




RESUMO 

 

Essa dissertação Modelo de Intervenção em Orientação Familiar: um es tudo 

qualitativo com foco na educação dos filhos  teve apoio da Fapesp, e consiste na 

seqüência da Pesquisa “Educação Parental: uma análise do padrão de educação dos 

filhos em famílias de baixa renda”, realizada como trabalho de conclusão do curso de 

Psicologia na UNITAU, também com apoio da Fapesp em 2004. Foi uma pesquisa que 

permitiu identificar o padrão de educação das famílias de baixa renda da periferia da 

cidade de Taubaté, estado de São Paulo e contribuiu para despertar o interesse de 

continuar explorando essa questão sobre educação dos filhos. Continuamos investigando 

esse universo, agora com o objetivo de construir e avaliar um Modelo de Intervenção em 

Orientação Familiar, que possa auxiliar pais e mães no exercício da parentalidade. Como 

base, foi utilizado o programa Positive Parenting II, desenvolvido na Universidade de 

Minnesota nos Estados Unidos, organizado por Pitzer (1993). Este programa possui uma 

metodologia específica de orientação para pais em grupo, com sugestões de condução 

dos encontros, atividades, filme e temas para reflexão e orientação de acordo com a 

idade dos filhos. Utilizamos como fundamentação teórica a Abordagem Sistêmica, que 

tem apresentado grande contribuição nos estudos sobre famílias. Os participantes desta 

pesquisa foram 20 famílias, organizadas em 4 grupos de pais e mães que têm filhos entre 

07 e 11 anos de idade. Após três meses do término da intervenção, foi realizado um 

encontro com os participantes a fim de verificar os resultados obtidos. Observou-se que 

houve mudanças significativas nas atitudes e comportamentos dos pais, em relação às 

práticas educativas anteriores aos encontros. Outro dado relevante observado foi a 

capacidade de reflexão, iniciativa e equilíbrio emocional dos pais diante de novas 

situações no cotidiano. Portanto podemos dizer que houve uma mobilização de recursos 

internos e externos que favoreceu o empoderamento dos participantes frente à complexa 

tarefa de parentar. Trata-se de um estudo qualitativo, caracterizado por um método de 

análise que envolve elaboração dos dados na medida em que são coletados. Os 

resultados da pesquisa podem auxiliar profissionais de Psicologia e áreas afins que 

trabalham com pais, mães e famílias. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation Model Intervention in Family Guidance: a qualitativ e study focusing 

on children's education  had support from Fapesp, and is the sequence of Search 

"Parental Education: an analysis of the pattern of education of children in families of low 

income", held as work on the completion of the course of Psychology in UNITAU, also with 

support from Fapesp in 2004. It was a search that identified the standard of education for 

low-income families to the periphery of the city of Taubaté, state of Sao Paulo and helped 

to awaken the interest to continue exploring this issue on children's education. We 

continue investigating this universe, now aiming to build and evaluate a model of 

Intervention in Family Guidance, which can help mothers and fathers in the exercise of 

parenthood. As a basis, the program was used Positive Parenting II, developed at the 

University of Minnesota in the United States, organized by Pitzer (1993). This programme 

has a specific methodology of guidance for parents in a group, with suggestions for 

conduct of meetings, activities, and movie themes for reflection and guidance under the 

age of the children. Used as the theoretical foundation Systemic Approach, which has 

made great contribution in studies of families. The participants of this research were 20 

families, organized into 4 groups of fathers and mothers who have children between 07 

and 11 years of age. After three months of the end of the intervention, was held a meeting 

with participants to verify the results. It was observed that there were significant changes 

in attitudes and behaviour of parents, for educational practices prior to the meetings. 

Another relevant figure was observed the capacity for reflection, initiative and emotional 

balance of parents facing new situations in daily life. So we can say that there was a 

mobilization of internal and external resources which favoured the empowerment of 

participants face the complex task of parentar. This is a qualitative study, characterized by 

a method of analysis which involves preparation of the data insofar as they are collected. 

The search results can help professionals in psychology and related areas who work with 

fathers, mothers and families. 

 
 
Word-key: family, practical educative and parenthood  



Introdução 
 
 
 O desejo de estudar relacionamento entre pais e filhos pela via da 

educação, teve início nos estágios da graduação e especialização continuando 

após formação na prática profissional. São pais e mães que procuram ajuda 

profissional para os conflitos familiares, principalmente com problemas de 

comportamento dos filhos, que na maioria dos casos, são encaminhados pelas 

escolas. A procura pela orientação ocorre em função da dificuldade em relação à 

prática da educação que se reflete no contexto escolar e social, por meio da falta 

de disciplina, falta de limites, falta de valores, dependência química, violência, 

dificuldade de aprendizagem e outros. 

Os pais chegam aflitos, angustiados e se sentindo fracassados no exercício 

da parentalidade. Culpa, vergonha, pressão social, impotência são alguns dos 

sentimentos trazidos pelos pais que se queixam da falta de apoio, orientação e 

informação. Portanto, há a necessidade de investigar esse universo, na busca de 

encontrar estratégias e instrumentos que auxiliem os profissionais que trabalham 

com famílias, a uma atuação eficaz que atenda as necessidades dessa população. 

Podemos dizer que cada vez mais os conflitos entre pais e filhos sugerem 

trabalhos psicoeducativos, que possibilitem mobilizar recursos internos e externos, 

por meio da reflexão e informação, para propiciar o empoderamento do casal 

nessa difícil tarefa de parentar.  

Realmente ser pai e ser mãe, não é uma tarefa fácil. Cerveny (1997), 

ressalta que com a chegada dos filhos o sistema familiar se modifica e tem início 

um novo sistema. Exige uma reorganização na forma de relacionamento entre o 

casal, com a família de origem e outros sistemas. Para a autora, ocorre mudança 

significativa nos níveis individual, conjugal e familiar, de forma irreversível. 

Berthoud (2000, p.18), também comenta que a parentalidade “é uma experiência 

profunda e mobilizadora que transforma continuamente a vida das pessoas nela 

envolvida: pais, mães e filhos”. Uma tarefa aparentemente simples e ao mesmo 

tempo tão complexa, por provocar tantas mudanças, na vida de quem a 

experiência. Os filhos crescem e a cada fase do desenvolvimento da criança, os 
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pais se deparam com novas exigências e desafios, além das influências sociais e 

culturais que também colaboram, aumentando a complexidade dessa relação. 

Em função das dificuldades e desafios da vida moderna, é de fundamental 

importância criar condições para que pais e mães possam educar seus filhos de 

forma saudável e prepará-los para a vida adulta. O que falta, muitas vezes, é um 

espaço de escuta, acolhimento, reflexão, orientação, que seja facilitador, 

possibilitando aos pais lidar com as mais variadas e difíceis situações que muitas 

vezes se encontram sem ter com quem compartilhar.  

Szymanski, (1992, p.23) “O saber acumulado na área de estudos da família 

é útil na compreensão da problemática apresentada e no alargamento do campo 

de possibilidade de ação, mas as escolhas de conduta estão no âmbito da própria 

família”.  O que nos convence da necessidade de diálogo e reflexão com os pais, 

e nesse caso, trabalhos em grupos, propiciam condições favoráveis para construir 

junto com as famílias, novas estratégias de educação dos filhos.  

Considerando a complexidade desse fenômeno a ciência da psicologia e 

áreas afins vêm, com o passar dos anos, pesquisando e estudando cada vez mais 

a família e as funções parentais. No intuído de contribuir com estes estudos e 

programas psicoeducativos, a presente pesquisa buscou responder a questão: 

como um modelo de intervenção em orientação familia r pode ajudar pais e 

mães a orientar seus filhos, frente às dificuldades  e desafios encontrados no 

exercício da parentalidade?  

Foi composta uma amostra com 20 famílias, organizadas em 4 grupos com 

5 participantes cada um. Investigando melhor este universo a fim de conhecer 

mais de perto as necessidades dos pais em relação às práticas educativas, 

tivemos como objetivo geral construir um modelo de intervenção e m 

orientação familiar para pais e mães que tenham fil hos entre 07 e 11 anos, e 

avaliar seus resultados e impactos.  

Os objetivos específicos foram: 

• Identificar as divergências e convergências entre a população pertencente à 

classe econômica A e B com a população da classe econômica C, D e E, em 

relação ao exercício da parentalidade. 
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• Analisar se, em decorrência da participação nos encontros, há mudanças no 

nível de conhecimento dos pais, no que diz respeito às práticas educativas. 

• Após 3 meses do término da intervenção, identificar se houve mudanças no 

comportamento e nas atitudes dos participantes em relação à educação dos 

filhos. 

A abordagem teórica adotada foi a Sistêmica, que vem trazendo muitas 

contribuições nos estudos sobre família. Durante a pesquisa, os capítulos foram 

organizados numa seqüência que possibilite ao leitor ter uma visão geral sobre a 

família e suas transformações no decorrer da história, a parentalidade e as 

práticas educativas. Assim, no primeiro capítulo foi realizada uma reflexão sobre a 

construção do conceito de família considerando aspectos históricos e culturais. No 

segundo capítulo, foram abordados aspectos relacionados a parentalidade e as 

fases do ciclo vital que traz contribuições relevantes nos estudo sobre família. No 

terceiro capítulo, propomo-nos a lançar um olhar sobre as práticas educativas para 

nos auxiliar na compreensão do fenômeno que está sendo investigado. Em 

seguida, apresentamos a metodologia adotada, a apresentação dos dados e o 

modelo de condução dos encontros realizados com os participantes. No último 

capítulo nos propomos a discutir o impacto e a relevância desse trabalho, a partir 

dos resultados obtidos durante a pesquisa. 
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1. A Evolução da Família Contemporânea  

 

 

A família sofreu mudanças ao longo do tempo em função do tipo de 

organização social. A dinâmica e estrutura familiar, os valores e crenças que 

permeiam as relações na sociedade contemporânea é resultado de muitas 

transformações sociais. Segundo Áries (1986) a família moderna surgiu ao longo 

dos séculos XVII e XVIII, à medida que houve a proliferação das escolas. Iniciou-

se uma preocupação por parte dos pais e magistrados com a educação formal, 

que anteriormente se dava pela aprendizagem com os adultos. 

 

 

A substituição da aprendizagem pela escola exprime também 

uma aproximação da família e das crianças, do sentimento 

da família e do sentimento da infância, outrora separados. A 

família concentrou-se em torno da criança (ÁRIES, 1986, 

p.232). 

 

 

Segundo o autor, a vida social anteriormente era organizada em função da 

sobrevivência, havia uma preocupação com as tarefas e todos participavam das 

atividades visando proteção e manutenção da comunidade. Crianças e adultos 

trabalhavam pelo bem comum, todos exerciam suas atividades e a aprendizagem 

dos menores se dava com os adultos. Porém, com o advento da escola, houve 

mudanças no que diz respeito à participação das crianças nas atividades e nos 

relacionamentos entre os membros familiares.  

Áries (1986) ressalta que a sociedade iniciou um movimento de mudança 

na forma de se relacionar com as crianças, uma vez que teve início a valorização 

da escola e do conceito de criança como um ser que possui características 

específicas à idade. O cuidado com as crianças, em função da necessidade de 

uma educação na instituição, portanto de uma educação formal, provocou 
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mudanças na rotina da família. Os pais visitavam as crianças que moravam nas 

escolas e tinham a responsabilidade de supervisionar os estudos quando as 

crianças dormiam em suas casas, iniciando um movimento em função dos filhos. 

Houve aproximação entre os membros da família e o fortalecimento do vínculo 

entre pais e filhos. “O clima sentimental era agora completamente diferente, mas 

próximo do nosso...” (ARIÉS, 1986, p.232). Um movimento que provocou 

profundas transformações, gerando mudanças nos sentimentos, nos valores e 

costumes das famílias, uma vez que a criança passa a ser o centro das relações 

familiares ““. 

 Podemos dizer que a família, a partir do século XVII, sofreu transformações 

gerando características no modelo familiar próximo ao modelo que encontramos 

na sociedade moderna. Os padrões de relacionamento entre os membros 

familiares foram se modificando, conforme nos aponta Berthoud (2003, p. 29) “em 

especial, nasce uma nova tarefa a ser desempenhada agora pela família – a de 

responsabilizar-se pela criação e educação de sua prole. Assim nasce também os 

pais modernos”.  Os pais se voltam mais para seus membros e menos para o 

grupo social. Para autora, inicia-se um movimento no qual as relações familiares 

ficaram mais profundas, o sentimento e o desejo de ficar cada vez mais próximo 

evoluiu até chegarmos ao “domínio privado” (BERTHOUD 2003, p.30). A família, 

na sociedade contemporânea, valoriza a privacidade, os cuidados com seus 

membros e a manutenção do sistema familiar diferenciado dos outros sistemas. 

Este sentimento de família é, portanto, resultado das mudanças sociais e culturais 

ocorridas na sociedade com o passar dos anos. 

Szymanski (1992) também comenta que a forma como os membros das 

famílias passaram a se relacionar, após século XVII, provocou a valorização dos 

laços familiares e o reconhecimento perante a sociedade da responsabilidade dos 

pais em educar os filhos. Para autora, a estrutura familiar, sua dinâmica, os 

valores e crenças que permeiam as relações familiares na sociedade 

contemporânea resultam de uma construção histórica, política e social. Trata-se 

de um fenômeno complexo e o conceito de família fica cada vez mais difícil. 
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Estudar o tema família exige dos profissionais um olhar histórico e o cuidado em 

considerar as inúmeras variáveis e fatores que constituem esse sistema. 

Osório (2002, p.13) afirma “que a família não é uma expressão passível de 

conceituação, mas tão somente de descrições”. Podemos conhecer, compreender, 

descrever as várias formas de organização familiar, mas defini-la se torna cada 

vez menos viável, até porque estamos falando de um sistema que influencia e é 

influenciado por fatores externos e internos constantemente. Segundo o autor para 

estudar família é preciso considerar localização geográfica, “variáveis sociais, 

econômicas, culturais, políticas ou religiosas, que o simples cogitar abarcá-las 

num enunciado integrador já nos paralisa o ânimo e tolhe o propósito”. (OSÓRIO 

2002, p. 13).  

De fato, não há um conceito de família que consiga explicar todas as 

formas de organização familiar com suas multiplicidades de particularidades 

próprias. Cerveny (1994, p.20) comenta que “pesquisas mais recentes ressaltam a 

imensa diversidade de composições familiares no nosso país, que colocam a 

necessidade de estudo e revisão da família brasileira”. De fato, a cada década, a 

cada ano que passa, a família brasileira modifica suas características, em função 

das necessidades.  

Com o passar do tempo, a mulher ocupou espaço no mercado de trabalho e 

o homem deixou de ser o único provedor financeiro. No modelo tradicional 

nuclear, a mulher era mediadora da autoridade do pai e tinha a função de cuidar 

dos afazeres domésticos e dos filhos. Atualmente a mulher continua cuidando da 

casa, dos filhos, mas acrescentou outras atividades fora do lar. O homem começa 

a participar das atividades do lar, no entanto, na maioria dos casos a mulher ainda 

é considerada a responsável pelos cuidados da casa e dos filhos, ficando, é claro, 

sobrecarregada com excesso de atividades. Em algumas famílias, já é possível 

observar os homens participando de forma mais ativa, dividindo com a mulher 

essa responsabilidade dos cuidados com filhos e cuidados domésticos. 

Para Osório (2002), na sociedade contemporânea, cada família em função 

das suas necessidades cria seu próprio mecanismo de acordo com seus princípios 

morais e psicológicos, em conformidade com o momento histórico e cultural. 
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Portanto, para estudar família, devido às mudanças sociais e culturais, cada vez 

mais precisamos estar atentos e considerar a diversidade de modelos familiares 

que se apresentam em nossa sociedade. 

