQUISADOR: O questionário? 
 
ADEMAR (GR2): “Sim, o questionário; muitas vezes a gente tem essa preocupação no 
dia a dia, só que passa despercebido! e aqui dá um avivamento! Você pára pra pensar 
com mais carinho aquilo que foi abordado... as perguntas... as respostas! então você 
passa a refletir e analisar suas atitudes”. 
 
PESQUISADOR: Quando você estava fazendo o questionário, como é que foi sua 
experiência? Quando você estava respondendo aquelas perguntas, o que aconteceu com 
você? 
 
ADEMAR (GR2): “Assim, um filme na sua cabeça! no dia a dia tudo o que acontece 
com você... como está a sua atitude para com a sua família... Como se resolve uma 
situação no seio da família! Então o questionário faz você trazer tudo o que vive no dia 
a dia e você tenta fazer no dia seguinte mais ou menos em cima daquelas perguntas do 
questionário!” 
 
PESQUISADOR: “Sei, mas o que muda, pai?” 
 
ADEMAR (GR2): “A gente pensa e reflete mais antes de tomar uma atitude; antes de 
falar com agressividade, com autoritarismo, você pensa um pouquinho melhor!..Eu 
acho interessante!” 
 
PESQUISADOR: “Então foi bom?” 
 
ADEMAR (GR2): “Foi bom.” 
 
 Finalizaremos esta discussão sobre os questionários enfatizando o contexto dos 

grupos focais em que tal temática foi discutida com maior grau de profundidade. 

Novamente, o tema emerge quando os pais estão falando sobre a influência da 

participação nos grupos quanto ao modo como se cuidam, na maneira como se sentem 

e nas mudanças ocorridas em suas práticas. Para descrever esta experiência definimos 

uma categoria temática que nomeamos de Efeito dos Questionários. 

 Do ponto de vista de suas influências na maneira como os pais se cuidam, eles 

influenciaram de modo a fazê-los ter uma postura no cotidiano que é a de refletir sobre 

as estratégias que utilizam e relativizá-las. Também fez com que tenham se percebido 

contraditórios, na medida em que se viram descuidando de cuidar das boas práticas que 
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adquiriram, entendendo que devem exercer esse cuidado de si sendo mais atenciosos, 

devendo estar mais alertas quanto a serem positivamente críticos, para avaliar seu papel 

parental junto aos filhos. 

 Quanto aos sentimentos experimentados após a participação nos grupos, a 

presença dos questionários os fez dar conta do quanto se sentem mais amados e 

respeitados por seus filhos, bem como maior afeto na família e com uma mentalidade 

mais aberta para enfrentar as situações que surgem no dia-a-dia. Acreditamos que isto é 

o resultado de se sentirem mais flexíveis e terem se tornado mais próximos dos filhos e 

mais abertos para ouvirem suas críticas, incluindo-os como partícipes da construção do 

processo educativo na família. 

 Quanto às mudanças ocorridas em si, bem como nas práticas que utilizaram, 

disseram que perceberam haver um “destravamento da mente”, que no nosso entender 

teve o significado de liberação, abertura e expansão pessoal para lidar com temas 

difíceis e complexos que emergem no contexto da educação familiar. Tornaram-se 

menos rígidos e passaram a ver a vida com mais suavidade. Eles passaram a dialogar 

mais, tanto dentro de casa, na família, quanto fora dela, com outros vizinhos e redes. 

Além disso, passaram a se interessar mais pela vida dos filhos, monitorando melhor 

suas atividades escolares e a estabelecer prioridade quanto às demandas da família, que 

são muitas. Tornaram-se mais cuidadosos quanto às práticas que utilizam, sendo que 

ficaram mais atentos ao exercício da paciência, procurando adotar a prática de ouvir e 

avaliar sua função parental junto aos filhos. 

 Para os pais, o significado da presença dos questionários durante todo o processo 

de intervenção foi o de ter funcionado como uma ferramenta que “deu um cutucão”na 

medida em que apontou alguns aspectos (fez refletir) sobre as práticas que vinham 

exercendo, de “muitas coisas que passavam por cima” (descuido). Fez pensar na 

maneira como estavam exercendo a autoridade em relação aos limites e regras na 

educação dos filhos. Foi um chamado à conscientização quanto à confusão e 

inconsistência presentes nas práticas, como por exemplo, ser flexível quando tinha que 

ser mais firme e agir de modo muito rígido quando precisavam ser maleáveis.  

Assim, esta discussão possibilitou compreender que ainda predomina uma alta 

expectativa dos pais sobre si mesmos, de acertarem sempre e uma visão linear das 

práticas educativas, desconsiderando o caráter de complexidade, imprevisibilidade e 

contradição que nelas podem existir. Então o questionário serviu como um alerta para 

pensarem nas práticas que estão realizando. Fez com que pudessem avaliar junto aos 

filhos o exercício da função parental, procurando ouvi-los e caminhar na direção de 
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serem melhores pais e melhores mães na medida em que puderam nomear 

concretamente atitudes tomadas no cotidiano. 

Há ainda uma última consideração a ser feita quanto ao uso dos questionários 

num contexto interventivo de pesquisa. Alguns leitores podem estranhar o uso de 

instrumentos quantitativos em uma pesquisa que se diz qualitativa, pelo fato de tal 

instrumento ter como aporte teórico a literatura da psicologia do desenvolvimento de 

caráter positivista.  

Para finalizar nossa discussão, queremos falar do significado atribuído pelos pais 

à sua participação nos grupos reflexivos. Assim, definimos uma categoria temática que 

denominamos de Participação nos Grupos que se desdobraram em outras duas 

categorias de análise que chamamos de Grupo como Possibilidade de Ampliação de 

Rede Social (tabela 1B – GF1) e Grupo como Lugar de Prevenção (tabela 4A – 

GR4). 

O Grupo como Lugar de Prevenção teve o significado de um espaço que 

pudesse propiciar aos pais a oportunidade de rever suas práticas no sentido de se 

prevenir quanto à repetição dos padrões intergeracionais transmitidos. Tais padrões são 

aqueles avaliados por eles como inadequados, porque perderam o sentido quando 

consideraram o novo contexto de educação que enfrentavam. 

Com relação ao Grupo como Possibilidade de Ampliação de Rede Social, esta 

categoria descreve o significado do compartilhamento de dicas e experiências sobre 

educação de filhos, explicitando principalmente seu caráter de facilitador de 

aprendizagem significativa do diálogo. Deram muita ênfase ao caráter participativo do 

qual puderam se valer durante todo tempo em que os mesmo se transcorreram. 

Este caráter foi mais explicitamente explorado por meio de uma categoria 

temática que nomeamos de O Grupo como Lugar de Expressão da Diversidade de 

Problemas que os Pais Enfrentam (tabela 2B-GR2). A partir dela surgiu uma 

categoria de análise que denominamos como Abertura dos Encontros Versus 

“Pacotes fechados” dos Conteúdos. Por meio delas os pais comunicaram o valor que 

teve para eles, poderem experimentar a possibilidade de troca, como forma de ajuda no 

que se refere às dificuldades que surgem no dia a dia quanto aos desafios de educar os 

filhos na família a partir do surgimento espontâneo do grupo. 

 Observaram e deram ênfase ao caráter de construção pelo qual se processa as 

reflexões nos grupos, quando disseram que as soluções dos problemas surgiram do 

próprio grupo de pais. O apontamento deste aspecto nos fez pensar sobre a importância 

do pesquisador quanto à consciência do seu papel de facilitador no grupo, mesmo 
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quando está em um contexto em que esteja realizando algum tipo de intervenção e ao 

mesmo tempo produzindo algum tipo de conhecimento. É fundamental saber do seu 

lugar de mediador e facilitador do processo, mesmo que em alguns instantes resvale 

numa postura mais moderna, contrário ao lugar de menor assimetria que deve ocupar. 

 
CRISTINA (GR2): “Como ela estava falando sobre a diversidade, uma coisa que achei 
interessante nas reuniões foi que os temas não vinham num pacote fechado... a gente 
não chegava aqui e já tinha um tema proposto... eu achei interessante porque tudo o 
que a gente discutiu entre nós, você foi o mediador de todo esse trabalho! Muitas 
soluções que a gente conseguiu aplicar entre nós, os pais, aconteceu porque essa 
abertura permitiu isso; e ai foi uma troca; a gente notou que não é só a gente que está 
vivenciando aquele problema...tem muitas outras pessoas que também passam pelas 
mesmas situações! talvez, como aquela moça falou ali: “ela ainda não conseguiu 
alcançar como ajudar o filho em suas matéria da escola”... eu estou galgando já uns 
dois degraus, vamos dizer assim, em relação ao meu filho...depois que ele se matriculou 
no jiu-jitsu, ele deu uma melhorada muito grande!” 
 
 Entenderam os grupos como contextos vividos que tiveram o significado de 

complemento e reforço de valores na medida em que puderam fazer considerações 

positivas quanto ao papel da ONG na vida de seus filhos como propiciadora de 

desenvolvimento de valores positivos para a vida dos jovens, bem como ter 

oportunizado a eles, pais, este privilégio de encontros.  

 Trouxeram como exemplo desses valores o testemunho quanto ao aprendizado 

de novas estratégias de diálogo que fez melhorar muito a comunicação na família, 

sobretudo no jeito de falar com os filhos. Apontaram como efeitos dessas mudanças, o 

fato de terem diminuído a agressão verbal (violência psicológica) que acontecia por 

meio do modo como se comunicavam. Passaram a ter mais paciência e passaram a rever 

e redefinir suas idéias quanto a limites e autoridade. Tiveram como resultado disto a 

melhora geral do clima das relações familiares e citaram como exemplo, o fato dos 

filhos ficarem mais comprometidos com a aprendizagem escolar. Atribuíram o fato de 

terem alcançado tais resultados à qualidade das interações que acontecem entre os 

participantes dos grupos, reiterando que os encontros agregam cada vez mais valores às 

suas vidas pela qualidade de experiências e informações que se processam. 