Precisamos considerar a globalização e a velocidade do avanço tecnológico 

e das informações pelos meios de comunicação que influenciam constantemente 

o sistema familiar. No cotidiano das famílias, é comum ver crianças utilizando 

computador e se comunicando com o mundo pela Internet, ao passo que muitos 

pais ainda não têm tanta facilidade. Já tem sido pauta de reportagem nos meios 

de comunicação, a inversão de papéis, pois é cada vez mais usual, ver os filhos 

ajudar os pais quando se trata de tecnologia. O contexto em que as crianças do 

século XXI estão crescendo é muito diferente de alguns anos atrás. Outro fator 

observado nas famílias, com o passar dos anos, é o aumento de separações 

conjugais, recasamentos e união entre homossexuais, o que nos convence da 

necessidade de novas pesquisas e de uma revisão nos estudos sobre família. 

Encontramos, portanto, uma variedade de tipos de organização familiar e 

podemos entender que “sob a denominação família, existe uma pluralidade de 

composições que incluem: laços sanguíneos, relações não formalizadas por 

parentesco, família conjugal e extensa, núcleo doméstico e família não legitimada 

juridicamente, entre outras” (CERVENY, 1994, p.20). 

Se olharmos a família pela perspectiva sistêmica “o grupo familiar pode, 

então, ser visto como um conjunto que funciona na totalidade e no qual as 

particularidades dos membros não bastam para explicar o comportamento de 

todos os outros membros” (CERVENY, 1994, p.24). Nessa ótica, a família é 

entendida como uma entidade que pode ser vista na sua totalidade, na qual 

funciona como um sistema que interage entre si e com outros sistemas. Para a 

autora, os membros da família se interagem e funcionam como um subsistema 

dentro do sistema familiar, na qual cada membro influencia e é influenciado 

constantemente uns pelos outros.  

Cerveny (1994, p. 21,22), para facilitar a compreensão e os estudos sobre 

família definiu-a em categorias e explicou cada uma, da seguinte forma: 
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• Família de Origem (FO): está ligada ao conceito de ascendência e 

descendência, pressupondo laços sanguíneos. Assim a Família de Origem de 

um individuo inclui seus pais e os pais desse , numa ascendência progressiva. 

• Família Extensa (FE): aquela que possui parentesco sanguíneo ou por 

afinidade de pessoas ligadas entre si e no tempo e no espaço e que se 

articulam com o presente. 

• Família Nuclear (FN): é uma unidade coletiva composta de pais e filhos, 

desenvolvida a partir de um relacionamento biológico, recebendo comumente a 

designação de família nuclear. 

• Família Substituta (FS): é uma família que assume a criação de uma ou mais 

pessoas com as quais não tem laços de parentesco. 

A autora ainda destaca que a família pode ser vista como um “sistema de 

relações significativas, mesmo que não haja interdependência entre os vários 

subsistemas” (CERVENY 1994, p.23). 

A concepção sistêmica sobre família e a classificação em categorias 

contribuem para compreensão desse fenômeno complexo e auxilia nos estudos e 

na atuação de profissionais de psicologia e terapeutas familiares. É comum, na 

prática clínica, o profissional de psicologia, receber no consultório, crianças 

trazidas pelos pais ou com encaminhamento das escolas, apontando um 

determinado problema. Pela perspectiva sistêmica, o motivo que mobiliza a 

procura por ajuda profissional, é um dos fatores entre outros, que precisa ser 

investigado e não só afeta todos os membros da família como também a 

responsabilidade é de todos. É uma questão bastante relevante para nossa 

reflexão, uma vez que nossa proposta é pensar a família sobre a ótica da 

educação dos filhos.   

Nesse sentido Berthoud (2003, p.44) ressalta que “a família só pode ser 

compreendida quando se compreendem os padrões e estruturas que sustentam 

este sistema, e um dos importantes padrões de sustentação é o conjunto de 

regras construídas na e pela família”. Com a chegada dos filhos, os padrões de 

relacionamento são formados por regras e se tornam fundamentais para 

organização familiar. Educar, formar e preparar os filhos para a vida em sociedade 
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mobiliza a necessidade de estabelecer um conjunto de normas que regulam a vida 

em família.  

Lançando um olhar para as mudanças sociais e culturais que influenciam as 

famílias e a falta de informações e de novos padrões de educação que sejam 

eficazes para o exercício da parentalidade, não podemos perder de vista essa 

perspectiva sistêmica. A família é, portanto, um sistema que influência e é 

influenciada constantemente por outros sistemas e pelos subsistemas, 

considerando sempre o contexto social, político e cultural ao qual estão inseridos.  

Vamos falar a seguir sobre a parentalidade, os desafios de ser pai e ser 

mãe, padrões de educação e a família. 
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2. Parentalidade 

 

 

2.1 Aspectos culturais e sociais 

  

Assim como a família, a parentalidade é também construída socialmente. 

Vimos no capítulo anterior que homens e mulheres desempenham papéis sociais 

sobre a influência cultural. Os pais se relacionavam com os filhos, antes do século 

XVII, de forma muito diferente dos padrões que conhecemos atualmente. Era uma 

forma de se relacionar menos sentimental e mais pelo bem comum do que por 

eles mesmos. No século XIX, inicia-se um padrão de organização familiar 

marcado pela autoridade do homem, chamado de família patriarcal. Os membros 

da família nessa época têm seus papéis bem definidos, conforme comenta 

Berthoud (2003), que o marido era o chefe e tinha a responsabilidade de manter 

financeiramente a família, enquanto que a mulher cuidava da organização da 

casa, saúde dos filhos e todos deviam obediência ao pai. 

 

 

[...] ao marido cabe a direção da casa, dos negócios e da família, 

sendo ele o responsável pelos padrões de comportamento da 

mulher e filhos, ele é educador e provedor; a mulher cabe 

obedecer às ordens do marido e satisfazer seus desejos, a 

organização e os cuidados com a casa, marido e filhos, sendo 

também a responsável pela saúde e educação, ela é 

essencialmente cuidadora; aos filhos cabe ajudar a família e 

prestar total obediência ao pai”.(BERTHOUD, 2003, p.29). 

 

 

As mudanças foram acontecendo, mas encontramos ainda características 

do modelo patriarcal nas famílias contemporâneas, aparecendo de várias formas, 

principalmente no relacionamento com os filhos. Muitas vezes o autoritarismo 
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impera nas relações entre o casal e entre pais e filhos, impossibilitando o diálogo e 

as negociações.  

Apesar do discurso moderno, é comum observar em algumas famílias 

padrões de relacionamento rígidos, autoritários, típicos do modelo patriarcal. 

Segundo Szymanski (2003), observamos em nossa sociedade famílias 

matrifocais, em que a mulher é o chefe da casa e em alguns casos, assume uma 

forma patriarcal, na qual o autoritarismo impera. Tem sido cada vez mais comum, 

a mulher cuidar sozinha da família e outro fator observado é a trocar de parceiros 

com freqüência. Esta é, portanto, mais uma característica dos tempos modernos 

que mobiliza nas famílias buscar novas estratégias para educação dos filhos. 

 

 

Estatísticas mostram que o divórcio nos países ocidentais atinge 

de 30 a 50% dos casais ao longo da vida. A maioria dos que se 

separaram casam-se novamente, e 60% dos recasamentos 

também terminam em divórcio... O segundo casamento é ainda 

mais instável que o primeiro. (PRADO, 1996, p.173) 

  

 

Em decorrência do aumento das separações conjugais e recasamentos, os 

filhos convivem com os pais morando em casas separadas e com o desafio de se 

relacionar com padrastros e madrastas. Essa situação encontra-se em famílias de 

todos os níveis socioeconômicos e provoca mudanças significativas no sistema 

familiar. O divórcio e o recasamento exigem das famílias uma reorganização e 

influenciam o relacionamento entre pais e filhos. Certamente mobiliza nas 

crianças, e cada uma da forma que lhe for possível, uma certa flexibilidade e 

necessidade de adaptação, devido a tantas mudanças no seio da família. Muitas 

vezes os filhos estão se acostumando com aquele novo membro na família e o 

namoro do pai ou da mãe termina.  

Atualmente as famílias continuam em transformação devido às influências 

sociais e culturais e cada família, na sua particularidade, vai descobrindo 

caminhos para superar as dificuldades e obter a satisfação de suas necessidades. 
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Por funcionar como um sistema, como uma totalidade, a família tem o papel de 

oferecer condições para que cada membro possa crescer e se desenvolver, com 

segurança física e emocional. A família precisa dar condições básicas, como um 

alicerce para a vida adulta. 

Cada membro é um subsistema e evolui de maneira funcional ao se 

diferenciar uns dos outros. Segundo Munhoz (2000), quando é dado a cada 

membro o poder de escolha, de decisão e oportunidade de crescimento, então o 

pensar se torna mais crítico e criativo. Nessa perspectiva, podemos pensar a 

parentalidade. Ser pai e ser mãe na sociedade contemporânea exige flexibilidade 

e habilidade das famílias para construir novos padrões de educação, de forma que 

as práticas educativas possam ser eficazes, considerando o contexto social e 

cultural.  

Quando o assunto é educar filhos, logo pensamos em valores, regras, 

limites, etc. Pensamos sempre em educar as crianças de forma que no futuro 

possam ser adultos bem sucedidos. Para que isso ocorra, se faz necessário 

considerar também as necessidades das crianças, respeitando as fases do 

desenvolvimento. A família cria expectativas em relação ao futuro dos filhos e 

procura passar princípios morais, crenças, costumes, valores que consideram 

importantes para o desenvolvimento da criança.  

Os pais têm o desafio de construir diferentes estratégias para educar, 

socializar e orientar os filhos. Essas ações que chamamos de práticas educativas, 

segundo Pitzer (1993), podem ser chamadas de “ferramentas de parentalidade”. O 

autor compara educar uma criança, como cuidar de um jardim, no qual exige as 

ferramentas adequadas para cada situação e para atender as necessidades 

específicas de cada momento. Para cuidar do jardim é preciso ter habilidade, 

paciência, utilizar as ferramentas certas e estar sempre atento ao que a terra e as 

flores precisam. Essa comparação nos parece um bom exemplo para explicar a 

tarefa de educar filhos. 

De fato, educar filhos exige dos pais muitas habilidades. Osório (2002) 

comenta também sobre a necessidade do casal construir uma relação 

harmoniosa. No modelo atual de sociedade, já podemos dizer que os casais 
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buscam o diálogo, o respeito e a igualdade nos direitos e deveres, no entanto, 

segundo o autor, é comum haver uma confusão de papéis sociais. Para o autor, 

os papéis sociais, marido e mulher, pais e mães se confundem cada vez mais.  

Os cônjuges esperaram do outro companheirismo, colaboração, 

reciprocidade, respeito às necessidades pessoais de cada um, como por exemplo, 

a realização profissional e outras. Há tempos atrás, a mulher não tinha essas 

opções, era restrito o seu papel de cuidar do lar e dos filhos. Porém hoje ela 

acumula funções ao se inserir no mercado de trabalho, porque os papéis 

desempenhados dentro de casa ainda têm sido, mais voltado para as mulheres.  

É fato, que a mulher hoje, tem dupla jornada de trabalho e fica 

sobrecarregada com tantas atividades. Embora se espere dos homens uma 

atuação mais ativa, principalmente no que diz respeito à educação dos filhos, essa 

confusão de papéis entre o casal, muitas vezes gera conflitos familiares. Em 

alguns casos, ocorrem os conflitos porque se esbarram nos padrões que cada um 

dos cônjuges adquiriu ao longo da vida e na dificuldade de se organizar com 

novos modelos de relacionamento.  

Percebe-se então que sobre a influência do passado e presente, novos 

modelos de família vão surgindo na sociedade contemporânea. O casal vai se 

organizando e identificando as funções de cada membro da família, à medida que 

vão construindo seu conjunto de regras. “É preciso olhar a família no seu 

movimento... de organização e reorganização” (CARVALHO, 2003, p.15). A autora 

lembra que há expectativas sobre as funções da família em nossa sociedade, na 

qual se pode resumir em cuidados, proteção, afetividade, qualidade de vida e 

preparação do indivíduo para a vida em sociedade. Porém nem sempre é 

possível, observamos no cotidiano a dificuldade das famílias em cumprir com 

responsabilidades que atendam as necessidades de seus membros.  

É importante que se perceba o movimento de equilíbrio e desequilíbrio que 

a família enfrenta, considerando sua relação com o contexto sociocultural. Sendo 

assim, podemos ver a família como um grupo social que se apresenta na 

diversidade, na qual cada família lança mão de recursos que possui, para superar 

as dificuldades. 
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Para Szymanski (2003), a Psicologia aponta em seus referenciais teóricos a 

família, representada na pessoa da mãe ou de cuidadores, como responsáveis 

pelo desenvolvimento emocional saudável da criança. A família tanto pode 

propiciar condições para que um ser humano desenvolva segurança e equilíbrio, 

como também pode ser geradora de insegurança e desequilíbrio. Porém devemos 

tomar cuidado com o referencial que temos para identificar uma família em 

equilíbrio ou não.  

Segundo a autora, não podemos visualizá-la ou ter como referência 

somente o modelo de família nuclear burguesa, que consiste em pai, mãe e filhos.  

Corremos o risco de pensar que as famílias que não se enquadram nesse modelo 

são desestruturadas, desequilibradas e assim perdemos a compreensão real do 

que seria uma família saudável ou não.   

É importante lembrar que o modelo de família foi construído historicamente, 

portanto outros modelos surgiram de acordo com as mudanças de nossa cultura e 

devem ser considerados como referência para que possamos ter uma visão ampla 

e mais próxima do real, quando pretendemos estudar conceitos sobre família. 

Essas questões são importantes para nossa reflexão e também para que 

profissionais da área da saúde ou profissionais que atuam nas comunidades 

possam trabalhar com as famílias, sem que estigmas e preconceitos venham 

influenciar qualquer intervenção.  

Conforme aponta Bilac (2003), vem surgindo, em nossa sociedade, novos 

modelos de família com o aumento das separações e recasamentos, resultando 

em novos papéis sociais e diferentes classificações de parentescos que ainda não 

foram nomeadas. O desafio é grande quando se pretende trabalhar com famílias e 

se faz necessário, tanto em termos teóricos como práticos, envolver teorias e 

profissionais de diversas áreas. Portanto, o trabalho de equipe interdisciplinar se 

faz necessário para nos aproximarmos dessa demanda.  

A equipe interdisciplinar pode contribuir com estudos e intervenções que 

possam ser realizadas, porém, devido à rapidez das mudanças que a família vem 

apresentando ao longo da história. Sarti (2003), comenta sobre a dificuldade de 

estudar esse assunto, uma vez que não temos com clareza conteúdos das 
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relações familiares que nos permitam compreender este universo. Para a autora, 

muitas foram as mudanças nos padrões de relacionamento familiar e estas afetam 

diretamente cada membro da família, bem como suas relações internas e 

externas, dificultando ainda mais estudos nessa área. 

Frente às constantes mudanças vivenciadas pelas famílias, podemos 

comentar uma delas, que parece significativa. Trata-se da mudança de padrão de 

autoridade rígida e rigorosa dos pais sobre os filhos e dos homens sobre as 

mulheres. Ao sairmos deste autoritarismo radical, chegamos ao extremo oposto, 

no qual as crianças da sociedade moderna foram prejudicadas pela falta de 

limites, prejudicando seu convívio social, sendo que a consciência de seus 

deveres e direitos enquanto cidadãos têm se mostrado comprometida.   

Sarti (2003) ressalta que o extremo oposto é prejudicial na mesma medida, 

pois ou temos a imposição de regras, gerando dificuldade no desenvolvimento do 

“sentido de si”, ou temos a falta de regras onde o desejo e necessidades próprias 

são prioridades faltando à percepção do “sentido do outro”.  O equilíbrio é 

necessário e a responsabilidade da família é exigente, pois para que as crianças 

desenvolvam noções de justiça, se faz necessário que pais e mães sejam justos 

em seus comportamentos e atitudes, propiciando no convívio familiar o respeito e 

a democracia que tanto almejamos em nossa sociedade.  “A experiência de 

democratização da vida cotidiana familiar reflete-se no plano da cidadania, ao 

prover os indivíduos de recursos para participar democraticamente na esfera 

pública...”. (SARTI, 2003, p.48) 

Outro aspecto relevante para nossa reflexão são as mudanças que ocorrem 

internamente com o ser humano, ou seja, na subjetividade. Mello (2003, p.52) 

comenta sobre as “mudanças que ocorrem nas concepções que os sujeitos fazem 

de si mesmos, em como representam o lugar que ocupam no mundo social, como 

um todo, e não apenas no interior da família...”. Assim, a autora nos convida a 

refletir sobre as mudanças pelas quais as famílias vêm passando, pois essas não 

resultam apenas em modificações externas na sociedade, mas também na forma 

como as pessoas percebem e se comportam diante das situações da vida.  Toda 

vez que a família faz o movimento do equilíbrio para o desequilíbrio e retorna ao 
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equilíbrio, seus membros têm a possibilidade de passar por um processo de 

aprendizagem que implica em transformações internas e externas. 

Portanto verificamos que cada família se organiza conforme as regras que 

estabelece entre seus membros e tem a importante tarefa de preparar o ser 

humano em desenvolvimento para a vida em sociedade. Recebe influências 

sociais e culturais que causam conflitos internos, porém cada vez que a família 

supera as situações de desequilíbrio, todos os membros passam pela experiência 

de aprendizagem e adaptação à nova realidade. Vamos continuar falando sobre 

essa exigente tarefa de parentar, porém, considerando as fases que a família 

vivência, chamadas de ciclo vital. 
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 2.2 Parentalidade e o Ciclo Vital 

 

Estudando o Ciclo Vital da Família, vemos que o sistema familiar passa por 

várias fases em seu desenvolvimento. Segundo Cerveny (1997), o ciclo da vida 

familiar está muito próximo do processo de vida do ser humano, que possui várias 

etapas, uma após a outra, exigindo reorganização, equilíbrio, flexibilidade e 

superando crises na passagem de uma fase a outra. 

 Cerveny (2002, p.24) caracterizou a família ao longo do seu ciclo vital em 

quatro etapas: “fase de aquisição; fase adolescente, fase madura e fase última”. A 

fase de aquisição a que a autora se refere trata-se do início da vida a dois, na qual 

o foco principal é a aquisição de forma geral. A fase adolescente ocorre quando os 

filhos entram na adolescência e toda a família será afetada por esse momento de 

muitas mudanças. A fase madura é caracterizada pelo estágio em que o casal tem 

os pais envelhecendo e os filhos se tornando pais, são duas gerações precisando 

de cuidados. A fase última, segundo a autora, depende de como as fases 

anteriores foram vividas, normalmente o casal está se aposentando e retornando a 

vida a dois. Vamos nos deter a fase de aquisição para nossa reflexão, uma vez 

que é a fase em que se encontram os participantes dessa pesquisa. 

 A fase de aquisição, como foi citada anteriormente é a primeira fase do 

Ciclo Vital da Família. Cerveny (1997) considera que é a fase, na qual o casal vai 

construir um modelo de família. Cada um do casal veio de sua família de origem 

com valores, costumes, crenças particulares e agora ambos construirão um novo 

padrão de relacionamento familiar. Trata-se de uma fase de adaptação na qual a 

flexibilidade, a maturidade e negociação entre o novo casal, serão fundamentais 

na superação dos conflitos, dando base para as fases posteriores. Segundo a 

autora, muitos casais no início da vida em família têm objetivos comuns enquanto 

outros não os têm de forma tão clara, o que pode dificultar o convívio entre o casal 

ou gerar conflitos nesta primeira fase do ciclo vital. 

 Para Cerveny (1997), a fase de aquisição tem seu início no momento em 

que ocorre a escolha pelo parceiro ou parceira, na formação do casal e com a 

chegada dos filhos, podendo ser considerado que ao nascer o primeiro filho nasce 
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também a família. A nova família vai conviver com os filhos pequenos e o casal 

começa um processo de aprendizagem ao exercer a parentalidade. Nessa fase, o 

casal vai “adquirir em todos sentidos: material, emocional e psicológico. É este o 

momento no quais os indivíduos estão bastante envolvidos no complexo 

movimento de dar e receber; conquistar e ceder; ser e vir a ser”. (CERVENY, 

1997, p. 49).  

 Nos estudos realizados por Cerveny e colaboradores (1997), com famílias 

brasileiras contatou-se que muitas são as configurações do núcleo familiar em 

decorrência das constantes transformações que ocorrem na dinâmica familiar em 

função da modernidade. Encontramos atualmente na Fase de Aquisição, famílias 

formadas por casais jovens, iniciando a vida profissional e a vida matrimonial, por 

casais maduros com a vida profissional estabilizada e, em muitos casos, em 

segunda união conjugal, com filhos nos casamentos anteriores.  

A autora observou também casais adolescentes que engravidam e 

continuam morando com seus pais, assim como pessoas maduras ou na meia 

idade que se unem com parceiros ou parceiras bem mais jovens e, famílias 

monoparentais, homossexuais, como muitas outras formas de organização familiar 

na fase de aquisição. Todas têm em comum o processo de construção e 

adaptação, característica principal nessa fase do ciclo vital. 

 Cerveny (1997) comenta que os casais jovens nesta fase estão 

preocupados com o início da vida profissional e com sua inserção no mercado de 

trabalho, buscando estabilidade e adquirindo bens materiais. Irão se preocupar 

também com a independência em relação à família de origem e a construção da 

vida a dois, estabelecendo padrões de relacionamento satisfatórios para ambos. 

Os casais maduros, que estão no processo de re-casamento, terão que construir 

“vínculos com os sistemas familiares de origem de ambos, com os sistemas 

familiares de seus ex-parceiros, filhos biológicos e filhos por afinidade”. 

(CERVENY, 1997, p.50). As negociações neste caso terão que ser amplas e será 

preciso redefinir papéis e funções entre os membros familiares, sendo esse 

processo de formação único em cada família. 
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 Para Cerveny (1997), casais de adolescentes que precisam continuar 

morando com a família de origem enfrentam nessa fase de aquisição a dificuldade 

de conquistar a privacidade para construção da vida conjugal. Além disso, o casal 

precisa se organizar também nos vários papéis e funções entre elas a de ser pai e 

mãe em meio às relações familiares já existentes no sistema da família de origem 

de um dos cônjuges. A pressão é significativa, pois enquanto o sistema já 

estabelecido precisa se reorganizar, o novo sistema necessita conquistar seu 

espaço, um influenciando o outro constantemente. 

 Segundo a autora, casais formados por um adolescente e uma pessoa da 

meia-idade vão constituir uma família com características distintas e a principal 

conquista é adquirir metas comuns. Será preciso construir um sistema que seja 

adaptado às expectativas, interesses, necessidades e fases do desenvolvimento 

diferentes entre os cônjuges, considerando também a necessidade de adaptação 

ao macrossistema. Essas são algumas das muitas outras formas de organização 

familiar, porém segundo a autora, exemplificam bem as características da fase de 

aquisição, vivenciadas pelas diversas formas de experiência familiar. 

 Concordamos que a família é um fenômeno que pela sua complexidade e 

variedade, não têm uma definição específica. Para estudar e compreender a 

família é preciso considerar todos esses aspectos comentados anteriormente, 

como questões culturais, sociais, políticas e as particularidades de cada membro 

influenciando e sendo influenciado constantemente. Tanto que para se 

compreender um individuo é preciso considerar o contexto em que ele se 

encontra, a dinâmica familiar em que está inserido, sem perder de vista que a 

família é um sistema que precisa ser visto na sua totalidade. Como todo sistema, a 

família vive em constante interação e recebe influências dos seus membros, assim 

como os influencia, da mesma forma que se relaciona com outros sistemas.  

Nesse contexto, podemos dizer que a família desempenha a função de elo 

entre a sociedade e seus membros e o papel dos pais ou responsáveis pela 

educação das crianças se torna cada vez mais, uma tarefa de grande 

responsabilidade. Criar e educar filhos implica não somente atender as 

necessidades físicas e emocionais, como também prepará-los para os desafios da 
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vida em sociedade. Exercer a parentalidade nos dias atuais é uma função 

complexa e se torna uma experiência que traz em si o presente e o passado 

vivenciado pelas famílias ao longo da história. Os valores implícitos nas práticas 

educativas são passadas de geração para geração e suportam uma bagagem 

histórica de profundas transformações na dinâmica familiar. Vamos continuar 

nossa reflexão sobre parentalidade, destacando a seguir as práticas educativas e 

os temas que se destacam quando o assunto é educação dos filhos. 
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3. Família e Educação dos Filhos 

 

 

Como refletimos anteriormente educar filhos não é uma tarefa fácil e exige 

compromisso, dedicação, informação e disponibilidade interna. Os pais têm a 

importante tarefa de educar, que consiste em propiciar condições para o 

desenvolvimento dos filhos e prepará-los para o convívio social. Na família o ser 

humano nasce, dá seus primeiros passos, cresce, se desenvolve, constrói sua 

personalidade, desenvolve a percepção de si e se prepara para a vida adulta.  

 As práticas educativas, juntamente com os fatores contextuais influenciam a 

forma como as crianças e adolescentes se relacionam com as pessoas e se 

comportam socialmente. Estudar as práticas adotadas pelos pais na educação dos 

filhos contribui para compreensão do tema e é de suma importância, quando se 

pretende construir ou planejar programas de intervenção junto às famílias ou 

comunidades. À medida que identificamos a forma que a parentalidade é exercida 

pelos cuidadores, verificamos também se as práticas são positivas ou coercivas, 

resultando no comportamento das crianças e adolescentes. 

 Para Alvarenga & Piccinini (2001), práticas parentais positivas resultam em 

disciplina, na qual as crianças podem observar as conseqüências lógicas e 

implicações de suas ações. Possibilita desenvolver consciência e autonomia para 

escolher a melhor forma de atuação na sociedade e também facilita a 

internalização de padrões morais. No entanto, as práticas parentais consideradas 

coercivas resultam na falta de consciência das próprias ações que são controladas 

de acordo com as reações ou atitudes punitivas dos pais. Como são 

caracterizadas pela punição física, privações de afeto e com ameaças, essas 

práticas geram medo, raiva e ansiedade e conseqüentemente não facilitam a 

internalização dos padrões morais. (ALVARENGA & PICCININI, 2001).  

 Considerando a relevância de programas de orientação para pais e mães, a 

fim de auxiliá-los nas práticas educativas, nos propomos nesta pesquisa avaliar o 

impacto desse tipo de trabalho com as famílias. Utilizamos como modelo, um 

programa americano, destacado pela sua qualidade e eficácia. Trata-se de um 



21 

 

trabalho que serve de base para programas preventivos e psicoeducativos. Pitzer 

(1993), organizou o programa de orientação para pais, chamado Positive 

Parenting, que visa uma atuação preventiva e interventiva, auxiliando os pais na 

educação dos filhos. Foi desenvolvido para se trabalhar em grupos de pais e 

organizado em três etapas conforme a idade dos filhos. Portanto, é realizado em 

grupos de pais que tem filhos de 2 a 6 anos, 7 a 11 anos e 12 a 14 anos. Os 

encontros são semanais e cada uma das três etapas, conforme a idade dos filhos, 

tem um conjunto de temas específicos que abordam situações cotidianas vividas 

no relacionamento entre pais e filhos. O roteiro de condução dos encontros é 

padronizado e são utilizados textos, filmes e exercícios durante a sessão e 

também folhetos para casa. Os encontros permitem reflexões que visam mobilizar 

nos pais recursos e estratégias efetivas de parentalidade.  

 Vamos comentar aqui alguns temas que compõem o conteúdo da segunda 

fase do programa, Positive Parenting II, utilizado para pais de crianças entre 7 e 

11 anos.  

Pitzer (1993), nos encontros com os pais procura orientá-los utilizando 

situações do cotidiano das famílias, com uma linguagem simples para facilitar a 

compreensão e obter resultados positivos. O autor estimula reflexão e propõe 

estratégias de práticas educativas que atendam as necessidades das famílias.  

Em um dos temas, é ressaltada a importância dos pais observar e elogiar as 

crianças quando se comportam adequadamente, porque é comum dos adultos 

darem atenção frente aos comportamentos inadequados considerados anti-

sociais. Os pais tentam colocar regras, limites, fazer acordos, mas muitas vezes 

se sentem impotentes diante da falta de obediência dos filhos. Sem saber muito 

bem o que fazer, observa-se segundo Pitzer (1994), que é muito comum a perda 

de controle, os pais se exaltam verbalmente, agridem fisicamente e se sentem 

cada vez mais impotentes. O resultado disso é a perda de autoridade dos pais e a 

presença de conflitos nos relacionamentos familiares. 

Neste programa Positive Parenting II, os pais são treinados, orientados e 

estimulados a valorizar as qualidades e os comportamentos considerados bons. É 

preciso parar de dar atenção diante do mal comportamento e procurar reforçar 
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todos os atos positivos para se obter resultados eficazes. Segundo o autor, as 

crianças precisam e desejam atenção. Ocorre que, se os pais conseguem 

demonstrar que estão notando seus filhos quando estes apresentam 

comportamentos esperados ou aceitos socialmente, eles se sentem 

recompensados e passam a dar respostas positivas. Para que os pais consigam 

isso, é preciso muita paciência no início. Há a necessidade de policiar seus 

impulsos e seus sentimentos de raiva diante da falta de obediência por parte das 

crianças. É importante que os pais observem seus próprios gestos procurando 

sorrir e fazer elogios específicos quando houver um comportamento desejado.  

 Outro tema abordado é sobre deixar as crianças sozinhas em casa e que, 

segundo Pitzer (1993), pode ser uma experiência recompensadora, embora haja a 

necessidade de observar se a criança está pronta para isso. Caso contrário, ao 

invés de ajudar a criança a desenvolver independência, responsabilidade, 

confiança e habilidades, a tendência é gerar medo e situação perigosa.   

Há sinais para identificar a hora certa e o autor alerta os pais lembrando 

que: a criança demonstra desejo e vontade para ficar só; sinais de 

responsabilidade, de estar atenta às necessidades dos outros, de tomar decisões 

independentes, de se preparar na hora certa de ir para escola, de fazer lição de 

casa com pouca supervisão e outras habilidades que vão dando aos pais sinais de 

maturidade e independência. Estas habilidades começam a aparecer entre as 

idades de dez e doze anos. Outro dado importante é quando a criança consegue 

falar facilmente sobre interesses e preocupações. Nessa fase, os pais conseguem 

refletir com as crianças sobre qualquer medo ou problemas que surgem quando 

ficam sozinhas, ou quando os pais não podem estar por perto.  

Para Pitzer (1993), estes sinais demonstram que a criança está 

desenvolvendo habilidades de maturidade, porém há que se considerar outros 

fatores, como: se o bairro que a família mora é seguro, se tem adulto por perto 

caso ocorra uma emergência, se o tempo que a criança vai ficar sozinha é longo. 