 

CRISTINA (GR2): “Olha, eu acredito que muita coisa mudou, muita coisa já vem 
conferindo com a realidade! “os Meninos do Morumbi” vêm complementar alguns 
valores que são meus e do meu filho! (...)... o objetivo é formar cidadãos! Então isso 
veio complementar os valores que eu tenho e que quero aplicar junto ao meu filho. Tive 
alguns problemas aqui com ele e com os colegas, que eu já comentei com você, e em 
várias conversas e reuniões a gente discutiu e  eu pude levar o caso”. 
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 Nos Grupos Focais estes temas foram discutidos de maneira mais aprofundada 

em um contexto em que deveriam considerar a influência da participação nos grupos na 

mudança de seus valores e às práticas educativas a elas subjacentes. Deste modo, 

definimos uma categoria temática que nomeamos de O Grupo como Rede de apoio 

(tabela 5B-GF1) que teve o objetivo de comunicar a importância de terem se sentidos 

apoiados, bem como o privilégio que tiveram, de poder avaliar as práticas que 

utilizavam conjuntamente com outras pessoas que passavam pelas mesmas experiências. 

Isto lhes possibilitou fazer uma abordagem menos crítica no sentido negativo do termo, 

de modo que passaram a ter uma atitude mais apreciativa sobre si e focar o lado positivo 

do comportamento dos filhos. O valor de rede de apoio conferido ao grupo e à ONG foi 

ainda mais cominado quando compreenderam os encontros como um lugar que podiam 

refletir sobre o quanto já haviam melhorado e o quanto precisavam melhorar ainda mais. 

É como se olhassem para si tanto retroativamente quanto prospectivamente para 

perceberem-se em seu processo de mudança no presente, aferindo as mudanças 

alcançadas e calculando aquelas desejadas. Da experiência de apoio com o grupo, 

extraíram o significado e a importância dos avôs e outros parentes como possibilidade 

de funcionarem como outras redes de apoio, de natureza familiar, que também podiam 

ajudá-los na educação dos filhos. Para expressar melhor o valor subjacente a essas 

mudanças que apontaram, construímos uma categoria de análise que nomeamos de 

Família Extensa como Recurso.  

 Os encontros foram um contexto que propiciou a reflexão sobre o quanto já 

tinham melhorarado e o quanto ainda precisam melhorar na educação dos filhos. 

Enfatizaram a importância de não somente criticar os filhos, mas elogiar e reconhecer os 

esforços que eles realizam para atender às expectativas dos pais. 

 Nesse sentido, fomos surpreendidos quando estávamos fazendo a coleta de 

dados (Grupo Focal 1) em que um dos pais, já transcorrido mais da metade do tempo do 

grupo, trouxe uma demanda estritamente interventiva. De pronto, sem que ninguém 

esperasse, perguntou o que fazer com um filho que havia descoberto estar fazendo uso 

de maconha e cocaína. Assim, o grupo pôde funcionar como um lugar de apoio e 

acolhimento, na medida em que o pai pode falar da preocupação e sofrimento que tinha 

lhe acometido pelo fato de estar comprando maconha para o filho. Para este pai, que 

tinha por volta de 70 anos, tal prática tinha o sentido de proteger o filho dos traficantes e 

fazer a manutenção do valor de honestidade na família, uma vez que era grande o seu 

temor de que o filho viesse a fazer assaltos ou vender os objetos da casa para fazer 

aquisição das drogas. Para comunicar esta experiência possibilitada aos pais no grupo, 
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construímos uma categoria de análise que nomeamos de Vizinhança que Ajuda para 

expressar um novo valor de solidariedade que foi possível ver emergir no grupo.  

Novamente, neste contexto, fomos diretamente identificados como especialista, 

dono de um saber, e foi muito difícil não atender a esta expectativa, face à angústia e 

sofrimento apresentados pelo pai. Desta feita, nos conscientizamos do nosso papel e 

tarefa, conferindo ao grupo a apreciação da situação compartilhada. Foi admirável a 

maneira tranqüila, acolhedora, inclusiva e não preconceituosa dos outros pais, sem 

julgamento e uma atitude de aceitação positiva incondicional, o que nos fez conferir ali, 

“in loco” a efetividade das mudanças ocorridas em suas atitudes. Pudemos 

experimentar, de certa maneira, a emergência do novo, do inesperado e dos aspectos 

contraditórios que são possíveis de surgirem repentinamente nas situações educativas 

experimentadas pelos pais e o quão difícil é não resvalar nas práticas costumeiras.  

 
TIBURCIO (GF1): É uma coisa muito séria que estou passando com aquele menino! 
 
PESQUISADOR: O mais velho? 
 
TIBURCIO (GF1): “Ele está consumindo droga (maconha e está passando pra coisa 
mais forte)... Veja bem, não sei se estou certo ou errado; quero que vocês me falem se 
estou agindo certo ou errado: porque eu inclusive compro a maconha pra ele, porque 
eu tenho medo que ele saia comprando, porque vocês sabem que existe o roubo!  É um 
vício complicado. O usuário sai roubando, fazendo um monte de coisas pra conseguir a 
droga. Então, pra eu não ver isto, eu compro, dou e falo: “não estou te incentivando a 
usar droga! É somente para não ver você levar um tiro! Ficar falado!... Ficar 
manjado!... Ficar desclassificado!” 
 
PESQUISADOR: Como é que o senhor se sente, fazendo isso? 
 
TIBURCIO (GF1): “Um pouco culpado e ao mesmo tempo eu digo: “sei que não estou 
fazendo uma boa coisa, mas é melhor do que ele sair por ai vendendo as minhas coisas 
de valor, por apenas R$ 5,00 para adquirir a “bichinha22” (porque eles ficam loucos)”. 
 
MÁRCIA: É isso mesmo que eles fazem. 
 
PESQUISADOR: “Que vocês acham disso?” 
 
TIBURCIO (GF1): “Então eu acho que é menos prejuízo eu comprar! Mas é só para 
evitar que ele leve um tiro por aí ou apanhar, ou ficar mal visto na vizinhança.” 
 
MÁRCIA (GF1): “Ou fazer mal para alguém!” 
 
TIBURCIO (GF1): “É também”. 
 
PESQUISADOR: “Porque é importante o Senhor ouvir a gente?” 

                                                        
22 Quer dizer cigarros de maconha ou papelotes de cocaína. 
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TIBURCIO (GF1): “Eu acho que umas quatro, cinco, seis idéias funcionam melhor que 
uma só.” 
 
 Deste modo, o trecho acima expressa o reconhecimento do grupo como fonte de 

apoio, acolhimento e orientação para dividir angústias e esclarecer dúvidas sobre o que 

fazer com filhos que usam drogas e outras situações, bem como trocar informações e se 

articular com outras redes de ajuda que incluem a Saúde, a Educação, o Sistema de 

Direitos, a Segurança e a Assistência Social, entre outras, como foi possível verificar 

inúmeras outras vezes durante o período em que estivemos em campo realizando esta 

pesquisa. 

  Outra categoria temática que surgiu foi a que denominamos Grupo como 

Lugar Seguro de Cuidado, Apoio, Aprendizagem e Crescimento (tabela 6H – GF2). 

Ela teve o sentido de comunicar como os pais se sentiam apoiados e cuidados, na 

medida em que verificavam o interesse das outras pessoas pelas questões que 

compartilhavam nos grupos. Além disso, quando passavam por dificuldades 

relacionadas à saúde ou questão de direito, uma rede de informação era acionada no 

sentido de ajudar algumas famílias informando aonde buscar tal serviço. 

 Quanto às mudanças de valores e práticas educativas apontadas como sendo em 

função da participação nos grupos disseram que experimentaram os encontros como 

espaço em que aprenderam a ter mais diálogo, abertura para falar sobre temas difíceis 

com maior segurança e espontaneidade. 

 

MARIA DE LOURDES (GF2): “Eu era muito fechada! eu criei os meus filhos assim, 
sem explicar nada!... a minha filha mais velha não sabia o que era menstruação, então 
foi uma coisa terrível para ela! eu não explicava para nenhum deles! até hoje, não 
estou achando um jeito de explicar para minha neta! então a gente foi criada em um 
sistema terrível!” 
 
  O grupo como apoio foi uma categoria de análise que indicou uma aquisição de 

valor, que agregaram em suas vidas, uma vez que funcionou como um tipo de rede em 

que podiam contar quando se viam diante de momentos difíceis na família. Além disso, 

sentiam-se aceitos, não julgados e nesse sentido enfatizaram o sentimento de respeito ao 

próximo que desenvolveram a partir desta experiência de participação.  

 Sentiram o grupo como lugar seguro de aprendizagem e crescimento pessoal, 

podendo se conhecer melhor e também os outros. Ajudou-lhes a pensarem mais nas 

pessoas como seus semelhantes, despertando o senso de solidariedade e ampliação dos 

horizontes com relação à realidade cotidiana.  
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Sentiram que a participação no grupo ajudou a aumentar o grau de consciência e 

ampliar o universo de possibilidades em termos de enfrentamento das dificuldades que 

emergiam no cotidiano. Além disso, despertou o senso crítico para realizar 

questionamentos e fez aumentar o desejo de compreender as situações do dia-a-dia, 

como, por exemplo, saber por que razões alguns pais e outros parentes batem, xingam, 

agridem e violentam os filhos dentro de casa.  

A participação no grupo ajudou a pensar no cotidiano e levantar dificuldades e 

problemas, bem como as possíveis soluções, como, por exemplo, o de resgatar e 

desenvolver determinados valores que ajudam positivamente as pessoas, como por 

exemplo, a de ter e freqüentar uma religião. Para comunicar esse significado de alto 

valor, nomeamos uma categoria de análise chamamos de Comunidade Religiosa, que 

para as famílias tem o sentido de ajuda no ordenamento da vida, com a função de 

regular e dar referência de comportamentos para as pessoas, de modo que elas possam 

agir de maneira ética e respeitosa com seu próximo. Para eles, a religião ajuda a 

desenvolver o sentimento de amor, e pensar antes no que se vai falar para não ferir o 

sentimento do outro. Nesse sentido, ajuda no controle de comportamentos. 

 

JANDIRA (GF2): “O que me chamou à atenção foi isso: para eu pensar mais no outro; 
porque eu sempre vivi ali no “mundinho” da minha família; não sou muito ligada em 
televisão, nunca sei o que acontece!.. aqui eu pude ver que as pessoas sofrem, tem 
problemas com os filhos,(nunca fui de saber de vizinhos e nem de parentes)... porque 
nossa vida é corrida! eu sempre cobrei muito dos meus filhos e agora eu aprendi a não 
cobrar tanto e aceitar cada um com a sua opinião, cada um com o seu jeito. (sempre 
cobrei dos meus filhos e netos).Também essa questão da violência ,o que as pessoas 
contam aqui... eu não sabia que existia isso!.. então eu aprendi a ler mais, a pesquisar, 
assistir televisão, vou na casa das amigas saber o que está se passando(eu nem sabia o 
que acontecia).Teve um fato de um casal que o próprio pai estuprou a filha!...eu fiquei 
muito chocada com essas coisas!...eu não sabia porque eu não era muito ligada em 
televisão...eu aprendi a pensar no outro, ajudar as pessoas, procurar saber e ajudar o 
próximo...eu posso ensinar outros aquilo que eu aprendi aqui.Está sendo muito bom 
participar!” 
 
 Para finalizar os pais falaram da importância dos grupos quanto à como à sua 

influência no modo como se cuidam e como se sentem, e as mudanças ocorridas em 

suas vidas. Para expressar o sentido que esta participação teve para eles, definimos uma 

categoria temática que nomeamos de O Significado dos Grupos Reflexivos (tabela 8D 

-GF4).  

 Passaram a se cuidar olhando mais para si e vivendo com o sentimento de auto-

valor, ampliando sua capacidade de relacionamento e buscando maior tranqüilidade. 
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 Deste modo sentiram-se com maior auto-estima, superando sua timidez e se 

experimentando um crescente sentimento de expansão, , o que facilitou para que se 

conectassem a uma rede, o que resultou em maior oportunidades de compartilhar suas 

dificuldades, experimentando assim um maior bem estar. 

 Quanto às mudanças percebidas, disseram ter experimentado a superação da 

timidez, maior capacidade de se expressar, o que fez com que aos poucos fossem 

superando a vergonha na medida em que passavam a conversar mais. Também 

aprenderam a rever seus valores, quando entenderam que deveriam dar menos foco às 

tarefas domésticas e isto lhes fez perceber o quanto conseguiram adquirir a capacidade 

de serem mais calmas e pacientes diante das situações desafiadoras da vida. Sente-se 

como vindo em uma escolar. 

 Do ponto de vista dos significados construídos e compartilhados no grupo, 

analisaram o valor dos encontros reflexivos nas suas vidas, evidenciando que os 

mesmos ajudaram a se desenvolverem fazendo-os ficar com suas mentes “destravadas”, 

superando a  timidez e a vergonha, sentindo-se mais capazes de se expressarem. Isto 

implicou na melhora da auto-estima, de uma maior comunicação na família, sentimento 

de menos “esquisitice” (inclusão social) e de pertencer a uma rede social com 

conseqüente sensação de felicidade na vida. Sente-se como vindo na escola, tendo sua 

dignidade recuperada.. 

AGUINALDO (GF4): “Aqui, na associação, é uma oportunidade que gera um 
conhecimento entre nós os pais... (os alunos precisam se reunir para fazer os trabalhos, 
a gente vai e leva!), e podemos com isso conhecer pessoas diferentes e todos saem 
daquela “mesmice”!  a gente vive um momento novo!” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Essas reuniões são muito boas... para mim, foi muito 
importante! Eu senti a minha mente destravada e se me perguntar por quê? Eu não sei 
explicar como! Eu me sinto bem!”  
 
PESQUISADOR (GF4): “O importante é o que a senhora sente! E esse “bem” é o que?” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Eu me sinto bem, me sinto feliz, contente! para mim, é como 
se eu estivesse em uma escola! Não sei se é a realização de um sonho que ficou dentro 
de mim...eu nunca tive isso na minha vida: estudar!.. eu nunca estudei, não tive tempo 
para isso!...eu deixei sempre isso de lado!” 
 
PESQUISADOR (GF4): “Então quando a senhora vem para a reunião, sente como se 
viesse para uma escola?” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Sim. Claro que sei que é uma reunião, mas, aqui eu 
aprendo”. 
 
PESQUISADOR (GF4): “É uma “escola” diferente! E o que a senhora aprende nessa 
“escola”? 
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JOSEFA GOMES (GF4): “Eu não sei explicar! Na minha mente,(numa das reuniões, 
teve um rapaz que falou que era uma terapia!)... naquele momento, eu senti a minha 
mente destravada! Mas, quando fiz aquele questionário...muita coisa ali ficou sem 
resposta porque eu não sabia! acho que foi devido a minha vida! ...na caminhada da 
minha vida tive problemas sérios... foi muito pesado! Já começou naquela minha idade, 
com 16 anos, (eu não tinha mãe), já saí casada da casa de meu pai... aos 20 anos já 
tinha 3 filhos para criar, não sabia ler nem escrever e aquilo foi um peso para mim! 
nunca tive ajuda do pai dos meus filhos! Eu trabalhava de dia e de noite!...era muito 
trabalho! (minha irmã olhava meus filhos)...então minha mente foi se travando! Foi 
muita coisa para uma jovem sem ter uma pessoa para dividir!...é como a moça falou: 
“não tinha com quem dividir”! Eu tive quase uma depressão!” 
 
PESQUISADOR: Você descobriu isso? 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Eu acho que era isso sim...eu não saía de dentro de casa! 
Teve uma época que eu tinha medo de sair de dentro de casa! O marido falava assim : 
“O que é que você tem, mulher? “Você não pode reclamar, tem tudo dentro de casa”! 
eu dizia: “não é questão de comida,nem de casa, faltava algo!” 
  
PESQUISADOR: Você acha que encontrou esse algo? 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Uma parte sim. Outra não.” 
 
PESQUISADOR (GF4): “Qual foi essa parte que não encontrou? O que faltava era 
dentro da senhora?” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “O que faltava era ter um bom marido que fosse cuidadoso; 
as coisas materiais que estavam a meu alcance, eu tenho; mas,faltava a parte afetiva, 
ele não era uma pessoa carinhosa! Então fui me fechando dentro de casa! Lá fora ele 
era uma pessoa comunicativa, pelo trabalho que ele faz, mas, já chegava em casa 
cansado! E eu fui me sentindo como se fosse uma “criada” e não uma esposa! (risos) 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Agora eu já tenho coragem de falar, no começo, jamais eu 
iria falar!” 
 
PESQUISADOR: Isso já é uma mudança, Dona Josefa? 
 
JOSEFA GOMES: “Pra mim, muito grande! Hoje eu posso falar! Se tem alguma coisa 
ruim, ou boa, eu falo! Já disse para ele: “no passado fui sua criada, hoje sou sua 
mulher”!” 
 
PESQUISADOR: “O que a senhora sente quando pode falar isso para ele?” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): “Me sinto poderosa! (risos)” 
 
PESQUISADOR: “Que efeito isso faz?” 
 
JOSEFA GOMES (GF4): Hoje eu me sinto uma mulher corajosa! (risos) Mas tudo 
dentro do limite, gente!...Nada de fazer coisas erradas! Agora sou uma mulher 
respeitada!..Isso é importante!” 
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 Como vimos, o autoconhecimento foi outra maneira como passaram a cuidar de 

si, bem como um tipo de habilidade que foi favorecida pela participação no grupo. O 

sentimento de melhor senso de si, maior alegria e espontaneidade foram sentimentos 

experimentados que teve o sentido de liberação para muitas pessoas que participaram 

desta experiência. O processo de reflexão fez com que adquirissem a habilidade de 

pensar nas perdas e ganhos ocorridos na vida, identificando o que ainda falta para 

melhorar. 

 Assim, tiveram como forte significado partilhado o privilégio da experiência de 

voltar no tempo para compreenderem determinadas situações pelas quais passaram para 

entender o sentido desses fatos no presente. Recuperaram o sentido de dignidade e 

aprenderam “ter voz” – falar, se expressar, se escutar, sentir-se legitimados como 

pessoa. Recuperaram o sentido de dignidade e mais calma, inclusive para falar. 

Recuperaram a consciência do direito de ter voz e vez. De se ouvirem. De ouvirem os 

outros, se sentido “poderosos”! Imponderados.  
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CAPÍTULO VIII 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação recebida pelas novas gerações dos pais e das escolas, os valores 

como ética, moral dos bons costumes, a religião, “a solidez” do casamento e da família, 

aspectos estes intensamente valorizados por alguns, estão perdendo espaço para novas 

formas de comportamento regidas pelas leis do mercado, do consumo e do espetáculo. 

Estas mudanças fazem emergir problemas éticos e morais que nos desafiam pela 

relativização dos valores dificultando sua transmissão às novas gerações.  

Ao tecer nossas considerações finais, queremos enfatizar a importância que os 

pais deram a determinados temas discutidos ao longo dos encontros. Em todos os 

grupos o tema das violências apareceu de forma unânime como tendo sido uma 

discussão das mais importantes.  

No transcorrer de todos os grupos as pessoas se valeram da discussão de tal 

temática para construir recursos pessoais e grupais de enfrentamento das violências e 

seus efeitos, bem como fazer novas descobertas.  

Consideramos que este momento temático foi um dos mais importantes em todo 

o processo, visto que por meio da discussão sobre o tema das violências foi possível às 

pessoas e aos grupos elencarem um leque de situações que possibilitou olhar para os 

filhos, refletindo e considerando as condições nas quais eles podiam estar vulneráveis, 

em função do tipo de cuidado que, como pais ou responsáveis, exerciam. Isto tornou 

possível a eles compreenderem a importância de olhar para si como uma experiência de 

cuidado, entendendo a importância de cuidar de si para cuidar do outro. 

Deste modo, trouxeram histórias de violências vividas em suas famílias de 

origem, que ao serem compartilhadas gerou possibilidades de descobertas pessoais, bem 

como de outros cuidados que passaram a ter, além de desenvolver e melhorar 

habilidades e competências psicossociais e outros valores.  

Por meio da reflexão em torno desta temática, eles puderam fazer um exercício 

de distinção e ir se avaliando ao longo do tempo, na medida em que os encontros se 

transcorriam. Perceber suas mudanças e as novas aquisições de habilidades, 

competências e valores, reforçava ainda mais a crença nas suas possibilidades na 

medida em que podiam experimentar de modo profícuo as novas práticas que passaram 

a utilizar.  
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Acreditamos que isto confirmou a adequação quanto à metodologia que 

adotamos - que foi a da pesquisa interventiva participativa – por meio de uma estratégia 

de grupos de reflexão, a partir de um paradigma pós-moderno, cuja concepção de 

construção da realidade considera que não existe um lugar externo, independente do 

observador. Não estávamos ali para mostrar ou explicar o fenômeno ou elucidar o que 

estava acontecendo, mas para possibilitar um contexto em que fosse possível co-

construir novas alternativas, superando aquelas narrativas saturadas de histórias de 

sofrimento, insucesso e fraqueza.  