São fatores importantes de serem observados e que independem da criança estar 

considerada pronta para ficar sozinha em casa. Os pais também devem lembrar 

que as crianças, assim como os adultos, têm suas diferenças, algumas são mais 
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independentes que outras e algumas são mais medrosas, apesar dos cuidados e 

da preparação. O próximo passo, após essas observações é preparar a criança 

por meio de diretrizes, conhecimento e treinamento que o autor, no programa, 

didaticamente orienta os pais. 

Todd (1989), fala sobre os principais cuidados que os pais devem ter ao 

preparar uma criança para ficar só em casa. Fala da importância de envolver as 

crianças em decisões e discussões que os afetam, a fim de compreenderem as 

razões das regras, facilitando assim o cumprimento das mesmas. Outro aspecto 

indispensável é o de preparar a criança para diversas situações: como falar ao 

telefone, como atender a porta, uso de equipamentos na cozinha e 

eletrodomésticos; acesso à lista de números de emergência, saber o que dizer e 

informar endereço e telefone; saber quando chamar pais ou adultos, preparar as 

crianças com técnicas de pronto socorro básicas e como pedir ajuda, enfim, os 

pais precisam passar informações gradualmente, aos poucos ir preparando as 

crianças e aumentando a segurança para deixá-las só em casa. 

Segundo o autor, é de grande auxílio imaginar situações e representá-las 

para verificar a compreensão das crianças, mantendo canais de comunicação 

aberto, estimulando perguntas e fazendo revisão periódica das informações de 

segurança. As crianças tendem a esquecer principalmente porque são 

informações que não são usadas com freqüência. Por meio do programa, os pais 

recebem informações e se sentem confiantes e mais preparados para lidar com as 

situações do cotidiano.  

   A raiva das crianças é um sentimento inevitável e todo ser humano a sente, 

portanto as crianças também têm o direito de sentir. É preciso ter espaço dentro 

de casa para a criança expressar seus sentimentos, porém cabe aos pais ajudá-

las a aprender o equilíbrio entre conter e externar o sentimento de raiva para 

manter uma relação segura. Há momentos que é saudável e importante para o 

desenvolvimento da criança, acolhê-la na dor e ajudá-la a nomear tais 

sentimentos. 

   Pitzer (1993), apresenta sugestões para quando uma criança está muito 

irritada ou agressiva. Vamos comentar algumas das orientações sugeridas. O 
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autor fala da importância de valorizar e observar os bons comportamentos, pois as 

crianças se sentem bem e aprendem a agir de forma que agrada os pais. 

Observar também a qualidade de vida, porque a criança que tem pouca atividade 

física, é obesa, está doente ou passa fome, tende a ficar irritada mais 

freqüentemente. Outro aspecto é quanto à demonstração de comportamentos 

adequados por parte dos pais. É importante lembrar que os pais são exemplos e 

as crianças procuram imitá-los. Diante da manifestação de raiva da criança, os 

pais devem demonstrar afeto, elas querem chamar atenção, por isso ignorar o 

comportamento inadequado e procurar dar atenção aos sentimentos é uma boa 

estratégia. 

 Os autores concordam quanto a evitar agressão física. São 

comportamentos que os pais não querem que as crianças tenham, então não 

devem dar o exemplo. Como já foi dito, é saudável acolher o filho quando ele está 

com raiva e ajudá-lo a reconhecer seus sentimentos e compreender que a raiva, a 

frustração, a dor, são sentimentos que podemos expressar de outras formas que 

não necessariamente com reações agressivas. Segundo Pitzer (1993), os pais 

devem ensinar as crianças a expressar raiva com palavras. Falar é um modo bom 

para se libertar dos sentimentos de raiva e frustração. A criança deve ser 

encorajada a usar palavras, ao invés de usar ação física para expressar a raiva. É 

preciso que os pais permaneçam tranqüilos, embora não seja uma tarefa fácil, 

mas necessária para ajudar a criança a recuperar o controle.  

No programa o autor apresenta algumas orientações de como agir com as 

crianças que apresentam agressividade: ignorar o acesso de raiva se puder; 

procurar dar um tempo, um intervalo para dar a criança uma chance de se 

tranqüilizar; procurar retirar a criança da situação; falar suavemente com a criança; 

tentar entender o que a criança quer e quais suas necessidades. O autor afirma 

que os acessos de raiva são muitas vezes ferramentas poderosas utilizadas pelas 

crianças para que seus desejos sejam atendidos. Os pais, portanto, precisam 

ajudar os filhos a encontrar outras formas para expressar suas necessidades.   

Para Pitzer (1993), a raiva é um sentimento que todos nós temos, sendo 

necessário que os pais ajudem as crianças a aprender a administrar esse 
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sentimento tão humano e inevitável, canalizando-o em ações positivas. Quando os 

pais compreendem que certos comportamentos têm haver com a fase do 

desenvolvimento da criança, fica mais fácil lidar com o sentimento de raiva. 

Segundo o autor, reconhecer que as crianças passam por fases previsíveis e se 

comportam de modos semelhantes, de acordo com a idade, ajuda os pais a lidar 

também com a própria raiva. 

Outro item de grande relevância e que gostaríamos de destacar aqui é 

sobre o comportamento respeitoso. O autor ressalta que para ter respeito é 

necessário respeitar as crianças. Comportamentos respeitosos são exemplos que 

certamente vão ficando como modelo a ser seguido. No treinamento com os pais, 

são dados inúmeros exemplos desses comportamentos auxiliando-os a 

demonstrar por meio de atitudes e comportamentos o respeito, a educação e a 

forma como devemos nos relacionar com as pessoas. É responsabilidade dos 

pais, preparar as crianças para a vida em sociedade. Formar cidadãos educados, 

que saibam respeitar e ter empatia pelas pessoas é fundamental para conviver 

com outras pessoas. Porém os pais precisam estar atentos, pois respeito tem 

significados diferentes para as pessoas, portanto uma boa dica é tratar os outros 

como gostaria de ser tratado.  

Pitzer (1996) ressalta que a família deve ajudar os filhos a desenvolver 

qualidades como empatia, compaixão, bondade e outras que possibilitam a vida 

em sociedade mais agradável. Cabe aos pais lembrar que têm uma meta diária 

para demonstrar e motivar comportamento respeitoso, pois crianças motivadas a 

respeitar os outros ajudarão na construção de uma sociedade menos violenta e 

mais justa, sendo necessário começar na família. Outra função dos pais e 

igualmente importante para o desenvolvimento saudável é ensinar as crianças a 

ter responsabilidade.  

Para o autor a responsabilidade é uma característica que se desenvolve 

aos poucos e com orientação constante. Os pais precisam acompanhar, orientar e 

ensinar através das situações cotidianas como, atividades da casa, atividades 

escolares e outras. O resultado disso é a sensação de pertencer a uma família. As 

crianças se sentem úteis ao colaborar nos cuidados da casa, da família, 
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desenvolvendo um autoconceito positivo e uma independência que prepara para a 

vida adulta. Todos se beneficiam, os pais que dividem a carga de trabalho, não 

ficando sobrecarregados e as crianças que desenvolvem habilidades importantes 

para própria vida.   

É fundamental a atitude dos pais de motivar e confiar para realização de 

tarefas, respeitando e observando as fases do desenvolvimento, que têm 

necessidades e deveres específicos. Ao exercer a parentalidade, os pais 

apresentam dificuldades em colocar limites nas crianças. Pitzer (1996), aborda a 

importância de se colocar limites e afirma que é mais uma maneira de demonstrar 

aos filhos amor e cuidado. Porém, segundo o autor, há a necessidade de se 

observar o tipo de limite, para não correr o risco de exagerar na dose com limites 

rígidos. 

Também é preciso respeitar os limites de cada fase de idade, para não 

correr o risco de exigir uma resposta que a criança não tenha condições de dar. É 

possível perceber quando uma criança não está preparada, observando seu 

comportamento, pois normalmente elas tentam fazer o melhor possível diante de 

uma tarefa, mas não conseguem. Outro indicador é quando ficam deprimidas, 

agressivas, correndo o risco de desanimarem de tentar o sucesso. É importante 

que os pais coloquem limites claros e simples, pois as crianças precisam saber o 

que é esperado delas, por isso o limite deve ser detalhado, específico e possível 

de ser realizado.  

 Segundo Kurcinka (1992), os pais se sentem culpados e responsáveis 

quando os filhos apresentam comportamentos impróprios. Uma criança que 

apresenta comportamentos com falta de limites é constrangedor, portando há a 

necessidade de buscar estratégias para ajudar as crianças a ter limites. Podemos 

ajudar as crianças a aprender mais sobre limites, autodisciplina e modos 

apropriados de expressar os sentimentos e tensões, sem que os pais precisem 

usar castigo, punição ou agressividade. Kurcinka (1994), ressalta que é importante 

que os pais procurem priorizar as expectativas, não querer manter o poder e o 

controle de tudo o tempo todo, pois quando há muitas regras a criança pode não 
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conseguir lembrar de todas. A família pode escolher as prioridades, ou seja, o que 

realmente é importante e vai fazer diferença na formação e educação dos filhos. 

Pitzer (1996), reforça a idéia de que os pais devem procurar prestar mais 

atenção nos comportamentos bons do que nos ruins. As crianças respondem às 

recompensas e atenção. As crianças não devem receber recompensas e atenção 

por comportamentos negativos. Até mesmo atenção negativa é atenção e muitos 

pais recompensam comportamento negativo diariamente. Podemos observar nas 

famílias crianças que fazem birra, normalmente são as que ganham o doce ou o 

brinquedo que estão pedindo. Portanto, é essencial que os pais tenham 

consciência da importância de dar atenção aos comportamentos bons e 

apropriados, quando pensamos em disciplina e limites.  

Zagury (2001), refere-se aos problemas que podem derivar da falta de 

limites. A criança quando crescer, na vida adulta poderá ter sérios problemas 

como: descontrole emocional, histeria, distúrbios de conduta, agressividade, 

desrespeito aos pais, colegas e autoridades, incapacidade de concentração, 

dificuldade para concluir tarefas, excitabilidade, baixo rendimento, e outras 

conseqüências. Para autora a criança que não aprende a ter limite cresce com 

uma deformação na percepção do outro. Para ela só importa o seu desejo, o seu 

bem-estar, o seu prazer, e assim, fica impossibilitada de conseguir sucesso nos 

relacionamentos e na vida de forma geral. 

      Pitzer (1996), comenta sobre mais um dos temas trabalhos com pais que 

tem filhos entre 7 e 11 anos. São as conseqüências e a diferença entre 

conseqüência natural e lógica. Uma conseqüência é um resultado de algo que 

uma pessoa faz. Assumir conseqüências das próprias ações é uma forma de 

ensinar responsabilidade. Uma conseqüência natural significa o que acontece por 

causa de algo que uma criança fez. Uma conseqüência lógica é um resultado 

organizado pelo pai, mas logicamente relacionado ao que a criança fez. 

Conseqüências naturais e lógicas são resultados de escolhas que a criança faz, 

elas escolhem as conseqüências do comportamento inadequado. As 

conseqüências podem ser ferramentas de disciplina efetiva.  
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Outro tema que também se destaca quando o assunto se refere a práticas 

educativas, é agressão física. Os pais devem bater ou não nos filhos? Na 

pesquisa Educação Parental, Nascimento (2004), investigou esse tema e o 

resultado mostrou que para alguns pais a agressão física, ou seja, o “bater” é 

considerado uma prática utilizada com freqüência quando os filhos não obedecem. 

Mais que isso, o conceito de educar filhos, para alguns pais, tem implícito o 

“bater”. Na fala de alguns participantes da pesquisa, “educar é bater quando 

preciso”. Outros pais acreditam que bater não resolve o problema de falta de 

disciplina. De fato, há muitos estudos que apresentam ferramentas para disciplinar 

uma criança, que são mais eficazes e menos prejudiciais do que utilizando 

qualquer forma de punição física. 

Segundo Pitzer (1993), agressão física, quando severa e freqüente, gera 

conseqüências futuras como: baixa estima, raiva, medo, depressão, alienação, 

alcoolismo, instabilidade emocional, dependência, entre outras. Os pais podem 

evitar surras, uma vez que há modos mais efetivos para disciplinar os filhos e, 

certamente, os programas de orientação para pais, mães e cuidadores, podem 

auxiliar as famílias prevenindo muitas conseqüências que prejudicam o 

desenvolvimento saudável das crianças. 

Falando em conseqüências, podemos destacar outro tema bastante 

propício para nossa reflexão e quem comenta sobre ele é Szymanski (2006), 

quando fala que as práticas educativas merecem toda atenção nos estudos sobre 

parentalidade, não só porque, influência no processo de socialização, mas 

também, na constituição identitária. Para autora, a constituição identitária se refere 

a um processo de trocas intersubjetivas, que se dá, por meio da relação entre os 

membros familiares, considerando valores e afetividade. Ser alguém com 

características próprias, portanto diferente das outras pessoas e ao mesmo tempo 

se sentir pertencendo a um grupo social, é uma experiência transformadora e 

necessária para o desenvolvimento humano. Observa-se que essa concepção de 

processo identitário  enfatiza a influência mútua entre as pessoas, despertando o 

auto-conhecimento.  
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 “... ações contínuas e habituais, realizadas pelos membros 

mais velhos da família, nas trocas intersubjetivas, com o 

sentido de possibilitar a construção e apropriação de saberes, 

práticas e hábitos sociais pelos mais jovens, trazendo, em seu 

interior, uma compreensão e uma proposta de ser-no-mundo 

com o outro” (Szymanski, 2001 p. 87) 

 

 As práticas educativas são adotadas pelos pais em função da maneira 

como compreendem sua condição socializadora e interpretam os comportamentos 

dos filhos. Todas as pessoas expressam seus sentimentos, pensamentos de 

forma verbal e não verbal e, com as crianças, não é diferente. Por este motivo é 

importante que os pais estejam atentos a reação dos filhos, para identificar o que 

está sendo comunicado. Segundo Szymanski (2006), a nova geração de pais 

responde aos cuidados das crianças também movida por sentidos os mais 

diversos, a partir da compreensão que estruturam em relação a si, ao outro e ao 

mundo familiar.  

Heidegger (1981), comenta que as atividades do dia-a-dia são vividas 

conforme o modo humano de coexistir. O cuidado que os pais têm com os filhos 

pode ter como base o respeito, a paciência, a tolerância e a esperança. No 

entanto é preciso estar atento para encontrar o equilíbrio necessário, a fim de, não 

cairmos nos extremos.  Para Szymanski (2006), formar uma família e ter filhos são 

opções, como também se pode escolher a forma que pretende cuidar. A autora 

afirma que ter filhos, constituir uma família, ser cuidador, são escolhas que têm um 

significado implícito na cultura, com normas, expectativas e valores construídos 

pela sociedade.  

Assim, a autora sugere que, é preciso cuidar de ser pai e ser mãe e propõe 

algumas formas de cuidar: o acolhimento afetivo e atenção às necessidades 

físicas e psicológicas das crianças; a importância de ensinar hábitos e habilidades 

sociais; o incentivo à educação. De forma resumida, para autora, este é um 

exemplo do que significa ser pai ou cuidador em nossa cultura. Mas também, 

encontramos formas opostas, como citado anteriormente, nas quais o significado 
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de ser pai tem como base o autoritarismo, a agressão física, entendo como forma 

de educação dos filhos. De fato como já refletimos nos capítulos anteriores, 

historicamente o autoritarismo estava presente nas relações familiares, de forma 

que algumas famílias ainda não conseguiram construir novos modelos.  