Do ponto de vista da postura do pesquisador, o sentido de sua atuação foi o de 

apontar falhas, buscar explicações ou culpados das situações, tampouco buscar 

descobrir o que “estava por trás”, para explicar determinado fenômeno. Seu sentido foi 

o de possibilitar aos participantes que pudessem pensar, a partir das histórias de como 

eles agiram ou daquilo que fizeram com eles, poder compreender o que vinha a ser um 

comportamento violento.  

Deste modo, o caráter interventivo da pesquisa ganhou seus contornos e passou a 

fazer sentido na medida em que foi possibilitado às pessoas entenderem quais foram os 

contextos de vida em que estiveram inseridos, de modo que compreenderam como 

construíram suas visões de mundo sobre determinado aspecto da vida (neste caso, o 

problema investigado). E também puderam entender o que em seus contextos de vida 

aconteceu para não se compreender a violência como tal, mesmo experimentando o 

sofrimento psicológico dela resultante, como foi o caso da Dona Expedita.  

Foi muito importante para eles entenderem que as histórias são construídas nos 

contextos da vida, tiveram audiências de pessoas que testemunharam, confirmaram e 

legitimaram tais situações, porque ninguém constrói o sentido de violência sozinho.  

Além disso, puderam entender que muitas histórias que são terríveis no presente 

podem ter sido muito boas no passado. Bater, por exemplo, não dava certo no tempo em 

que foram educados, mas hoje os contextos de vidas e os valores são outros.  Isto foi 

muito importante, porque dada a banalização da violência em nosso cotidiano, muitos 

pais não se dão conta de que se caracteriza como um tipo de violência fazer um 

xingamento, gritar e dar um safanão ou empurrar o filho com força. Ou ainda, beliscar 

na hora em que estão bravos ou irritados porque estão cansados ou se sentido 

pressionados pelo peso da responsabilidade da tarefa parental que exercem.  

Acreditamos que se valer de uma estratégia que ao mesmo tempo produza 

conhecimento e possibilite intervenção na realidade implica uma atitude de 

compromisso ético bastante significativo, sobretudo porque possibilita à tomada de 
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consciência pelos participantes, implicando no rompimento de um dos ciclos que 

reproduz a violência, que são as práticas educativas por meio do abuso físico na família. 

Assim, poderem contar suas histórias e conversar sobre tal temática, fez com que 

eles pudessem adquirir a noção do quanto algumas violências estavam presentes nos 

comportamentos que faziam parte das práticas que utilizavam no dia-a-dia para educar.  

Muitas vezes foi interessante perceber o espanto expresso nos rostos de muitos 

pais, por perceberem que ao mesmo tempo em que a violência era algo que eles temiam 

muito, ela também estava presente muito mais do que imaginavam em suas vidas, 

embora tenham dito do tamanho esforço que faziam para não cometê-la no dia a dia na 

educação dos filhos.  

Então poderem ter se dado conta disto foi uma grande vantagem e um 

significativo exercício de conscientização. Este foi um momento alto e muito 

significativo do processo, porque ocorreu a compreensão de atos violentos que 

cometiam e que não tinham consciência, que foi se dando a partir da apreciação do 

fluxo das próprias narrativas e dos outros, que de certa maneira formava uma fotografia 

da situação na qual eles estavam vivendo. Poder colocar em linguagem possibilitou 

organizar suas histórias a partir de uma escuta aberta, para escutar a si próprio e os 

outros, como foi o caso da Dona Josefa, que ao compartilhar com o grupo a história de 

abuso de seus filhos pelo irmão, sentiu um “destravamento” em sua mente.  

Isto possibilitou que as pessoas pudessem realizar exercícios de distinções e 

comparações, de modo a organizarem suas experiências. Nesse sentido, foi possibilitado 

um contexto facilitador da compreensão de si e do outro, de pensarem sobre quando e 

como estavam envolvidos em situações violentas na família com os filhos ou outras 

pessoas, destacando que a violência é um fenômeno relacional.  

Este processo de compreensão foi vivido de modo muito intenso pelos pais na 

medida em que se conectaram com o tempo narrativo de suas histórias de infância e 

adolescência em suas famílias de origem. Ao narrarem episódios com requintes de 

detalhes, isto parece ter favorecido uma experiência de “mapeamento do território” que 

evidenciou os aspectos sutis (micro-agressões) presentes nas relações de violência de 

pais contra filhos, o que parece ter conferido a compreensão profunda de tal fenômeno.  

Além disso, puderam considerar os efeitos em suas vidas, das práticas violentas 

que sofreram, e no modo como estas experiências influenciaram a construção de suas 

visões de mundo quanto ao significado do exercício da tarefa parental. 

O grau de profundidade da compreensão alcançada pelos participantes nos fez 

considerar a excelente qualidade com que se vincularam com o pesquisador e com o 
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tema/ problema em estudo, o que em nossa compreensão foi possibilitado pela 

modalidade de pesquisa que escolhemos.  

Na pesquisa interventiva participativa o pesquisador se vincula com os 

participantes de maneira mais profunda, tendo efeito de recursividade, na medida em 

que isto reflete na maneira como os participantes também se vinculam com o tema/ 

problema de pesquisa. Fomos testemunha viva disso.  

Zelar pela qualidade do vínculo foi de fundamental importância para não perder 

a amostra e garantir a adesão das pessoas, de modo que o grupo de cem famílias 

pudesse permanecer vinculado para que se tornasse possível concretizar o estudo. Isto 

resultou em que os dados tenham emergido com alto grau de amplitude e profundidades, 

transcendo aos objetivos estabelecidos.  

A qualidade e a profundidade dos dados favoreceram muitas perspectivas de 

análises, tarefa muito desafiadora para qualquer pesquisador, dada a impossibilidade de 

apreendermos os fenômenos em sua totalidade e pelas limitações impostas pelas 

condições e os prazos exigidos para cumprir o estudo.  

Percebemos que nesta modalidade de pesquisa, a riqueza e a profundidade dos 

dados exigem do pesquisador muita sensibilidade para que seja hábil em fazer 

distinções muito finas, dadas as sutilezas e a complexidade do método e do problema de 

pesquisa. 

Outro aspecto que nos chamou atenção foi a força do testemunho de algumas 

pessoas sobre suas experiências compartilhadas, de tipos de abusos que sofreram na 

família. Isto explicitou o quanto as pessoas ficaram estarrecidas ao ouvir os 

testemunhos, sobretudo daqueles que envolviam os pais nas situações de abuso sexual, 

como se eles fossem figuras sagradas, assexuadas e que, portanto inconcebível que 

pudessem cometer ato tão atroz.  

O testemunho foi uma experiência muito importante em termos da construção 

dos novos significados que implicaram na aquisição de novas e diferentes práticas de 

educar filhos. Acreditamos que o fenômeno da violência na vida desses pais carregava 

em si uma miríade de significados. Assim, o testemunho como lugar de encontro, da co-

existência, da co-afetação e da intersubjetividade tornou-se um lugar especial no sentido 

de ser profundamente fértil para gerar, renovar e transformar significados. Os grupos 

reflexivos constituíram-se como um desses lugares. 

 A discussão sobre este tema da violência nos remeteu para muitos lugares em 

termos de como tal fenômeno pode acontecer dentro da família, bem como as diversas 
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possibilidades de libertação, na medida em que se pôde mais compreendê-lo do que ser 

temido.  

A experiência de “destravamento da cabeça” com o sentido de liberação foi 

outro exemplo das possibilidades de criação de enfrentamento e resistência das pessoas. 

Resistir não mais pelo silêncio e a contenção da dor, mas pelo rompimento do segredo 

que aprisiona e obscurece. Experimentaram a aquisição do direito e dignidade de ter 

voz, de se ouvirem. Nisto reside outro aspecto muito importante a ser considerado em 

qualquer modalidade de trabalho com famílias: ajudá-las a resgatar o direito de terem 

voz. Serem dignas. Impoderadas. 

As novas descobertas feitas por estas pessoas foram muito importantes e 

significativamente profundas a ponto de fazerem comparação com um ripo de 

aprendizado escolar. Acreditamos que esta comparação teve o sentido de uma 

experiência de aprendizagem significativa e profunda que teve uma importância capital 

para compreensão das dimensões cognitivo-afetivas que envolveram os fatos da vida 

dessas famílias, porque incluiu uma experiência valorizada e integrada.  

Acreditamos que a importância de tal aprendizado esteve relacionada a um 

processo de manifestação e celebração da vida, de desenvolvimento e expressão viva da 

necessidade de crescimento e desenvolvimento presentes nos contextos de vida daquelas 

pessoas. Implicou em um processo de aprendizagem que se revelou como possibilidade 

de compreensão e conhecimento. Abrangeu a atribuição de significado para com as suas 

relações e situações vividas no mundo, com si próprio e com os outros. Foi um tipo de 

aprendizagem que contemplou a noção de intersubjetividade, experiência e criatividade 

para se viver melhor. Esta aprendizagem foi muito importante porque favoreceu uma 

aquisição de senso ético, na medida em que foi aparecendo em suas narrativas o bom 

tom das relações familiares. Os pais foram ficando mais amenos e a qualidade das 

relações familiares melhorou.  

A constatação de que a violência não educa e de que na medida em que se 

consegue um controle para não xingar, bater, explodir emocionalmente, etc., implicou 

na diminuição de tais práticas e  os filhos foram se aproximando e se tornando cada vez 

mais cooperativos  e mais afáveis. Isto mostrou a construção de um sentimento ético-

moral de respeito e da compreensão da importância de se respeitar a si e o outro para 

serem respeitados. Consideramos isto como uma aquisição de valores éticos e morais 

que consideramos como fundamental e de valor universal em termos dos direitos 

humanos, porque nele subjaz a noção de que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade 
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e à segurança pessoal, e inclusive acreditamos que isto inclui a integridade física e 

emocional. 

Desta feita, consideramos que houve mudanças na relação com os filhos, 

sobretudo a percepção da exata dimensão do que vem a ser violência, na medida em que 

se conscientizaram do quanto faziam uso dela no cotidiano. Disso resultou uma 

substituição da violência pelo diálogo, pela aproximação, aquisição de consciência e 

abertura de novas possibilidades em termos das práticas educativas. Também passaram 

a expressar maior interesse pelas crianças e adolescentes, traduzido pelo cuidado 

redobrado com a incidência de violência doméstica, dedicação de um tempo mínimo 

para convivência com os filhos, melhora da comunicação e do clima emocional na 

família. Tudo isto demonstrou que a dimensão afetiva é, de fato, o que ainda marca a 

família atual, cuja importância cresce cada vez no mundo contemporâneo, que se tornou 

individualista, violento, agressivo, competitivo, cheio de insegurança e desconfiança 

entre as pessoas. Por isso mesmo, é compreensível que as pessoas acalentem a idéia de 

família como um lugar de refúgio protegido pelo amor, ainda que se apresente certa 

tendência de fragilidade dos laços humanos. 

Ainda com relação a este valor da família como lugar de proteção assegurado 

pela dimensão afetiva, também pudemos ver que com referência às questões de gênero, 

homens (pais) e mulheres (mães) perceberam a necessidade de terem maior diálogo 

entre si e considerar como isto é importante no sentido de entrarem em acordo e se 

apoiarem mutuamente para o sucesso da tarefa educativa, evitando disputar autoridade 

junto aos filhos.  

Ao longo dos quatro anos em que estivemos em campo, foi possível verificar o 

crescimento gradativo da participação dos homens nos grupos reflexivos, que passaram 

a ser cada vez mais convidados pelas mulheres e isto incluiu as famílias divorciadas. 

Infelizmente não pudemos mensurar este crescimento, mas acreditamos que o fato de se 

ter alcançado em média 25% da presença masculina nos encontros (gráfico 1) é um forte 

indicador desse processo de mudança, se compararmos com o início de nossa 

intervenção neste contexto, bem como com nossa longa trajetória de trabalho 

relacionado ao tema da educação. Isto indicou mudanças significativas no sentido do 

avanço da inclusão masculina na educação de filhos na família, aspecto que foi 

apontado por Santos (2006) como campo de conflito entre homens e mulheres quando 

diante da tarefa educativa junto às novas gerações.  

A profunda experiência que tiveram nas discussões de grupo ao ouvir relatos de 

violências dos mais diferentes tipos, desde abuso sexual, abuso físico e até a violência 
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psicológica, como xingamentos e maus tratos, funcionaram como um verdadeiro 

aprendizado no sentido da mudança, que foram se dando progressivamente nos grupos 

sucessivos. 

Outro aspecto que consideramos importante foi ver como o processo de 

mudança narrado pelos pais aparece de forma clara e mensurada na analise estatística do 

questionário. Embora seu valor tenha sido pouco expressivo se considerarmos o todo da 

pesquisa, ele nos ajudou a compreender de maneira mais concreta que houve uma 

mudança de segunda ordem, o que implicou uma mudança de princípios a partir do que 

indica a análise fatorial (tabelas 3, 4 e 5) relativa aos comportamentos de 

monitoramento positivo e comportamento moral. Assim, acreditamos que deixaram de 

ter comportamentos mais violentos porque compreenderam como uma questão de 

princípio o fato de que não se deve usar de violência e que toda pessoa deve ser 

respeitada, ainda que seja uma criança ou adolescente.  

Quanto às características dos grupos, que foram analisados e comparados 

estatisticamente (gráficos 6 a 9) nos quatro momentos de aplicação dos questionários, é 

possível dizer que houve uma apreensão de valores mútuos pela própria força das 

diferenças grupais.  

Embora possa parecer que as heterogeneidades das práticas tenham se diluído e 

se tornado homogêneas, isto não significa que as pessoas passaram a pensar e agir, todas 

de um mesmo modo. As diferenças singulares de cada família permaneceram. 

Consideramos que houve uma absorção de valores positivos e nesse sentido ficaram em 

um eixo mais ou menos semelhantes em termos do que compreenderam e do que 

passaram a fazer enquanto práticas educativas.  

Entendemos que a homogeneidade não se refere à exclusão das diferenças, mas a 

um mesmo grau de pertinência em termos demográficos e contextuais de vida, bem 

como de valores e práticas quanto à posição que assumiram os participantes e das 

experiências que tiveram relacionadas com as temáticas que foram debatidas. Isto se 

manteve na medida em que se puderam reunir pessoas com experiências e ou condições 

de vida semelhantes, mas também muito singulares, tendo em vista a maior facilidade 

de conversação sobre temas comuns, na medida em que puderam compartilhar 

sentimentos de compreensão e solidariedade no grupo. 

Em relação ao aspecto apontado anteriormente, uma das constatações que nos 

impressionaram como pesquisador foi o efeito impactante que os encontros nos grupos 

reflexivos tiveram nas práticas educativas de tais famílias. Quando comparamos os 

dados dos questionários aplicados no marco zero – início (gráfico 6)  com os resultados 
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da aplicação realizada seis meses depois (gráfico 7) - isto nos conduziu a muitas 

reflexões e então pudemos entender melhor sobre os significados que estes grupos 

tiveram para aquelas pessoas.  

Assim, para muitos pais esta experiência se constituiu numa importante rede de 

apoio para as famílias. Exemplo disso foi o fato de uma mãe, certa vez, ao descobrir que 

sua filha adolescente estava grávida, ficou desesperada e sem orientação e pensou no 

suicídio como saído para o problema. Ia se atirar embaixo de um carro numa grande 

avenida de intenso fluxo de veículos nas proximidades da ONG, pelas culpas, desespero 

e o sentimento de fracasso e vergonha que sentia diante das instituições das quais a filha 

participava, da vizinhança e outros parentes. Segundo ela, lembrou-se de nossas 

reflexões nos encontros para realização de grupos reflexivos de pais. No desespero, 

resolveu nos procurar na instituição para pedir orientação do que fazer naquela situação. 

Muitos outros exemplos de experiências desta natureza aconteceram, como foi o caso 

do Sr. Tibúrcio quando trouxe uma demanda muito parecida em um dos grupos focais, 

relativas ao uso de drogas na família por  um de seus filhos, quando realizávamos a 

coleta de dados para o presente estudo.  

Nesse sentido, o trabalho interventivo da pesquisa na ONG foi definindo seus 

contornos para além das paredes das salas e dos muros da instituição, evidenciando seu 

caráter de rede de apoio às famílias. 

Além disso, experimentavam maior proximidade, maior calor humano e 

solidariedade das pessoas no grupo. Percebia-se a formação de laços e vínculos de 

amizade, que aos poucos, se constituíam em redes de apoio e reciprocidade no cuidado 

das crianças e adolescentes tanto no entorno da ONG quanto em suas comunidades 

locais.  

Essa maior proximidade que aconteceu favorecia o compartilhamento com 

maiores detalhes e diferentes nuances, porque as pessoas se sentiam mais á vontade e 

aos poucos iam superando a vergonha e as inibições. Sentiam-se motivadas e 

valorizadas, na medida em que percebiam sua importância na discussão, conforme 

percebiam que eram consideradas. Resgatavam assim seu senso de identidade e 

dignidade por meio do conhecimento de si, dado pelo reconhecimento recíproco das 

outras pessoas, identificadas através de um determinado grupo social que existia 

objetivamente, já com sua história, com algumas de suas tradições compartilhadas, suas 

normas, seus interesses, valores, crenças etc. Assim, o autoconhecimento se 

consubstanciava como habilidade adquirida por meio das interações grupais. 
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Nesse sentido nos grupos reflexivos foram propiciadas práticas de 

compartilhamentos que privilegiavam o valor da família extensa, da vizinhança e outras 

redes locais ao invés da liberdade individual de cada um. Procurou-se também legitimar 

as diferenças como “legítimas diferenças” na relação com o outro e não como 

desigualdade, tendo em vista despertar o senso de equidade, solidariedade e justiça entre 

as pessoas, sendo inclusive capazes de se colocar no lugar do outro. Isto exemplifica a 

capacidade de empatia como habilidade desenvolvida nos grupos. 

Na medida em que redes de apoios mútuos iam se constituindo foi possível 

desmitificar a exclusividade do trabalho comunitário da profissionalização, na medida 

em que íamos identificando na comunidade as pessoas com habilidades e 

conhecimentos para realização de tal tarefa. As mães conversavam e se apoiavam em 

entre si mesmo fora do contexto dos grupos reflexivos, reunindo-se em suas 

comunidades. 

Assim, passamos a ter a compreensão de que os pais de famílias começavam a 

superar a visão tradicional sustentada pelos valores do individualismo e se 

conscientizavam das condições comuns aos membros do grupo, levando-os a um 

processo de identificação e de atividades conjuntas que caracterizavam o grupo como 

unidade, adquirindo o caráter de rede de solidariedade. Acreditamos que as habilidades 

e capacidades ligadas aos relacionamentos interpessoais se fortaleciam nesta 

experiência. 

Na medida em que o processo é grupal, ou seja, ocorre com todos os membros, 

ele tende a caracterizar o desenvolvimento de uma consciência das vulnerabilidades que 

os cercam, levando-os a ações que visam à superação ou enfrentamento das dificuldades 

presentes no seu cotidiano, tornando-se um grupo-sujeito da transformação social. 

Assim, começaram a fazer mutirões para melhoria da qualidade de habitação de 

algumas pessoas que tinha seus barracos caindo ou em péssimas condições de moradia, 

buscando recursos em órgãos da Prefeitura ou do Estado, em depósitos de materiais para 

construção e outras pessoas influentes do bairro que pudessem ajudar.  

Marcavam encontros com políticos e faziam abaixo assinados pedindo melhoria 

de ruas, calçadas e rede de esgotos da região em que residiam.  

Realizaram o mapeamento da rede socioassistencial da comunidade em que 

estavam inseridos e comunicavam aonde se podia contar com determinados tipos de 

serviços que eram oferecidos.  

Além de fazer circular essas informações, também demarcavam os territórios 

quanto aos locais mais perigosos em termos de violência e tráfico de drogas das regiões 
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em que residiam, tendo em vista monitorar os passos de seus filhos adolescentes. Essa 

dinâmica nos mostrou que possivelmente desenvolveram as habilidades e competências 

relacionadas aos pensamentos crítico e criativo, da capacidade de tomar decisões e 

resolver problemas. 