Outro aspecto da educação dos filhos, abordado por Szymanski (2006), se 

refere ao modo de cuidar, ou seja, a experiência de cuidar, considerando não só 

as influencias externas (culturais), como também, os fatores subjetivos do 

cuidador. Para autora, é importante levar em consideração, as expectativas e o 

estado de ânimo ao se viver a experiência de cuidador. Pode-se cuidar dos filhos 

com paciência, esperança, receio, confiança, medo, como uma obrigação, ou com 

amor e prazer. Depende da disposição afetiva do pai, da mãe ou do cuidador, ao 

exercer a parentalidade. Conforme citado anteriormente, podemos expressar de 

forma verbal ou não verbal, o que sentimos e pensamos. Assim, por meio das 

práticas educativas, ou seja, do comportamento dos pais, os filhos também 

percebem a forma como são cuidados. A percepção de como é visto e as 

expectativas que os pais têm dele, influenciam sua constituição identitária, por ser 

um processo relacional. 

Pelt, (2006), em sua obra “Como formar filhos vencedores” comenta sobre 

auto-estima e destaca três aspectos que favorecem o desenvolvimento da criança. 

É extremamente importante que a criança experimente o sentimento de ser única, 

o sentimento de fazer parte da família e o sentimento de que é amada. 

Concordamos com a autora, uma vez que, todo ser humano é único e precisa ser 

respeitado sem suas particularidades.  

O sentimento de fazer parte de uma família, para a autora, é uma sensação 

percebida pelas crianças e uma necessidade de todo ser humano para criar 

vínculos, se sentir protegido, seguro e confiante para construir futuros 

relacionamentos. O sentimento de ser amado é a sensação que o filho tem de ser 

valioso, especial, de saber que tem alguém se preocupando com ele, mesmo 

quando os pais não estão por perto. Também favorece a auto-estima e 

autoconfiança.  
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A forma como os pais se relacionam com seus filhos, influencia na forma 

como ele vai se relacionar com as outras pessoas e consigo mesmo. Podendo ser, 

portanto, com respeito, flexibilidade, tolerância, confiança e discernimento. 

Portanto, as práticas educativas, podem transmitir sentido na constituição de si 

mesmo, na compreensão do mundo e dos outros. Viver em família remete a um 

modo de se tratar mutuamente, de cuidar de cada um e da própria vida familiar, 

carregado de afetividade, com sentido nem sempre explicitado e sob o peso de 

tradições passadas de geração em geração (SZYMANSKI, 2006).  

 Para Szymanski (2006), as atitudes e comportamentos dos pais, a forma 

como se estabelece o relacionamento com seus filhos, e a maneira que cuidam 

dessa relação, refletem interpretações da tarefa socializadora. Observamos mães 

que tiveram pais violentos e agressivos, reproduzindo, repetindo o padrão de 

comportamento aprendido de agressividade e rigidez com seus filhos. Muitas 

vezes a repetição do modelo adquirido com a família de origem não é consciente. 

A autora ressalta também que é importante considerar a influência de 

fatores associados a famílias de baixa renda, principalmente em relação à baixa 

escolaridade dos pais no conceito de práticas educativas com os filhos. Muitos 

estudos (BERNARD-PEYRON & ALLÈS-JARDEL, 2002, BLACK & KRISHNAKUMAR, 

1998, MCLOYD, 1990, 1998, NUNES, 1994, apud SZYMANSKI, 2006), destacam que 

famílias de baixa renda e baixo nível de escolaridade geralmente utilizam violência 

física e verbal com suas crianças, o que provoca problemas para seu 

desenvolvimento. Também é verdade que, encontramos famílias em situação 

menos favorecida economicamente e que possuem habilidades e criatividade na 

busca de práticas efetivas de educação. 

Paulo Freire (1996) comenta a respeito da ação educativa dos pais 

comparando com a de professores nas escolas. Em sua análise Freire (1970), 

destaca o comportamento autoritário dos professores com as crianças. Se 

olharmos para nossa história, culturalmente o detentor do conhecimento era o 

adulto e a criança só restava obedecer. As necessidades, os desejos e as 

experiências da criança não eram considerados, nem mesmo na educação formal. 



32 

 

Para Freire (1996), até hoje muitos pais têm medo de perder a autoridade e por 

isso agem com autoritarismo e com violência. 

Assim, acreditamos na urgência e necessidade cada vez maior de novas 

pesquisas, e uma atenção especial por parte dos profissionais de psicologia para 

o tema família e parentalidade. De fato, a parentar é uma tarefa exigente e 

desafiadora, mas independentemente da situação econômica da família, das 

características pessoais dos pais, das influencias do passado e do presente, 

parentar, pode ser uma tarefa prazerosa e proporcionar um crescimento 

imensurável para homens e mulheres que assumem com responsabilidade, amor 

e dedicação. A arte de educar é um ato de amor e requer dedicação, 

compromisso, maturidade, portanto refletir sobre as dificuldades, orientar e 

construir junto com os pais, recursos e estratégias que auxiliem nas práticas 

educativas é necessário para o bem estar das famílias e o desenvolvimento 

saudável das crianças. 
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4. Método 

 

 
4.1 Tipo de pesquisa 

 
A abordagem adotada foi pesquisa qualitativa que consiste em 

compreender “um fenômeno em sua totalidade, considerando-se que tanto a 

perspectiva adota pelo pesquisador quanto a própria ação do pesquisador em 

diferentes momentos do processo de investigação fazem parte do fenômeno 

investigado” (BERTHOUD, 2002, p.175). Na pesquisa qualitativa é considerado o 

significado da experiência vivida, o contexto e a subjetividade do pesquisador e do 

pesquisado.  

Trata-se de um processo que segundo Oliveira (2007), permite 

compreender um fenômeno interpretando significados. Por meio de instrumentos 

adequados, o pesquisador busca interpretar os dados coletados, tendo como base 

a fundamentação teórica, o contexto, o significado e a co-construção do 

conhecimento ocorre do resultado da relação entre pesquisado e pesquisador. 

Esse processo exige coerência, rigor, transparência e reflexibilidade do 

pesquisador.  

 

4.2 Participantes 

 

Por acessibilidade, foi composta uma amostra com 20 famílias. Os 

participantes da pesquisa foram pais e mães, cujos filhos têm entre 07 e 11 de 

idade, residentes na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Outro critério 

adotado foi em relação ao nível sócioeconômico, nos quais dois grupos pertencem 

à população de classe econômica A e B e dois grupos a classe econômica C, D, E 

por indicadores sociais como nível salarial, bens que possuem e nível de 

escolaridade, conforme critério de classificação econômica no Brasil, pesquisa 

realizada pelo IBOPE (ANEXO 1). 

Tendo como critério amostras propositais e compostas por acessibilidade, 

os participantes foram recrutados por meio de convites diretos, pelo método de 
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“bola de neve”, que consiste em localizar pessoas através da indicação de seus 

conhecidos que, progressivamente, vão indicando outras pessoas que se 

encaixam nos critérios. Assim, a cada pessoa que é convidada para participar, 

pede-se que indique outra entre seus conhecidos ou parentes que possa também 

ser convidada.  

 

4.3 Instrumentos 

 

1ª FASE: para condução dos grupos nessa fase foram utilizados três 

instrumentos: 

a) Questionário: pré-teste; 

b) Roteiro semi-estruturado para condução dos encontros; 

c) Enquete pela Internet: questionário com duas questões fechadas. 

 

No primeiro encontro, o instrumento utilizado foi um questionário com 

questões escalares conforme (APÊNDICE 2), a fim de identificar as práticas 

adotadas pelos pais na educação dos filhos, anterior a participação nos encontros.  

Segundo Andrade (2003), questionário é um instrumento que possui um 

conjunto de perguntas que o pesquisado pode responder sem necessariamente 

ter a presença do pesquisador. Neste caso o pesquisador estava presente, mas o 

que a autora destaca é que o questionário exige questões claras e objetivas. 

Cada encontro teve um tema norteador e, para condução dos seis 

encontros, foi elaborado, com base no programa Positive Parenting II, um roteiro 

semi-estruturado conforme (APÊNDICE 5).  

Para Bonato (2006), a principal função do roteiro semi-estruturado é auxiliar 

o pesquisador na condução do encontro sem perder de vista os objetivos da 

pesquisa. Como é semi-estruturado, possibilita uma interação entre o grupo sem 

perder a organização do encontro. O pesquisador realizou o trabalho de 

orientação, por meio de textos, filmes, exercícios, reflexão e partilha entre os 

participantes.  
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Enquanto os encontros aconteciam, foi realizada uma enquete pela Internet, 

um questionário composto por duas questões fechadas (APÊNDICE 3), com a 

finalidade de obter um maior número de dados e investigar por meio da opinião 

das pessoas as principais dificuldades para educar filhos, considerando o contexto 

cultural e social.  

 

3ª FASE: para condução desses grupos, foram utilizados dois instrumentos: 

a) Questionário: pré-teste; 

b) Roteiro semi-estruturado.  

 

Assim como na fase anterior os participantes responderam, no início dos 

encontros o questionário pré-teste com questões escalares (APÊNDICE 2). O 

objetivo desse questionário foi identificar as atitudes e comportamentos dos pais 

antes da participação nos encontros. Foram realizados seis encontros com dois 

grupos de pais, no qual cada encontro foi conduzido pelo roteiro semi-estruturado 

(APÊNDICE 5). Foi o mesmo utilizado nos grupos da primeira fase, pois não 

houve necessidade de alteração do roteiro na condução dos encontros.  

 

4ª FASE: Nesta fase foram utilizados três questionários pós-teste: 

a) Questionários com questões escalares; 

b) Questionário com questões de múltipla escolha; 

c) Questionário com questões dicotômicas. 

 

Os pais foram convidados, após três meses do término dos encontros da 

terceira fase, para uma avaliação do trabalho realizado com todos participantes. O 

objetivo foi identificar se houve mudança no comportamento e nas atitudes dos 

pais em relação às práticas educativas. Nesse encontro, foram aplicados três 

questionários, o primeiro foi pós-teste com questões escalares, o segundo com 

questões de múltipla escolha e o terceiro com questões dicotômicas conforme 

(APÊNDICE 4 ).  
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4.4 Procedimento para coleta de dados: 

 

A pesquisa foi realizada em quatro fases, conforme citado no quadro abaixo 

e descrito a seguir: 

 

1ª FASE:  Foram realizados 6 encontros de 1h e 30 min. de duração cada um, com 

2 grupos de pais e mães obedecendo aos critérios propostos como: idade dos 

filhos, local de residência e nível sócioeconômico. Nessa fase também foi 

realizada uma enquete, pela Internet e teve a participação de 286 internautas 

sobre dificuldades que os pais encontram para educar os filhos. 

 

2ª FASE:  Teve início a análise dos dados. 

 

3ª FASE:  Foram realizados 6 encontros com mais 2 grupos de pais, conforme os 

critérios pré-estabelecidos. 

 

4ª FASE:  Foi realizado um encontro com os participantes para avaliação do 

modelo de intervenção em orientação familiar, após 3 meses do término dos 

encontros. 

 

 

 

Antes de formar cada grupo para participar dos seis encontros, os pais 

foram convidados para uma palestra, cujo tema foi “A Arte de Educar Filhos”, 

conforme convite (APÊNDICE 1). O intuito da palestra foi esclarecer os objetivos 

da pesquisa e conscientizar os participantes de que a psicologia tem avançado 

cada vez mais nos estudos sobre famílias, podendo contribuir com orientações 

sobre práticas educativas que auxiliem no exercício da parentalidade.  

Nesse primeiro momento, os participantes foram acolhidos, foi feita uma 

breve apresentação entre os componentes do grupo e foi realizada uma 

explanação por parte da pesquisadora sobre o tema. Em seguida, foram 
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apresentados os objetivos da pesquisa e, por fim, realizado o convite para o grupo 

participar dos seis encontros. Essa proposta foi aceita em todos os grupos, 

embora com resistência por parte de alguns pais que alegavam falta de tempo. No 

entanto, outros pais demonstraram muito interesse e motivação em participar, uma 

vez que consideram relevante, programas psicoeducativos e reconhecem a 

carência de trabalhos de orientação e prevenção com famílias no Brasil.  

Após a confirmação do grupo em participar dos encontros, foi solicitado a 

cada um, a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

conforme (APÊNDICE 6). Os demais encontros seguiram o roteiro semi-

estruturado, conforme citado nos instrumentos da primeira e terceira fase. A 

elaboração do roteiro dos encontros, os temas e algumas atividades realizadas em 

cada encontro tiveram como base o programa Positive Parenting II. Foi utilizado 

também um vídeo do programa que, com a ajuda de colegas profissionais, foi 

traduzido e dublado do inglês para o português. Esse vídeo foi passado para os 

participantes, com a finalidade de contribuir na reflexão dos temas, mostrando 

cenas de atitudes e comportamentos positivos e negativos dos pais para com os 

filhos em situações do cotidiano. Para reflexão dos temas, foram usados textos do 

programa e textos de autores brasileiros conforme (APÊNDICE 8 ).  

Foram realizados encontros semanais com quatro grupos de pais, 

totalizando seis sessões de uma hora e meia cada, com cinco participantes em 

cada grupo. O primeiro grupo que se formou teve a participação de quatro mães e 

uma avó, todos pertencentes à classe econômica C, D e E. O segundo grupo teve 

um pai, três mães e uma avó pertencentes à classe econômica A e B. 

Concomitante à realização desses grupos, conforme citado nos instrumentos foi 

realizada uma enquête pela Internet, com intuito de obter informação sobre a 

opinião das pessoas quanto às dificuldades encontradas no exercício da 

parentalidade. Houve uma participação significativa de 286 internautas que 

colaboraram com a pesquisa respondendo duas questões sobre a prática dos pais 

na educação dos filhos. Estas informações contribuíram também para identificar a 

relevância dos temas e para análise dos dados conforme os resultados 

apresentados em gráfico (APÊNDICE 7). 
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Em seguida teve início a análise dos dados coletados até aquele momento, 

para identificar a relevância dos temas dos encontros em relação às necessidades 

dos pais.  Na seqüência o terceiro grupo de pais foi realizado, com a participação 

de duas avós e três mães e o quarto grupo com quatro mães e um pai, 

considerando os critérios pré-definidos e cada grupo pertencendo a classes 

econômicas diferentes. Esses encontros foram realizados, com roteiro e conteúdo 

iguais ao da primeira fase. 

Na quarta fase foi realizado um encontro após três meses da realização dos 

grupos. Nesse encontro, foi utilizado instrumento de avaliação proposto no 

programa Positive Parenting II, a fim de identificar os resultados e a relevância de 

um trabalho de orientação sobre práticas educativas para pais e mães. Os 

instrumentos utilizados foram três questionários, conforme citado anteriormente, 

que possibilitou identificar mudanças significativas nas atitudes e comportamentos 

dos pais e das mães em relação ao pré-teste aplicado no primeiro encontro. Todos 

os grupos foram realizados em uma sala equipada com gravador e filmadora 

preparada para os encontros, localizada no centro da cidade de Taubaté de fácil 

acesso para os participantes. 

 

4.5 Análise dos dados: 

 

A análise dos dados coletados teve início na segunda fase dessa pesquisa, 

logo após a realização dos dois primeiros grupos, conforme citado anteriormente. 

O processo de análise continuou, a medida que foram sendo cumpridas as outras 

fases. Ocorreu por meio do levantamento de categorias e subcategorias, que 

foram organizadas de acordo com os temas abordados em cada encontro, como 

segue: ferramentas de parentalidade, limites, atenção, respeito, responsabilidade 

e monitoramento.   

Foi utilizado como técnica, análise de conteúdo: pré-análise, a descrição 

analítica e a interpretação referencial (Triviños 1987). A análise dos dados permitiu 

identificar aspectos convergentes e divergentes relacionados à classificação 
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econômica, as necessidades e dificuldades que os pais encontram para educar os 

filhos e observado a relevância dos temas que guiou a reflexão de cada encontro.  