Também foi possível descobrir que consideravam como recursos de 

enfrentamento e resistência, as crenças religiosas e espirituais, por meio dos quais 

também estabeleciam relações significativas que adquiriam função de rede, 

conectividade, pertencimento e resiliência. 

Durante o contato com essas famílias no campo, percebemos que para algumas 

delas as condições de vida não eram tão favoráveis como eram para outras. Isto criava 

um contexto que fazia com que se vissem marcados pelas dificuldades de acesso a bens 

e recursos sociais e culturais, tais como saúde, educação, lazer e emprego, violência e 

anomia. Estes elementos caracterizava para essas famílias um quadro de sofrimento 

marcado pela fome, pela miséria e pela falta de informação, o que faziam as 

dificuldades serem ainda maiores. Explicitavam-se assim as privações, as instabilidades 

e as rupturas dos laços afetivos e de solidariedade e o grau de stress intenso que disso 

resultava, dando-se muitas vezes por vencidos. Poder falar disso e perceberem suas 

narrativas com perspectivas de apoio, cuidado, orientação e esperança faziam muita 

diferença em termos dos enfrentamentos que passaram a fazer em relação às 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia.  

Perceber que o problema do outro era maior do que o seu, podendo ouvir 

narrativas de experiências de sofrimento e superações, favorecia aos participantes 

construírem outros pontos de vista acerca de suas dificuldades, atribuindo a eles outros 

significados, diferentes dos costumeiros, os quais sustentavam narrativas saturadas de 

queixas e sofrimentos. Assim, depois de ouvir tantas experiências, acabavam por 

redefinir seus problemas e isto favorecia a desculpabilização, a diminuição do 

sentimento de impotência e encorajamento para enfrentar as adversidades e busca de 

soluções mais criativas para suas dificuldades. 

 O compartilhamento de problemas criava um contexto grupal muito rico em que 

se podia refletir e aprender sobre a importância das habilidades e competências 

relacionadas ao pensamento criativo e manejo do estresse. 

Em cada momento das conversações foi possível perceber a constituição de 

pontos de tensão com convergências e divergências, semelhanças e diferenças, 

identificação e rejeição, aproximação e distância, surpresa e perplexidade, prazer e dor, 

tristeza e alegria, choros e risos, tanto alívio quanto conflito e uma gama de 
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sentimentos, emoções e comportamentos, ao falarem de suas experiências. Tudo se deu 

num clima de compartilhamento e criação de um contexto passível de compreensão a 

partir das narrativas que iam se desdobrando em temas e categorias, que revelavam o 

fenômeno que nos propusemos a estudar.  

Pudemos verificar que este processo que esteve presente ao longo da realização 

das intervenções no campo, puderam se mostrar na realização das estratégias para coleta 

de dados. Estes foram momentos em que se era possibilitado às pessoas ao mesmo 

tempo aprenderem a exercer algumas, se não, quase todas estas habilidades e 

competências das quais temos falado, mas principalmente as de resolução de conflito e 

lidar com os sentimentos. 

Desse modo, as narrativas de cada pessoa retroagiam sobre o grupo como um 

todo, possibilitando a realização de um movimento de abertura para reflexões 

constantes, complementares e assimétricas, como pudemos ver. As pessoas se 

estimulavam pela construção de novas e diferentes narrativas, que novamente 

retroagiam sobre o grupo, abrindo novas possibilidades de compreensão, o que gerava 

novas perguntas, que geravam novas respostas, num circuito infinitamente aberto de 

possibilidades de construção de respostas. Uum processo constantemente dialógico, que 

influenciava de diferentes maneiras cada um dos participantes, bem como o grupo como 

um todo.  

Acreditamos que nesse sentido pudemos dar a largada na direção do que nos 

orienta Morin que é a resistência como processo de desenvolvimento e alargamento da 

consciência. Ou como diária Giddens, o desenvolvimento de uma identidade reflexiva. 

Do ponto de vista das práticas violentas, Morin aponta que a resistência à crueldade e à 

barbárie requer em primeiro lugar buscar a tolerância, a compaixão, a mansidão e a 

misericórdia. E nesse sentido parece ter havido pelos pais a apreensão da importância e 

da necessidade de se romper com os elos que mantêm vivos a repetição dos ciclos de 

violências, sejam elas de que natureza for pelo exercício do perdão, a si a ao outro.  

Também pudemos experimentar o quanto é necessário acreditar nas forças de re-

ligação, que estão na cooperação, na compreensão, na comunidade e no amor, apoiadas 

pela inteligência. Acreditamos que os pais foram influenciados profundamente com 

relação a estes valores, em suas vidas. 

Tem sido esta a nossa tese. A de que nos tempos atuais a resistência se 

consubstancia como ação cultural e não mais como ação política. As crises em todos os 

âmbitos da cultura e da sociedade, bem como a mudança do funcionamento do Estado 

que tem resultado no esgarçamento dos valores no mundo contemporâneo, tem feito 
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com que a ênfase não seja mais no fim a ser alcançado e sim no processo como agente 

transformador.  

Nesse contexto, o mais acertado fazer é apostar na resistência como 

possibilidade do alargamento da esfera do ser, por meio do desenvolvimento da 

consciência como processo de libertação baseado na livre expressão das diferenças e na 

reflexividade. Nesse sentido, compreendemos a importância fundamental de se 

propiciar contextos em que as pessoas possam desenvolver habilidades e competências 

que favoreçam o enfrentamento dos desafios impostos pelo mundo contemporâneo.  

 

A nossa tese é de que a resistência desenrola-se a partir de diferentes 

intervenções que possamos realizar, nos diferentes contextos sociais em que possamos 

estar inseridos. Foi este o nosso propósito ético como pesquisador a partir da 

intervenção que realizamos nesta pesquisa. 

Portanto, diante dos grandes desafios impostos pela vida na pós-modernidade, 

não há outra saída a não ser abraçar o desafio de desenvolver a habilidade de ser flexível 

para ir se adaptando aos novos tempos, sobretudo para não se cair em situações de 

fanatismo e rigidez. Temos visto que esta tarefa é muito angustiante, sobretudo porque é 

também muito complexa. Daí apostarmos na resistência como o outro lado da 

esperança, como diz Morin. 

Nesse sentido, a nossa empreitada nesta pesquisa, foi a de ajudar os pais, e eles a 

nós, a ter o conhecimento de que hoje a vida se transcorre assim, nessa via complexa. 

Foi a de ajudá-los a terem segurança daquilo em que acreditam e defenderem seus 

valores, refletir sobre eles e defendê-los perante os filhos com possibilidade de ouvir de 

volta deles aquilo que têm para dizer. Porque só assim eles podem ir se modificando e 

também ajudando os filhos a irem fazendo a relação entre aquilo que é a tradição e a 

maneira de agir dentro de casa e aquilo que estão vivendo no mundo no tempo deles. 

Acreditamos que são os filhos que vão fazendo a ponte entre a tradição e a 

contemporaneidade, mas eles precisam participar e serem considerados, ouvidos e 

amados, nessa cadeia de trasmissão-transformação-manutenção dos valores, 

alimentando assim a esperança de construirmos um mundo cada vez melhor. 
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Anexo 1 – Roteiro de Questões dos Grupos Reflexivos 

 

 

01) O que mais lhe chamou atenção nos encontros dos Grupos 

Reflexivos que você participou? 

02) Na sua opinião, de que forma esses encontros o influenciaram na 

educação de seus filhos? 

03) Você percebeu alguma mudança no modo de agir na educação de 

seus filhos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 420

Anexo 2 – Roteiro de Questões dos Grupos Focais 

 

 

 

1) Como a experiência de participação nos encontros de Grupos 

de Pais interferiu na vida de vocês? 

2) Nos encontros que realizamos as maiores preocupações que 

vocês trouxeram foram as Drogas, a sexualidade, a gravidez 

precoce, as influências das amizades, o diálogo na família, não 

bater nos filhos (violência). Na visão de vocês ocorreu alguma 

mudança com relação a essas preocupações? 

3) Pensando em como vocês foram educados na infância, no que 

essa experiência de participar dos encontros de pais contribuiu 

para reforçar ou mudar algum comportamento em vocês? 

4) A partir da experiência que vocês tiveram nos Grupos 

Reflexivos de Pais, que conselhos vocês dariam para amigos, 

vizinhos, parentes e outras pessoas que são pais – sobre a 

melhor atitude para educar os filhos? 

5) Nos Grupos Reflexivos vocês apontaram como mudanças 

ocorridas em vocês o fato de supervisionar melhor os filhos, 

observar e acompanhar as amizades de seus filhos, maior nível 

de diálogo, maior abertura para conversar, passaram a ter 

autocontrole emocional procurando ser mais pacientes. Na 

percepção de vocês, que efeito essas mudanças de vocês 

produzem nos filhos? 
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Anexo 3 – Inventário de Estilos Parentais (IEP) 

Praticas educativas Maternas e Paternas 

Auto-aplicação 

O objetivo deste instrumento é estudar a maneira utilizada pelos pais na 

educação de seus filhos. Não existem respostas certas ou erradas. Responda cada 

questão com sinceridade e tranqüilidade. Suas informações serão sigilosas. Escolha, 

entre as alternativas a seguir, aquelas que mais refletem as forma como você educa seu / 

sua filho (a).  

 

Identificação 

Nome: _____________________________________Idade: ______ 

Escolaridade: ___________________________Sexo: (    ) M (   ) F 

Nome do filho (a): _________________________________________________ 

Telefone Residencial: _________________ 

Telefone Celular: ____________________ 

 

 Responda a tabela a seguir fazendo um X no quadrinho que melhor indicar a 

freqüência com que você age nas situações relacionadas: responda considerando o seu 

possível comportamento naquelas circunstâncias. 

 

Utilize a legenda de acordo com o seguinte critério: 

NUNCA: se, considerando 10 episódios, você agiu daquela forma entre 0 a 2 vezes 

AS VEZES: se, considerando 10 episódios, você agiu daquela forma entre 3 e 7 vezes 

SEMPRE: se, considerando 10 episódios, você agiu daquela forma entre 8 e 10. 
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Entre 10 episódios 

 

Práticas Educativas 

 

8 a 10 3 a 7 0 a 2 

Sempre Ás Vezes Nunca 

1. Quando meu filho (a) sai, ele conta 

espontaneamente aonde vai. 
   

2. Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou 

dinheiro que não pertencem a ele(a). 
   

3. Quando meu filho (a) faz algo errado, a punição 

que aplico é mais severa dependendo de meu 

humor. 

   

4. Meu trabalho atrapalha na atenção que dou a 

meu filho(a). 
   

5. Ameaço que vou bater ou castigar e depois não 

faço nada. 
   

6. Critico qualquer coisa que meu filho (a) faça, 

como o quarto estar desarrumado ou estar com 

cabelos despenteados. 

   

7. Bato com cinta ou outros objetos nele (a). 

 
   

8. Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço 

atentamente. 
   

9. Se meu filho (a) colar na prova, explico que é 

melhor tirar nota baixa do que enganar a 

professora ou a si mesmo (a). 

   

10. Quando estou alegre, não me importo com as 

coisas erradas que meu filho (a) faça.  
   

11. Meu filho (a) sente dificuldades em contar 

seus problemas para mim, pois vivo ocupado (a). 
   

12. Quando castigo meu filho (a) e ele pede para 

sair do castigo, após um pouco de insistência, 

permito que saia do castigo.  

   

13. Quando meu filho (a) sai, telefono procurando 

por ele (a) muitas vezes. 
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14. Meu filho (a) tem muito medo de apanhar de 

mim. 
   

15. Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido 

(a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o 

problema. 

   

16. Se meu filho (a) estragar alguma coisa de 

alguém, ensino a contar o que fez e pedir 

desculpas. 

   

17. Castigo ele (a) quando estou nervoso (a); 

assim que passa a raiva, peço desculpas. 
   

18. Meu filho (a) fica sozinho em casa a maior 

parte do tempo. 
   

19. Durante uma briga, meu filho (a) xinga ou 

grita comigo e, então, eu o (a) deixo em paz.   

 

 

 

20. Controlo com quem meu filho (a) fala ou sai. 

 
   

21. Meu filho (a) fica machucado fisicamente 

quando bato nele (a).  
   

22. Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, 

telefono para saber como meu filho (a) está. 
   

23. Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas 

ou ver programas de TV que mostrem os efeitos 

negativos do uso de drogas. 

   

24. Quando estou nervoso (a) acabo descontando 

em meu filho (a).  
   

25. Percebo que meu filho (a) sente que não dou 

atenção a ele (a). 
   

26. Quando mando meu filho (a) estudar, arrumar 

o quarto ou voltar para casa, e ele não obedece, eu 

“deixo pra lá”. 

   

27. Especialmente nas horas das refeições, fico 

dando as “broncas”. 
   

28. Meu filho (a) sente ódio de mim quando bato    
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nele (a). 

29. Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) 

se divertiu. 
   

30. Converso com meu filho (a) sobre o que é 

certo ou errado no comportamento dos 

personagens dos filmes e dos programas de TV. 

   

31. Sou mal-humorado (a) com meu filho (a). 

 
   

32. Não sei dizer do que meu filho (a) gosta. 

 
   

33. Aviso que não vou dar um presente para meu 

filho (a) caso não estude, mas, na hora “H”, fico 

com pena e dou o presente. 

   

34. Se meu filho (a) vai a uma festa, somente 

quero saber se bebeu, se fumou ou se estava com 

aquele grupo de maus elementos. 

   

35. Sou agressivo (a) com meu filho (a). 

 
   

36. Estabeleço regras (o que pode e o que não 

pode ser feito) e explico as razões sem brigar. 
   

37. Converso sobre o futuro trabalho ou profissões 

de meu filho, mostrando os pontos positivos e 

negativos de sua escolha. 

   

38. Quando estou mal-humorado (a), não deixo 

meu filho (a) sair com os amigos. 
   

39. Ignoro os problemas de meu filho (a). 

 
   

40. Quando meu filho fica muito nervoso (a) em 

uma discussão ou briga, ele (a) percebe que isto 

me amedronta. 

   

41. Se meu filho (a) estiver aborrecido (a), fico 
insistindo para ele contar o que aconteceu, mesmo 
que ele (a) não queria contar. 

   

42. Sou violento com meu filho (a). 
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Anexo 4 - Distribuição das variáveis e respostas 

 

 

 

 

VARIÁVEIS QUESTÕES Somatória 

A. Monitoria Positiva 01 08 15 22 29 36 A 

B. Comportamento Moral 02 09 16 23 30 37 B 

C. Punição Inconsistente 03 10 17 24 31 38 C 

D. Negligência 04 11 18 25 32 39 D 

E. Disciplina Relaxada 05 12 19 26 33 40 E 

F. Monitoria Negativa 06 13 20 27 34 41 F 

G. Abuso Físico 07 14 21 28 35 42 G 
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Anexo 5 – Modelo de Carta-Convite 

     (Nome da Instituição) 

O relacionamento entre pais e filhos e o desafio de educar nos dias de hoje 

 

Viver em família implica conviver com universos diferentes devido a idade, 

experiência o jeito de ser e o momento de cada um. 

Às vezes os pais ficam perdidos, inseguros, com medo de serem do tipo 

autoritário, chatos, “que pegam no pé” ou de serem muito liberais, que soltam as rédeas 

não sabendo dar limites. É possível ainda que na medida em que os filhos vão crescendo 

comece haver uma falta de comunicação, aonde pais e filhos vão se distanciando. 

Os tempos atuais são difíceis e desafiam nossa condição de pais e 

educadores. Frente a isto, ficamos a nos perguntar: como estabelecer uma relação com 

nossos filhos com o menor conflito possível onde exista amor, respeito, carinho e 

atenção? Como lidar com nossos filhos que estão entrando na adolescência? Como fazer 

com as questões relacionadas à liberdade, namoro, responsabilidade, sexo e drogas? 

Estamos convidando você para apresentação dos resultados da Pesquisa 

realizada anteriormente sobre este tema e continuarmos refletindo sobre estas questões, 

num momento de reflexão que ocorrerá num encontro no dia ___ de ___________ de 

____, às __: __ horas na sede da (ONG ou Escolas). Será uma honra poder contar com 

sua presença. 

 

                                              São Paulo, ____ de ____________ 200__. 

 

 

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável pela Instituição 
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Anexo 6 - Termo de Livre Consentimento Esclarecido 

Eu,________________________________________,portador da Cédula de 
Identidade RG ___________________________, residente 
a____________________________________________________________________, 
bairro _____________________, CEP: ____________, Cidade: ___________, autorizo 
a utilização dos dados obtidos nos Grupos de Reflexão, Grupos Focais e Questionário 
IEP – Inventário de Estilos Parentais, por João Laurentino dos Santos, psicólogo - CRP 
06/50.074-0,  portador da cédula de identidade RG 16.282.312-5 para fins de ensino e 
pesquisa sobre As transformações nas práticas de Educação dos Filhos em Famílias 
de Baixa Renda a partir dos Grupos Reflexivos de Pais, cujos objetivos são: 

1 - Compreender o significado atribuído pelos pais à participação nos Grupos 
Reflexivos e como tal experiência influenciou as práticas educativas parentais; 

2 – Como os pais de famílias percebem as transformações em termos dos níveis 
de abrangência nas práticas que utilizam para educar seus filhos; 

3 - Perceber de que maneira a participação nos grupos reflexivos de pais 
influenciou na transformação de como se sentem em relação ao lugar de 
responsabilidade, autoridade e suporte para os filhos; 

 4 – Compreender como as mudanças ocorridas na Pós-Modernidade têm 
influenciado no modo como os pais de famílias têm forjado sua identidade parental. 

Declaro estar ciente de que: 
1.  Qualquer publicação desse material excluirá toda informação que permita 

a identificação dos participantes por parte de terceiros; 
2.  Os participantes estão autorizados a encerrar sua participação no trabalho 

a qualquer momento que julgue necessário; 

3.  As Sessões de Grupos Focais e os Grupos Reflexivos serão gravados e 
filmados e logo após o uso (restrito ao pesquisador) as fitas serão desgravadas. 

4.  Os conteúdos das entrevistas serão transcritos; 
5.  A identidade dos participantes será preservada e o anonimato respeitado e 

assegurado, tendo seus nomes alterados. 

     
São Paulo, ___ de ________________ de 200__. 

   
_____________________________ 

      Assinatura do Participante 
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Gráfico 1 – Porcentagem do sexo dos pais participantes do estudo 

 

 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de Nível de Escolaridade dos Pais 
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Gráfico 3 – Porcentagem do número de filhos das famílias participantes 
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Gráfico 4 – Porcentagem da faixa Etária dos Pais 
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Gráfico 5 – Porcentagem da Idade Média dos Filhos 
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Gráfico 6 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características no início 

 

 

 

Gráfico 7 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características 

 6 meses depois 
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Gráfico 8 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características  

12 meses depois 
 

 

 

Gráfico 9 – Perfil dos Subgrupos de Sujeitos por Características  

24 meses depois 
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Tabela 1 – Escolaridade dos Pais 

 

 

Escolaridade % Nº de Filhos % 

Analfabeto 1,2 1 filho 44,6 

EF-I 6,0 2 filhos 20,5 

EF-II 80,7 3 filhos 31,3 

Ensino Médio 10,8 4 filhos 1,2 

Superior 1,2 5 filhos 2,4 

TOTAL 100 TOTAL 100 
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Tabela 2 – Teste de Fridman 

 Ordens médias Teste de Friedman 

2 p 
Monitoria Positiva - Antes 1,53 

73,732 0,000 
Monitoria Positiva - 6 meses 2,62 
Monitoria Positiva - 12 meses 2,92 
Monitoria Positiva - 24 meses 2,93 

Comportamento Moral - Antes 1,79 

37,782 0,000 
Comportamento Moral - 6 meses 2,72 
Comportamento Moral - 12 meses 2,72 
Comportamento Moral - 24 meses 2,77 

Punição Inconsistente - Antes 3,08 

29,363 0,000 
Punição Inconsistente - 6 meses 2,31 
Punição Inconsistente - 12 meses 2,52 
Punição Inconsistente - 24 meses 2,08 

Negligência - Antes 3,28 

43,748 0,000 
Negligência - 6 meses 2,25 
Negligência - 12 meses 2,30 
Negligência - 24 meses 2,18 
Disciplina Relaxada - Antes 3,34 