Para análise dos dados, foram utilizados resultados obtidos na pesquisa 

“Educação Parental”: “uma análise do padrão de educação dos filhos em famílias 

de baixa renda”, que identificou práticas educativas adotadas pela população de 

classe econômica D e E. Todos os encontros foram gravados e filmados a fim de 

não se perder dados relevantes para pesquisa e estes foram transcritos e 

analisados a partir da organização dos temas abordados em cada encontro.  

 

4.6 Questões Éticas 

 
De acordo com Portaria 196/96 do CNS, o projeto desta pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da PUC SP. Todos os documentos, assim como 

protocolos de entrevista, fitas de áudio e outros ficarão sob responsabilidade da 

professora orientadora e serão destruídos findo o prazo estipulado. 
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5. Apresentação dos Resultados 

 
 
5.1 Grupos da Primeira Fase: 

 
Temas emergidos e 
Temas abordados 

Grupo 1 – Classe 
Econômica  A e B 

Grupo 2 – Classe 
Econômica C, D, E 

 
 
 
 
 
 
 

Influências 
culturais e sociais 

“Quando as crianças eram 
pequenas ficava muito mais 

fácil, porque os menorzinhos a 
gente ainda de certa forma tem 

um controle sobre eles. Mas 
quando eles começam a ir pra 
escolinha, aí já complica tudo. 
Eles começam aprender coisas 
diferentes com os colegas e a 
gente fica surpresa com certos 
comportamentos. Eu fico me 
perguntando onde foi que ele 
aprendeu isso? Era tão bom 
quando ele era piquininho!” 

 
“Em casa a gente tenta 

selecionar os programas de TV 
e sempre fiscalizar os acessos a 
Internet, mas a gente sabe que 
sempre escapa alguma coisa, 

não tem como evitar, os tempos 
mudaram”. 

 
“Hoje tudo começa depois da 

meia noite.  meu ainda é 
pequeno, mas com 8 anos, já 
quer ir sozinho  no shopping 

com os amigos”. 
 

“Ta tudo virado nos avesso 
hoje em dia, a gente bate, não 
adianta, a gente conversa, não 
muda,na minha época, meu pai 
olhava e pronto, não precisava 

falar mais nada”. 
 

“... mudou muito as coisas. Eu 
vou contar, tem hora que não 

sei o que fazer, na minha época 
era tudo diferente. As criança 

obedecia pai e mãe, hoje a 
gente fala e eles desde pequeno 

já responde, grita....” 
 

“Em casa não tem computador, 
mas lá no bairro aquele lugar 

que a gente paga pra usar 
Internet, e os maiorzinho não 
qué sai de lá. É uma briga. 
Antigamente não tinha nada 

disso”. 
 

“Antigamente, as crianças não 
podia ouvir conversa dos 

adultos, hoje elas parece que 
sabe mais que nóis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influências do 
padrão de educação 

da família de 
origem 

“Eu não aceito, mesmo. Minha 
filha de 11 anos! Descobri 

outro dia que ela deu um beijo 
na boca de um menino no 
shopping. Quando fiquei 

sabendo entrei em desespero. 
Dei um ano de castigo. Não sai 

de casa enquanto não 
aprender... Não quero que 

aconteça com ela o que 
aconteceu comigo. Por falta da 
minha mãe conversar comigo 

eu casei muito cedo e sofri 

“Na minha época era vara de 
marmelo, espada de São Jorge, 
mas a coisa funcionava. Não 

era como agora que as crianças 
não respeitam os mais velhos, 
não obedecem. A gente fala, 

eles respondem e não 
obedecem. Eu bato memo, não 
como o meu pai fazia. Ele batia 

por tudo e por nada, eu nem 
sabia porque apanhava. Agora 
eu bato quando merece e com 
um fio de borracha que tem lá 
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muito. Com minhas filhas isso 
vai ser diferente”. 

 
“Meus pais sempre motivaram 
todos em casa a estudar, hoje 
eu passo o mesmo pros meus 
filhos. A gente tem um padrão 
de vida boa, se deixar os filhos 
ficam mal acostumados e não 

aprendem a ter 
responsabilidade”. 

 
“Lá em casa a minha menina 
fala: eu não vou arrumar a 

cama, a empregada que 
arrume. Eu digo a ela, tem que 
aprender fazer as coisas dentro 

de casa, porque nem sempre 
tem empregada pra fazer tudo. 

Meus pais sempre me 
ensinaram a dar valor pro que 
temos, a respeitar as pessoas e 
a aprender fazer as coisas pra 

ser independente. Mas se a 
gente não tomar cuidado, nessa 
vida corrida, falta, muitas vezes 

falta tempo de olhar pras 
crianças e eles crescem sem 

saber fazer nada”. 
 

“É eu tenho sido muito 
tolerante com meus filhos. 
Meus pais eram rígidos, 

principalmente meu pai que era 
militar. Nossa casa parecia um 
quartel, ele era muito severo e 

sistemático. Hoje me pego 
fazendo o contrário com meus 
filhos. Tem hora que sinto que 
perdi o controle da situação e 
não é fácil colocar ordem na 

casa”. 
 
 

em casa. Ma eu falo porque tá 
apanhando..” 

 
“Eu também sou dependente do 
meu marido, não estudei, hoje 
não trabalho e não quero isso 

pros meus filhos. Meus pais não 
conversavam não se 

preocupava em mandar eu pra 
escola. Agora eu falo pras 
crianças tem que estudar”. 

 
“Em casa aprendi na raça e na 
porrada que na vida as coisas 
não vêm fácil. O que faço hoje 

é não dá molesa pros meus 
filhos”. 

 
“Eu apanhei muito quando era 

criança, mas com o tempo 
entendi que bater não ensina 

nada de bom. Tenho três filhos 
e não bato, ensino com 

conversa, castigo e muito amor. 
Não quero que as crianças 
passem o que eu passei, dói 

muito e fica marcas, até hoje eu 
lembro das surras”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Educar um filho, pra mim, é 
ensinar e preparar ele para a 

vida. Se meu filho não aprender 
a conviver com as pessoas, a 
dividir, respeitar, colaborar 
com os outros, ele vai sofrer 

muito. Eu sempre digo pra ele, 

“Educar para mim tem que ter 
pai e mãe, não dá pra ser um 
só. Eu me separei tenho um de 

9, um de 3 e um de 2. Não 
agüento mais, tem hora que 

tenho vontade de pegar a minha 
mala e ir embora, ele não ajuda 
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Tema 1: 
Ferramentas de 
Parentalidade: 

 

tem que aprender agora 
enquanto é criança pra não 

sofrer mais tarde”. 
 

“Educar é ensinar os filhos a 
melhor maneira de enfrentar a 

vida”. 
 

“Educar é na teoria conduzir, 
dirigir, com carinho, amor e 

paciência. Na prática é 
ordenar, determinar, com 
pouca paciência e muita 

culpa”. 
 

“Educar é ensinar e preparar 
para a vida em sociedade, 
ensinar a viver com outras 

pessoas”. 
 
 

“Eu e meu marido, a gente 
procura conversar entre nós 

dois, pra não ter perigo de cada 
um falar uma coisa pras 

crianças, mas na hora de agir 
tem que ser eu. Ele é muito 

quieto. Eu sempre falo pra ele 
que tem que conversar com as 
meninas, porque fica muito pra 

mim, sobra tudo pra mim”. 
 

“Eu não tinha parado pra 
pensar que a gente precisa 

olhar mais pros filhos e pra nós 
mesmos. Sempre podemos 

mudar algo, no jeito de falar, 
no tom de voz, no tipo de 

castigo. Eu falo, olhar mais pra 
eles, no sentido de ver o que 
eles precisam, ver o que eles 

tão querendo falar com aquele 
tipo de comportamento. Agora, 

depois de assistir o filme e 
pensando nisso,  faz sentido” 

. 
“Eu acho também que quando 
a criança consegue entender a 
regra, ela não toma isso como 
uma coisa ruim. Ela sabe que 
isso ta funcionando dentro da 

em nada, nem visitar as 
crianças ele vem. Quando 

aparece de vez em quando pega 
cheirosinho, de banho tomado, 
tudo em ordem e vai passear, é 

justo isso?”. 
 

“Quando a mulher é sozinha 
pra cuidar das crianças, fica 
bem mais difícil, ainda pra 

ajudar, tem minha mãe pra se 
intrometer, atrapalhando o 

jeito que eu quero criar meus 
filhos”. 

 
“O pior é quando tem padrasto. 
O meu filho reclama muito e eu 

fico dividida”. 
 
 
 

“... às vezes a gente chega 
cansada do serviço e desconta 
tudo nas crianças. Elas falam – 
a mãe ta com a macaca hoje - 

(risos)”. 
 

“Educar não é fácil, tenho 
conta pra pagar, tenho 

responsabilidades no serviço, 
preciso cumprir um monte de 
coisa, chega em casa eles não 

colaboram! É uma gritaria, tem 
hora que os 3 querem entrar 

tudo junto  no banheiro. É uma 
briga pra tomar banho. Eles 
não obedecem, vou te contar 

viu”. 
 

“Educar não tem sido fácil pra 
mim. Não é fácil, ainda cuido 

da minha mãe que é outra 
criança, meu marido quer 

atenção e as crianças também. 
Tem hora que eu não consigo 

nem entrar no banheiro 
sozinha, vem todo mundo atrás 

de mim, até o cachorro. Eu 
gritei, outro dia, falei –por 

acaso é banho comunitário? – 
fora todo mundo daqui “. 
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sua casa”. 
 

“Eu acho que educar precisa 
ter  regras é o que funciona.... 

penso que quando a gente 
coloca uma regra coerente, 

explica e a criança entende o 
motivo, o porque da regra, ela 
serve para disciplinar e não 

tem nada de imposição nisso. A 
criança não vê como algo 

negativo quando ela entende o 
porque da regra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Eu preciso dar mais valor pra 

mim, porque se eu não der 
valor, ninguém vai dar. Eu faço 
tudo pra ele e ele acostuma ter 
uma serviçal, depois eu quero 

que ele faça as coisas ai não faz 
mesmo”. 

 
“O que eu achei legal no filme 
e nesse bate papo nosso, é que 

precisa ver se as crianças 
entenderam o que a gente ta 

pedindo e que precisa combinar 
antes da coisa pegar fogo...rs”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tema 2: Limites: 
 

“Na minha opinião colocar 
limites é saber corrigir, 

disciplinar, ensinar, dar amor, 
carinho, com equilíbrio, com 

limite”. 
 

“Quando a gente consegue 
conversar sem brigar, sem ser 
na hora da raiva, aí a coisa 

funciona”. 
 

“Eles aprendem com nosso 
exemplo, né. Em casa não 
falamos palavrão, tento 

explicar o porque não vou 
deixar fazer tal coisa e quando 

eles tão irritados ou eu to 
estressada deixo pra conversar 
depois que a poeira abaixar”. 

 
“Educar é corrigir, disciplinar, 
ensinar, dar amor, carinho, por 

limite”. 
 

“Quando a gente consegue 
conversar sem brigar, sem ser 
na hora da raiva, aí a coisa 

funciona”. 
 

“Depois do encontro da 
semana passada fui pra casa 

“Limite não é fácil, porque uma 
hora eles obedecem outra hora 
não fazem nada do que a gente 

pede”. 
 

“os meus querem tudo toda 
hora. Não sabe esperar, grita, 
esperneia, desde pequeno os 
quatro são assim, parece que 
nasceram com o capeta no 

corpo”. 
 

“Quanto mais eu falo pra 
colocar as coisas no lugar mas 

desarrumada fica a casa. 
Parece que um quer competir 
com outro, pra ver quem faz 

mais bagunça”. 
 

“O meu problema em casa é 
com estudo. Meu filho não leva 

a sério, só faz bagunça na 
escola e em casa eu trabalho, 
não dá pra controlar tarefa”. 

 
“A gente conversou semana 

passada sobre educação, cada 
um tem uma idéia e eu vi que 
muita coisa dentro de casa dá 

pra melhorar”. 
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pensando, e cheguei a 
conclusão de que fomos muito 
reprimidos no passado e hoje 

deixamos nossos filhos muito a 
vontade. Em função da falta de 
tempo não colocamos limites, 
não cuidamos corretamente da 

disciplina deles e depois 
cobramos, como se eles já 

viessem prontos”. 
 

“As crianças têm muita 
mordomia hoje em dia. Tudo 
muito fácil. Na minha época 
lavava roupa no rio e pra ter 
fogo ia buscar lenha, desde 

pequena, hoje eles têm tudo e 
não dão valor”.  

 

 
Tema 3: Atenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“A gente conversa sobre tudo 

em casa. Mas às vezes não 
temos muito tempo de ficar 
juntos e de dar atenção as 

crianças e eles cobram isso, 
viu!” 

 
“Os meus meninos têm muitas 
atividades durante o dia e eu e 

meu marido trabalhamos, 
quando chega a noite ta todo 
mundo cansado... No final de 

semana a gente fica junto, mas 
os dois brigam muito e eu não 

tenho muita paciência não, 
coloco de castigo, as vezes 

atrapalha até algum passeio 
que tava programado”. 

 
“Eles não têm parada, é o 
tempo todo fazendo alguma 

coisa pra chamar atenção. Eu 
falo pra eles:a gente trabalha 

tanto pra dar o melhor pra eles 
e eles não dão valor!” 

 
“É tem tanta criança que não 
tem nem metade do que eles 
têm e eles não tão satisfeitos 
com nada, sempre querem 
mais, mais, mais. O meu se 

acha o rei da cocada preta, se 
deixar ele domina a casa, eu 

fico furiosa”. 
 

“Lá em casa tenho uma menina 
e um menino, eu não tenho 
muito problema com eles, 

porque obedecem na medida do 

 
“Lá em casa tem muito grito, 

eles me tiram do sério às 
vezes”. 

 
“A briga é porque querem o 

tênis de marca igual do 
amiguinho da escola e eu não 
posso comprar. Aí começa a 

briga, porque acha que 
dinheiro dá em árvore. Tam dia 

que acorda todo mundo 
emburrado em casa”. 

 
“Eu não aceito cobrança da 

parte deles. O que eu posso eu 
dou, o que não posso, já aviso, 
não tem dinheiro e não adianta 

espernear”. 
 

“O que mais me irrita é a 
grosseria, o nervinho, eu 
chamo atenção, ponho de 

castigo, bato, porque tem hora 
que não dá pra conversar”. 

 
“Os meus são boca suja, fala 

muito palavrão, aprende muita 
coisa ruim na escola e na rua, 
eu brigo com eles o tempo todo 

por causa disso, parece que 
eles fazem pra me provocar”. 

 
“Procuro dar atenção pros 

meus filhos, mas tem hora que 
eles me tiram do sério de tal 

forma que sem mais nem 
menos, quando a gente vê ta 
todo mundo brigando por 

tudo”. 
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possível. Não são de fazer birra 
e nem de querer bater de frente, 
até que obedecem. As vezes tem 

uma briguinha em casa, mas 
eles são tranqüilos. Também eu 
não fico muito no pé, cada um 

já sabem como é nossa rotina.” 
 

 
“Eu sempre falo, não sei como 

saiu assim, porque a irmã é 
totalmente diferente. Ela 

estuda, tira nota boa, nunca 
tive problema com fazer tarefa, 
mas o menino, não tem jeito...” 

 
 

 
 
 

Tema 4: Respeito e 
Responsabilidade 

 

 
“Meu filho é terrível, ele se 
acha o rei da cocada preta. 

Tem hora que fico pensando, da 
onde saiu isso”. 

 
“Olhe outro dia a diretora 

chamou na escola, sempre sou 
eu que vou, aí eu pedi pro meu 
marido ir, ele tava de folga. Só 
que ele é muito bravo. Vou te 
contar não sei como ela teve 
coragem de aprontar do jeito 
que apronta na escola, porque 
meu marido é militar e muito 
rígido, quando ele pega pra 
bater a coisa fica feia lá em 

casa. Eu falo pra minha filha 
você tem coragem mesmo de 

desafiar seu pai, assim”. 
 

“Olha se ela não tomar jeito eu 
não sei o que vai acontecer, 
porque eu não agüento mais. 
Outro dia ela foi à farmácia 

pra comprar veneno de rato pra 
se matar, aí a moça da 

farmácia que me conhece 
mandou chamar eu. Posso com 
isso? Não sei da onde ela tira 

essas idéias?”. 
 

“Em casa tem muita briga, ela 
é muito preguiçosa e não faz a 
tarefa de escola. Eu não tenho 

tempo, então faço correndo 
com ela só pra não vim àqueles 

bilhetinhos, porque eu quero 
morrer com aquilo”. 

 
“Eu fiquei sabendo pela mãe de 
um amigo do meu filho que ele 

 
“O meu qué levar vantagem em 
tudo, nem os amigos agüentam 

ele. No jogo ele não aceita 
perder, quer sempre ganhar. 

Sai briga na escola, na rua, em 
todo lugar. Ele não pensa nos 

outros e nem no que pode 
acontecer depois, o que ele 

quer é ter razão sempre e não 
adianta discordar. Ele é forte 

bate nos colegas”. 
 

“Eu ensino ter respeito pros 
mais velhos, mas outro dia veio 

reclamação da escola”. 
 

“Eu pego a vara e resolvo a 
situação, porque filho meu me 
enfrentando eu não aceito. Eu 
sempre falo quem manda aqui 

sou eu!” 
 

“Meu neto me faz de “gato e 
sapato”, eu encobria as artes 
dele, mas agora eu estou me 
dando mais valor e outro dia 
liguei pro pai dele e contei o 

que ele tava fazendo. Agora ele 
ta começando me respeitar 

mais”. 
 

“Eu não gosto de mentira 
também não, eu brigo quando 
descubro que mentiram pra 

mim e acho que filho tem que 
respeitar pai e mãe”. 

 
“Eu falo sempre se for 

bonzinho e obedecer, só tem a 
ganhar com isso, porque com 
meu pai e minha mãe nunca 
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vai repetir em duas matérias. 
Ela me perguntou se eu tava 
sabendo, eu disse que sim e a 
vergonha. Mas quantas vezes 
eu pedi pra ele não mentir pra 
mim? Não tem jeito. Odeio 
ficar sabendo das coisas pelos 
outros, ele não prende”. 

 
 
 

levantei a voz e todos nós lá em 
casa respeitava muito meus 

pais. A gente tem que aprender 
a dar valor pra família e pra 

quem quer o melhor pra 
gente”. 

 

   
 
 

Tema 5: 
Monitoramento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Meu filho falou que tinha 

escovado o dente, mas a escova 
tava seca, então a gente tem 

supervisionar, porque eles são 
espertos, mas nós temos  

 
que ser mais esperto que eles”. 

 
“Eu procuro levar e trazer, 

quando as crianças têm 
compromissos com os 

coleguinhas. Quando não dá 
para eu acompanhar, alguém 

da família faz isso por mim, ou 
os avós ou a empregada, etc... 

Fico sempre atenta.” 
 

“Não é fácil separar 
monitoramento, controle e 

ainda respeitar privacidade. Às 
vezes é difícil saber até onde 
posso ir. Eles desde pequenos 
já têm desejos próprios e às 
vezes fico meio perdida”. 

 
“Em casa tento passar a 

importância do diálogo e da 
verdade. Falo que eles 

precisam confiar em nós, no pai 
e na mãe que quer o melhor 

deles, o mundo tá muito 
perigoso.” 

 

 
“Olha por mais que eu procure 
saber o que eles tão fazendo eu 
não consigo saber direito. Não 
paro em casa, trabalho em casa 

de família e é  
 

muito longe da onde eu moro. 
Quando chego em casa, tem um 
monte de coisa pra fazer. O que 

faço, rezo e peço pra Deus 
cuidar”. 

 
“Os meus, fica o irmão mais 

velho vigiando, de olho, se sair 
pra rua, quando eu chego em 

casa, se eu souber de 
travessura ou de rua apanha os 

três”. 
 

“No meu bairro toda criançada 
brinca na rua, e todo mundo se 
conhece. Os meus brincam eu 

só peço que não vá pra longe, é 
pra brincar na perto de casa”. 

 
“Quando chego à noite, vou ver 
se fizeram a tarefa da escola e 
também as coisas que eu pedi 

pra fazer em casa.” 
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5.2 Grupos da Terceira Fase 

 

Temas emergidos e 
Temas abordados 

Grupo 3 – Classe 
Econômica  A e B 

Grupo 4 – Classe 
Econômica C, D, E 

 
 
 
 
 

Tema 1: Ferramentas 
de Parentalidade: 

 
 

 
“Educar na minha opinião  é 
passar valores, os pais hoje 

em dia deixam os filhos 
fazerem o que quer. Lá em 

casa isso não acontece, meu 
marido é severo, as vezes 
exagera, mas se deixar os 

filhos não respeitam”. 
 

 “Educar é ensinar, educar, 
orientar, dar conselhos, 
colocar limite, amar”. 

 
“Educar não é uma tarefa 
fácil, quando a gente ta 

esperando o filho, é lindo, 
depois vem os problemas”. 

 
“Educar é uma 

responsabilidade muito 
grande, preparar um ser 

humano pra conviver com 
outras pessoas e enfrentar os 

problemas da vida”. 
 

“Educar uma criança exige 
muita, mas muita dedicação e 

doação, principalmente da 
mãe, lá em casa sobra pra 

mim”. 
 

“Educar é trabalhoso e 
difícil, principalmente se o 
casal não tiver em sintonia. 
Acho que é preciso muito 
diálogo entre o casal pra 

coisa funcionar”. 
 

“Educar tem haver com 
equilíbrio e paciência. Tem 

haver também com 
dedicação, seriedade, acho 

que tem muita gente 
brincando de ser pai e mãe. 

Exige maturidade”. 

 
“Eu acho que ter paciência 
o tempo todo não dá, por 

isso eu dou uns grito memo, 
não agüento”. 

 
 

“Eu também concordo que 
o casal tem que falar a 

mesma língua, pras 
criança, não ficar 

confusa”. 
 

“Eu tenho três, mas a 
menina é a pior. O tempo 
todo a gente briga muito, 

tem hora que eu fico 
pensando, onde foi que eu 

errei?”. 
 

“Olha, amar eu amo, mas 
fala sério, colocar regras, 
não é fácil, depois de um 
dia de trabalho, calor, 

enchimento de saco com 
chefe, conta pra pagar e 

ainda marido que não vale 
nada”. 

 
“Eu confesso que não fazia 
idéia o que é ser mãe até 
ter os meus. Hoje eu dou 

valor pra minha mãe, não é 
fácil”. 

 
“Educar é mostrar as 

coisas certas, a gente tem 
que ensinar dentro de casa 

as coisas certas, porque 
senão eles vão aprender 

tudo errado na rua”. 
 

“Educar é ensinar 
obedecer e respeitar os 

mais velhos, porque é muito 
feio criança mal criada”. 
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“Educar exige doação e 

amor”. 
 
 
 

 
 
 

Tema 2: Limites: 
 
 
 

 
“Olha todo mundo fala em 
limites, mas nem os adultos 
têm. No transito, na fila do 
banco, no supermercado, 
todo mundo quer levar 

vantagem e esquece que é 
preciso saber qual seu 

limite”. 
 

“Acho importante dar bom 
exemplo pros filhos. Não 

invadir o território do outro”. 
 

“Limites pras crianças, não é 
fácil. Tem hora que sinto 

culpa, porque não quero ser 
como meus pais e acabo 
sendo muito permissiva”. 

 
“Limites é orientar os filhos 

que nem tudo eles podem 
fazer”. 

 
“Eu acho que tem que 

colocar regras, disciplinar e 
colocar limites para poder 

viver bem quando for adulto. 
Quero que  meus filhos sejam 

adultos responsáveis e 
educados”. 

 

 

 
“Limite é importante, sem 
limite é igual animal, pode 

tue e não respeita os 
outros”. 

 
“Eu tem hora que largo 

mão, não consigo colocar 
limites, eles me vencem 

pelo cansaço”. 
 

“Olha quando começa os 
três brigar por tudo. 

Parece que eles querem me 
provocar, me tirar do sério. 

O pai fala que eu não sei 
colocar limite, mas ele não 
fica o dia inteiro com eles, 

né?” 
 

“Meu filho até que 
obedece, respeita os limites 
que eu e o pai coloca. Só 

que na hora de fazer tarefa 
da escola, é uma briga, não 

tem acordo, acaba todo 
mundo perdendo os 

limites”. 
 

“Lá em casa o limite é a 
cinta, eu bato memo, se não 
obedecer entra no coro”. 

 
Tema 3: Atenção 

 
 
 
 

 
“Eu me sinto muito culpada, 
acho que sou uma mãe muito 
ausente, chego em casa tarde 
da noite, porque trabalho na 
área comercial, visito clientes 

e tenho pouco tempo pra 
minha filha”. 

 
“Os meus filhos ficam com a 
empregada, porque eu dou 

aula em várias escolas. 

 
“Eu dou atenção, mas sei 

que fico pouco com as 
crianças, não tenho tempo 

nem pra mim”. 
 

“Eu não trabalho fora e 
fico com eles, cuido, faço 

almoço, levo na escola, mas 
não sei se é por isso, só sei 
que me estresso muito com 

eles”. 
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Agüento criança o dia todo, 
quando chego em casa, eles 
cobram atenção, mas eu não 

tenho mais pique”. 
 
 

“As minhas meninas brigam  
 

muito e o tempo todo querem 
chamar a minha  atenção pra 
ela. Tem hora que perturba, 

porque não são mais 
crianças”.  

 
“Quando recebo amigos em 
casa percebo que meus filhos 
ficam enciumados. Querem 
atenção o tempo todo, ficam 

tentando atrapalhar  a 
conversa. Quase morro de 

vergonha, porque agem como 
crianças que não têm 
nenhuma educação”. 

 
Quando to em casa procura 

dar atenção e também faço de 
tudo pra passear com eles 

final de semana e quando dá. 
São momentos marcantes, 

dou prioridade, sempre que 
posso, pra ficar com meus 

filhos. 

 
“Os meus brigam o tempo 
todo e o único jeito é pegar 

a vara, porque eles não 
obedecem e a gente não 

consegue ficar juntos, numa 
boa, sempre tem briga”. 

  
 
 
 

“Eu tento ver o que eles 
precisam, dou atenção, mas 
eles são muito carentes, se 
deixar querem que eu fique 

o tempo todo só dando 
atenção pra eles, ai eu não 
faço mais nada na vida”. 

 
“A minha mãe já falou, eles 

querem chamar sua 
atenção, porque quando 

você não ta aqui em casa, é 
uma paz. Todo mundo se 
comporta. É só eu chegar 
que começa, um competir 
com o outro, um querer o 
que ou outro quer e assim 

vai, até ficar uma gritaria”. 
 

 
 
 

Tema 4: Respeito e 
Responsabilidade 

 
 

 
“Eu falo pra eles, que a pior 

coisa que existe num ser 
humano é a falta de 

respeito”. 
 

“Ela não respeita nem a mim 
e nem ao pai, é uma revolta 

só, não sei porque ela é 
assim, sempre procuro fazer 
o melhor e ela sempre tem o 

que quer”. 
 

“Sempre falo pros meus 
filhos, é preciso respeitar as 

outras pessoas e também 
acredito que ser alguém na 

vida é poder assumir as 
conseqüências de seus atos”. 

 
“Lá em casa falta muito 

respeito, eles falam muito 
nome feio e na hora de 

assumir quem fez isso ou 
aquilo, ninguém é homem, 
joga tudo nas costas um do 

outro”. 
 

“Eu dou exemplo e falo: 
não meche no que não é 

seu, não abre a geladeira 
da casa dos outros, não se 
mete na vida de ninguém, 

porque ninguém vai se 
meter com você. Respeite e 

você será respeitado”. 
 

“As conseqüências dos 



50 

 

 
“É, respeito e 

responsabilidade são 
primordial para viver em 

sociedade”. 
 

“Hoje em dia todo mundo 
faz, mas na hora de assumir, 

não foi ninguém”. 
 
 

“É desde muito pequeno eu 
falo pro meu filho, fez alguma 
coisa? Então agora tem que 

resolver, assumir”. 

atos, é terrível, né? Hoje 
em dia todo mundo quer 
fazer as coisas cada um  
pensando no seu próprio 

umbigo  e os outros que se 
danem”. 

 
“Eu sempre falo respeite os 

mais velhos, os 
professores... e a 

responsabilidade se 
aprende dentro de casa 

com exemplo  
 

do pai e da mãe.”. 
 
 
 
 

 
 
 

Tema 5: 
Monitoramento 

 
 

 
“Em casa é uma briga pra 
tomar banho e escovar os 

dentes, mas eu fico em cima, 
se deixar eles enrolam, 
enrolam e não vão”. 

 
“O perigo hoje em dia é a 

rua, os amiguinhos, por onde 
anda e com quem, então eu 

fico muito atenta pra ver com 
quem estão brincando e quem 

são os amiguinhos”. 
 

“Tem hora que eu confundo 
orientar, acompanhar, cuidar 
com controlar, não quero ser 
como meus pais. Eles ficavam 

mexendo nas minhas coisa 
pra vê se achava algo 

errado”. 
 

“Eu gosto de estar sempre 
acompanhando de perto tudo 
que acontece, porque tenho 

medo das surpresas”. 
 

 
“Os meus ficam na rua o 

dia inteiro. Eu falo pra eles 
que se eles se envolver com 

bandidagem, quem vai 
sofrer são eles mesmos. 
Fico sempre falando na 

cabeça deles pra vê se não 
se metem em perigo”. 

 
“Dentro da escola tem 

muita coisa que não presta, 
tem droga, tem briga e eu 

sempre falo pros dois tomar 
muito cuidado”. 

 
“Olha não é fácil criar 

filho mesmo hoje em dia, 
por mais que você fale, dê 
exemplo, tem hora que dá 
até medo pelo que a gente 
houve falar por aí. Lá no 
bairro que eu moro tem 
muito marginal, tudo 

pivetada, eu fico de olho 
nos meus”. 

 

 



51 

 

Houve uma reflexão sobre as influências culturais e sociais, trazidas pelos 

participantes, quase que como um apelo. O sentimento de impotência diante das 

novas exigências que se apresentam a cada dia parece assustar, desafiar e 

questionar as práticas educativas tradicionais. Identificamos que as influências 

externas afetam as famílias, independente do nível socioeconômico.  

Foi observado nos resultados da pesquisa Educação Parental, Nascimento 

(2004), que identificou nas famílias de classe econômica D e E, a dificuldade de 

construir novos modelos de educação, devido a forte influência das famílias de 

origem. Verificaram-se também, as mudanças culturais e sociais que afetam direta 

e indiretamente os relacionamentos entre pais e filhos. Outro destaque foi em 

relação a agressividade no comportamento dos pais, que utilizam com freqüência 

a punição física para educar.  

Este último item também foi encontrado nos resultados dos grupos de pais 

da classe econômica D e E, nesta pesquisa. Os dados revelam que a punição 

física é uma prática mais comum nas famílias de baixa renda em relação as 

famílias de classe A, B e C. 