54,455 0,000 
Disciplina Relaxada - 6 meses 2,43 
Disciplina Relaxada - 12 meses 2,03 
Disciplina Relaxada - 24 meses 2,20 

Monitoria Negativa - Antes 3,02 

30,706 0,000 
Monitoria Negativa - 6 meses 2,35 
Monitoria Negativa - 12 meses 2,63 
Monitoria Negativa - 24 meses 2,00 

Abuso Físico - Antes 3,01 

27,570 0,000 
Abuso Físico - 6 meses 2,29 
Abuso Físico - 12 meses 2,63 
Abuso Físico - 24 meses 2,07 
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Tabela 3 – Composição dos Fatores Segundo as Práticas Educativas 
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 

MOMENTOS 
1 2 3 4 5 

ABUSO FÍSICO - A 0.87 0.05 -0.21 0.18 -0.04 
MONITORIA NEGATIVA - A 0.86 0.03 -0.19 0.12 -0.05 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - A 0.83 0.10 -0.32 0.08 0.00 
DISCIPLINA RELAXADA - A 0.66 0.14 -0.16 0.08 0.14 
NEGLIGÊNCIA - A 0.56 -0.07 -0.28 0.11 0.13 
COMPORTAMENTO MORAL - A -0.64 -0.17 0.36 -0.27 0.13 
MONITORIA POSITIVA - A -0.79 -0.16 0.12 -0.02 -0.08 
MONITORIA NEGATIVA - C 0.05 -0.83 -0.12 0.23 0.17 
ABUSO FÍSICO - C 0.01 -0.77 -0.14 0.20 0.33 
NEGLIGÊNCIA-C 0.06 -0.63 -0.38 0.22 -0.14 
DISCIPLINA RELAXADA-C 0.04 -0.48 -0.15 -0.01 -0.48 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - C -0.10 -0.46 -0.14 0.11 -0.57 
COMPORTAMENTO MORAL-B 0.08 0.44 -0.01 -0.11 -0.38 
MONITORIA NEGATIVA - B -0.46 0.04 -0.74 0.08 -0.09 
ABUSO FÍSICO - B -0.46 0.03 -0.69 0.12 -0.09 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - B -0.48 0.28 -0.61 0.17 -0.01 
NEGLIGÊNCIA -B -0.36 0.44 -0.58 0.05 0.11 
DISCIPLINA RELAXADA-B -0.45 0.22 -0.48 0.12 0.06 
MONITORIA NEGATIVA - D 0.18 -0.19 -0.26 -0.76 0.04 
ABUSO FÍSICO - D 0.23 -0.07 -0.38 -0.75 -0.01 
PUNIÇÃO INCONSCIENTE - D 0.10 0.07 -0.10 -0.74 0.03 
DISCIPLINA RELAXADA-D -0.11 -0.18 0.09 -0.51 -0.09 
NEGLIGÊNCIA -D 0.03 0.00 -0.19 -0.44 0.00 
MONITORIA POSITIVA - C 0.06 0.34 0.24 0.28 -0.52 
MONITORIA POSITIVA - B 0.21 0.08 -0.10 -0.24 -0.50 
COMPORTAMENTO MORAL -D 0.03 -0.24 0.06 -0.15 -0.37 
MONITORIA POSITIVA - D -0.04 -0.30 0.05 -0.05 -0.36 
COMPORTAMENTO MORAL -C -0.04 0.18 0.17 0.22 -0.35 
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Tabela 4 - ANÁLISE DA CARGA FATORIAL – Monitoria Positiva 

 onitoria Positiva - A 1 2 3 4 5 
A: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,88 0,19 -0,07 0,02 -0,16 
A: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,81 0,23 -0,29 -0,06 -0,32 
A: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,69 -0,13 0,15 -0,56 0,41 
A: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,51 -0,48 -0,37 0,54 0,28 
A: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,34 0,51 0,65 0,4 0,16 
A: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,28 -0,71 0,57 0,01 -0,29 

Monitoria Positiva - B 1 2 3 4 5 
B: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,84 0,23 -0,1 -0,04 0,19 
B: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,71 0,26 -0,35 0,47 0,15 
B: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,68 -0,45 -0,05 -0,44 0,34 
B: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,64 0,52 0,09 -0,36 -0,4 
B: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,59 -0,62 -0,21 0,15 -0,45 
B: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,54 -0,1 0,79 0,26 0,04 
Monitoria Positiva - C 1 2 3 4 5 
C: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,85 0,09 0,05 -0,23 -0,35 
C: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,83 0,04 0,18 -0,44 0,07 
C: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,82 0,14 -0,17 0,07 0,49 
C: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,64 0,50 0,22 0,51 -0,13 
C: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,60 -0,43 -0,62 0,17 -0,16 
C: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,37 -0,77 0,48 0,20 0,05 
Monitoria Positiva - D 1 2 3 4 5 
D: Após uma festa, quero saber ser meu filho (a) se divertiu. -0,73 0,37 0,17 -0,09 -0,33 
D: Pergunto como foi seu dia na escola e o ouço atentamente. -0,60 -0,56 0,09 -0,14 -0,40 
D: Quando meu filho (a) está triste ou aborrecido (a), interesso-me em ajudá-lo a resolver o problema. -0,52 -0,52 -0,20 -0,28 0,55 
D: Quando meu filho (a) sai, ele conta espontaneamente aonde vai. -0,49 0,66 0,25 -0,13 0,36 
D: Estabeleço regras (o que pode e o que não pode ser feito) e explico as razões sem brigar. -0,44 -0,05 -0,20 0,87 0,10 
D: Mesmo quando estou ocupado (a) ou viajando, telefono para saber como meu filho (a) está. -0,12 0,32 -0,90 -0,20 -0,15 
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Tabela 5 - ANÁLISE DA CARGA FATORIAL – Comportamento Moral  
ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). 0,82 0,11 0,04 0,18 0,36 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo (a). -0,51 0,58 -0,35 0,43 -0,23 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0,53 0,25 -0,75 -0,09 0,18 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0,55 -0,54 -0,28 0,24 -0,51 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0,59 0,21 0,19 -0,71 -0,27 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0,60 -0,57 0,38 -0,05 0,29 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). -0.77 -0.13 -0.03 0.32 0.24 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0.73 -0.10 0.04 0.19 -0.65 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0.60 0.59 0.14 0.29 0.27 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo.  -0.54 -0.11 0.65 -0.51 0.07 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0.50 -0.69 -0.35 -0.09 0.23 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0.49 0.45 -0.55 -0.48 -0.06 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele (a). -0.36 0.83 -0.03 0.40 0.14 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo. -0.71 -0.33 0.43 0.13 0.40 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0.88 -0.30 0.12 0.15 -0.15 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0.61 0.39 0.49 -0.39 -0.29 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0.75 -0.17 -0.49 0.22 -0.29 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0.65 0.13 -0.52 -0.46 0.29 

ITENS 1 2 3 4 5 

Ensino meu filho (a) a devolver objetos ou dinheiro que não pertencem a ele(a). -0,36 0,83 -0,03 0,40 0,14 

Aconselho meu filho (a) a ler livros, revistas ou ver programas de TV que mostrem os efeitos negativos do uso de drogas. -0,61 0,39 0,49 -0,39 -0,29 

Converso sobre o futuro trabalho ou profissões de meu filho, mostrando os pontos positivos e negativos de sua escolha. -0,65 0,13 -0,52 -0,46 0,29 

Se meu filho (a) colar na prova, explico que é melhor tirar nota baixa do que enganar a professora ou a si mesmo. -0,71 -0,33 0,43 0,13 0,40 

Converso com meu filho (a) sobre o que é certo ou errado no comportamento dos personagens dos filmes e dos programas de TV. -0,75 -0,17 -0,49 0,22 -0,29 

Se meu filho (a) estragar alguma coisa de alguém, ensino a contar o que fez e pedir desculpas. -0,88 -0,30 0,12 0,15 -0,15 
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Tabela 6 – Média de pontuação por grupos e práticas educdativas por momentos 
de aplicação do questionário. 

Práticas Educativas/ Momentos 
Média 

Grupo 1 
Média 

Grupo 2 
Média 

Grupo 3 

Média 
Total da 

população 
 
MONITORIA POSITIVA - A 15,06 14,45 10,42 13,78 
MONITORIA POSITIVA - B 16,40 16,07 16,58 16,33 
MONITORIA POSITIVA - C 17,77 15,10 17,37 16,75 
MONITORIA POSITIVA - D 16,79 17,14 16,79 16,91 
COMPORTAMENTO MORAL-A 15,43 15,24 11,79 14,53 
COMPORTAMENTO MORAL -
B 16,97 15,69 16,21 16,35 
COMPORTAMENTO MORAL -
C 16,97 14,79 16,74 16,16 
COMPORTAMENTO MORAL -
D 16,34 16,79 16,53 16,54 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE - A 9,97 10,72 15,79 11,57 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE - B 9,94 9,38 8,89 9,51 
PUNIÇÃO INCONSISTENTE - C 9,51 9,97 9,21 9,60 

PUNIÇÃO INCONSISTENTE - D 8,23 9,31 9,11 
8,81 

 
NEGLIGÊNCIA - A 10,37 11,66 13,05 11,43 
NEGLIGÊNCIA -B 9,86 9,10 9,32 9,47 
NEGLIGÊNCIA-C 8,69 10,31 9,79 9,51 
NEGLIGÊNCIA -D 8,71 9,97 9,37 9,30 
DISCIPLINA RELAXADA - A 10,43 11,07 14,05 11,48 
DISCIPLINA RELAXADA-B 10,00 9,21 8,58 9,40 
DISCIPLINA RELAXADA-C 8,11 9,21 8,63 8,61 
DISCIPLINA RELAXADA-D 8,71 9,45 8,42 8,90 
MONITORIA NEGATIVA - A 9,14 10,17 15,63 10,99 
MONITORIA NEGATIVA - B 9,60 9,38 8,84 9,35 
MONITORIA NEGATIVA - C 8,91 10,97 9,53 9,77 
MONITORIA NEGATIVA - D 7,89 9,14 9,32 8,65 
ABUSO FÍSICO - A 8,51 9,17 15,42 10,33 
ABUSO FÍSICO - B 8,77 8,55 7,84 8,48 
ABUSO FÍSICO - C 7,91 10,21 8,53 8,86 
ABUSO FÍSICO - D 7,03 8,28 8,68 7,84 

 