Quanto as influências do padrão de educação da família de origem, não 

observamos diferença em relação a classificação econômica. A forma como foram 

educados, o sentido e o significado de educação afetam direta ou indiretamente a 

experiência de parentar. Crescemos e muitas vezes, o único modelo que temos de 

ser pai e mãe, foi aprendido com nossos pais.   

A repetição de padrões pode ocorrer também pelo modelo oposto e nem 

sempre é consciente. No entanto, independente de como seja ou qual nível 

socioeconômico pertence, observamos que a quebra desses padrões passados de 

geração para geração, não é fácil. Os participantes comentam sobre a dificuldade 

de construir novos padrões.  

Em relação aos temas, observamos que foram satisfatórios, contribuindo 

com relevância para reflexão nos encontros, respondendo as necessidades dos 

pais. Não houve necessidade de mudar os temas e o roteiro de condução dos 

grupos também não sofreu alteração.  A enquete realizada pela Internet contribuiu 

para identificar a relevância dos temas, apontando que uma das maiores 
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dificuldade na educação dos filhos é sobre limites. Nos grupos também 

observamos que os pais que têm filhos nessa faixa etária, entre 7 e 11 anos, 

apresentam preocupação e grande dificuldade em colocar limites nos filhos, em  

negociar regras e estabelecer prioridades nas práticas educativas.  

Os temas responsabilidade e respeito, bem como monitoramento, também 

se destacou nos encontros como preocupação dos pais. Os filhos nessa idade 

estão nas escolas, nos grupos sociais e suas ações revelam se já estão 

preparados ou não para o convívio com outras pessoas respeitando limites na 

relação com outro, demonstrando responsabilidade para assumir as 

conseqüências dos próprios atos. Identificamos também que para os pais, terem 

certeza se a criança está preparada para se cuidar e ficar sozinha em casa, não é 

uma decisão fácil.  
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5.3 Avaliação do Modelo de Orientação em Intervenção Familiar. 

 

 
5.3.1 Pré-teste 

 
 
Questionário A: com questões escalares para avaliar ação dos pais.  

Cada participante recebeu no primeiro encontro de cada grupo da primeira e da 

terceira fase, uma folha desse exercício para indicar com um X quantas vezes 

costuma utilizar essas práticas. Na tabela abaixo está em percentual a soma das 

respostas dos participantes em cada questão. 

 
 

Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

1. Você lembra seu filho de um limite e 
explica as razões. 10% 

 
40% 

 
50% 

2. Ignora comportamentos que não afetam as 
crianças ou os outros. 

 
15% 

 
25% 

 
60% 

3. Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

 
10% 

 
20% 

 
70% 

4. Ameaça a bater. 50% 
 

35% 15% 

5. Bate na criança. 55% 
 

30% 15% 

6. Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

10% 35% 55% 

7. Deixa a criança experienciar às 
conseqüências de seus atos. 

15% 25% 60% 

8. Grita ou xinga a criança. 65% 
 

25% 10% 

9. Dá exemplo de bons comportamentos. 30% 50% 20% 

10. Tem lazer com seus filhos 10% 
 

30% 60% 

11. Encoraja a criança a usar palavras ao invés 
de força física. 

20% 45% 35% 

12. Ajuda a criança dar nome para seus 
sentimentos. 

5% 20% 
 

75% 

13. Faz elogios descritos. 5% 
 

10% 85% 

14. Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

20% 35% 45% 

15. Procura saber o que a criança está fazendo. 20% 55% 25% 
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5.3.2 Pós-teste 

 
 
Questionário B: com questões escalares para avaliar ação dos pais após 3 meses. 

Cada participante recebeu uma folha desse exercício para indicar com um X 

quantas vezes costuma utilizar essas práticas. Na tabela abaixo está em 

percentual a soma das respostas dos participantes em cada questão. 

 
 
 

Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

Você lembra seu filho de um limite e explica as 
razões. 55% 

 
40% 

 
5% 

Ignora comportamentos que não afetam as 
crianças ou os outros. 

 
50% 

 
35% 

 
15% 

Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

 
65% 

 
25% 

 
10% 

Ameaça a bater. 25% 
 

35% 40% 

Bate na criança. 15% 
 

30% 55% 

Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

70% 25% 5% 

Deixa a criança experienciar às conseqüências 
de seus atos. 

50% 25% 25% 

Grita ou xinga a criança. 10% 
 

20% 70% 

Dá exemplo de bons comportamentos. 45% 40% 15% 

Tem lazer com seus filhos 40% 
 

30% 30% 

Encoraja a criança a usar palavras ao invés de 
força física. 

45% 35% 20% 

Ajuda a criança dar nome para seus sentimentos. 50% 30% 
 

20% 

Faz elogios descritos. 80% 
 

15% 5% 

Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

45% 35% 20% 

Procura saber o que a criança está fazendo. 55% 35% 10% 
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Comparação dos resultados das tabelas pré-teste e pós-teste.  
 
Questionário A e B - Questões 1 a  5. 
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50%

35%
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30%
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0%
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50%
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70%

Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 Pergunta 5

Avaliação de Resultados - PRÉ-TESTE

Sempre As vezes Raramente

55%

40%

5%

50%

35%

15%

65%

25%

10%

25%

35%
40%

15%

30%

55%

0%
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40%
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Avaliação de Resultados - PÓS-TESTE

Sempre As vezes Raramente

Pergunta 1: Você lembra seu filho de um limite e explica as raz ões.   
Pergunta 2: Ignora pequenos maus comportamentos que não afetam as crianças ou os outros.  
Pergunta 3: Fala como as pessoas se sentem quando as crianças s e comportam mal.  
Pergunta 4: Ameaça bater. 
Pergunta 5: Bate na criança.  
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Foi possível observar mudanças significativas nas ações dos pais, 

comparando os resultados antes e após intervenção, como mostra os gráficos. 

Vemos que os participantes passaram a lembrar e explicar mais vezes aos filhos 

os limites. Também podemos constatar que os pais passaram a estabelecer 

prioridades para discutir com as crianças, houve a preocupação em falar como as 

pessoas se sentem quando elas se comportam mal e reduziu o número de pais 

que ameaçam e utilizam a punição física para disciplinar os filhos. 
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Comparação dos resultados das tabelas pré-teste e pós-teste.  
 
Questionário A e B - Questões 6 a 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Observamos nestes gráficos que as mudanças mais significativas foram em 

relação a dar atenção quando as crianças têm bons comportamentos, deixá-las 

experimentar as conseqüências de seus atos e evitar gritos e brigas. 
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Avaliação de Resultados - PÓS-TESTE

Sempre As vezes Raramente

Pergunta 6: Dá atenção quando a criança tem bom comportamento.   
Pergunta 7: Deixa a criança experimentar as conseqüências de se us atos.  
Pergunta 8: Grita ou xinga a criança.  
Pergunta 9: Dá exemplo de bons comportamentos. 
Pergunta 10: Tem lazer com seus filhos.  
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Comparação dos resultados das tabelas pré-teste e pós-teste.  
 
Questionário A e B. Questões 11 a  15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podemos constatar que houve mudanças no comportamento dos pais em 

relação a todas as questões, no entanto a que mais se destacou foi em relação a 

fazer elogios para os filhos. 
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Avaliação de Resultados - PÓS-TESTE

Sempre As vezes Raramente

Pergunta 11: Encoraja a criança a usar palavras ao invés de forç a física.   
Pergunta 12: Ajuda a criança a dar nome aos seus sentimentos.  
Pergunta 13: Faz elogios descritos.  
Pergunta 14: Conta com a criança para os afazeres domésticos. 
Pergunta 15: Procura saber o que a criança está fazendo.  
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Questionário C: questões de múltipla escolha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neste exercício observamos que nos três meses após intervenção a 

maioria dos participantes se dedicou em evitar punição física (60%), colocar 

limites (75%), escutar (80%), dar mais atenção (65%) e monitorar mais os filhos 

(75%). No entanto o item mais apontado pelos participantes, ou seja, o que mais 

os pais se dedicaram foi em relação às ferramentas de parentalidade (85%). 
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Foi solicitado a cada participante para assinalar com um X os tópicos que mais se dedicou nos 
últimos meses. As respostas dos participantes estão demonstradas em percentual no gráfico 

abaixo:

Punição Física Limites
Consequências Escutando
Raiva Ferramentas de Parentalidade
Atenção Respeito
Responsabilidade Monitoramento



60 

 

Questionário D: questões dicotômicas – (falso/verdadeiro). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que os temas de maior relevância para os participantes, ou 

seja, que mais auxiliou nas práticas educativas foram limites (80º%), atenção 

(80%) e que ferramentas de educação, prevenção e orientação são mais 

importantes e eficazes que ferramentas de conseqüências e punição (85%) para 

se obter bons resultados na educação dos filhos. 
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Verdadeiro Falso
Resposta 1: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi a diferença entre disciplina e punição.  
Resposta 2: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi pensar o que eu quero que meu filho 
aprenda quando eu disciplinar seus comportamentos.  
Resposta 3: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi colocar limites para meus filhos.  
Resposta 4: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi que colocando limites para meu filho 
de uma forma carinhosa, também educa. 
Resposta 5: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foram as diferenças entre conseqüências 
e punição.  
Resposta 6: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi como utilizar conseqüências naturais 
e lógicas preferivelmente que punição, para mudar o comportamento de meu filho.  
Resposta 7: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi como é importante dar atenção e 
escutar meu filho. 
Resposta 8: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi que ferramentas de educação, 
prevenção e orientação são mais importantes e eficazes que ferramentas de conseqüências e punição.  
Resposta 9: Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos encontros foi que entender o outro e se fazer 
entender é fundamental para uma boa comunicação e um bom relacionamento.  
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6. Análise e Discussão dos Resultados 

  

 

Conforme refletimos nos capítulos anteriores, educar filhos é um fenômeno 

complexo, uma tarefa cada vez mais exigente e desafiadora, considerando fases 

do ciclo vital, necessidades dos filhos e mudanças no contexto social e cultural. 

Segundo Osório (2002), essas influências, com o passar dos anos, vem gerando 

novas formas de organização familiar e podemos dizer que a família 

constantemente sofre modificações que afetam direta e indiretamente o 

relacionamento entre pais e filhos.  

Nos encontros realizados com os pais, observou-se uma preocupação da 

maioria dos participantes no que diz respeito às influências que a família recebe 

do meio em que vive. Os pais comentam a dificuldade de passar valores, crenças, 

princípios que acreditam ser fundamental para a formação das crianças, em 

função das influências que recebem do convívio social, por meio da escola, 

internet, programas de televisão e outros. Os pais muitas vezes, se percebem 

tomados pelo sentimento de impotência frente ao excesso e à velocidade de 

informações e conteúdos que invadem o sistema familiar.  

 

“Quando as crianças eram pequenas ficava muito mais fácil, porque os menorzinhos a 

gente ainda de certa forma tem um controle sobre eles. Mas quando eles começam a ir 

pra escolinha, aí já complica tudo. Eles começam aprender coisas diferentes com os 

colegas e a gente fica surpresa com certos comportamentos. Eu fico me perguntando 

onde foi que ele aprendeu isso? Era tão bom quando ele era pequininho!” 

 

Além das influências externas, é possível observar também fatores 

decorrentes de sentimentos oriundos da experiência das funções parentais, de 

estar com o outro e consigo mesmo e que gera um certo temor e uma 

preocupação em relação à responsabilidade que o exercício da parentalidade 

suscita no casal.  Conforme ressalta Berthoud (2003, p.46) “[...] compete aos pais 

a responsabilidade dos cuidados e do bem–estar dos filhos[...]“, portanto uma 

tarefa bastante desafiadora para o casal principalmente quando o sistema familiar 
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se encontra na fase de aquisição do ciclo vital da família. Para Cerveny (1997), 

como vimos no capítulo dois, esta fase se dá com a chegada dos filhos até o início 

da adolescência. Os participantes dos grupos realizados nesta pesquisa se 

encontram na fase de aquisição e demonstram que têm consciência que educar 

filhos não é uma tarefa de pouca responsabilidade. O temor em corresponder com 

as exigências da sociedade, da família de origem e com os próprios anseios e 

expectativas exige do casal dedicação. A preocupação é importante para 

impulsionar o casal, uma vez que segundo Heidegger (1981, p196), “o temor é 

uma forma de estar no mundo [...] pois, a presença enquanto ser-no-mundo, é um 

ser em ocupações junta a “ (1981, p. 196). Portanto tem haver com estar presente, 

ocupar-se, cuidar, e nessa perspectiva podemos dizer que a preocupação dos 

pais é essencial para que no cotidiano possam responder às necessidades da 

família e dos filhos. 

 

 “Educar um filhos pra mim, é ensinar e preparar ele para viver com as outras pessoas” 

 

Observamos também, na fala dos pais a dificuldade de encontrar o ponto 

de equilíbrio entre o arcaico e o moderno. Conforme aponta Figueira (1986), 

convivemos com o passado e o presente, com o novo e o velho simultaneamente 

e o que vemos é a velocidade das informações e das mudanças sociais refletindo 

no comportamento, nos valores e exigindo flexibilidade do sistema familiar.  

 

“Eu não aceito, mesmo. Minha filha de 11 anos! Descobri outro dia que ela deu um 

beijo na boca de um menino no shopping. Quando fiquei sabendo entrei em desespero. 

Dei um ano de castigo. Não sai de casa enquanto não aprende...”. 

 

Outro fator trazido pelos pais em relação à educação dos filhos diz respeito 

à força dos modelos de educação aprendidos com a família de origem. Foi 

considerado pela maioria dos participantes, como significativo e bastante presente 

no exercício da parentalidade. Esses resultados confirmam o que Cerveny (1994) 

aponta sobre a repetição de padrões de interação das gerações anteriores que 

tendem a se repetir e nem sempre as pessoas percebem essa repetição ao longo 
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das gerações. Segundo a autora é de fundamental importância tomar consciência 

dos modelos de comportamento, oriundos das experiências vividas com a família 

de origem e que influenciam direta ou indiretamente o novo sistema familiar, para 

que este possa construir seus próprios padrões de relacionamento. 

 Os participantes tiveram espaço para refletir, comentar e compartilhar as 

experiências vivenciadas na infância e as atitudes de seus pais. Um dos objetivos 

foi propiciar a tomada de consciência desses padrões, que muitas vezes 

repetimos sem nos dar conta. É saudável ter em mente o que, por que e para que 

fazemos algo, ou temos determinada atitude, principalmente quando estamos 

falando de educação dos filhos. Ocorre que muitos conflitos entre pais e filhos se 

dão em função da falta de diálogo e flexibilidade por parte dos pais, muitas vezes 

em função de não se dar conta, da necessidade de construir novos padrões de 

relacionamento com os filhos.  

 

 “Na minha época era vara de marmelo, espada de São Jorge, mas a coisa funcionava. 

Não era como agora que as crianças não respeitam os mais velhos, não obedecem. A 

gente fala eles respondem e não obedecem. Eu bato mesmo, não como o meu pai fazia. 

Ele batia por tudo e por nada, eu nem sabia porque apanhava. Agora eu bato quando 

merece e com um fio de borracha que tem lá em casa”. 

 

Considerando estes fatores, podemos observar que a sociedade brasileira 

está em falta com a família. Temos poucos programas de política pública que 

atendam as famílias e suas necessidades cada vez mais gritantes e reveladoras, 

que se manifestam por meio dos conflitos nas relações familiares. Faltam 

informações, apoio emocional, espaço para reflexão que mobilizem nos pais 

recursos, dando suporte para o exercício da parentalidade. Falta ação em direção 

à prevenção dos inúmeros problemas sociais que encontramos decorrente da falta 

de cuidado e atenção que se tem com as famílias. Investigar esse universo 

possibilitou chegar um pouco mais perto dos conflitos familiares e compreender 

um pouco mais sobre esse fenômeno complexo e exigente: a parentalidade.  

Por meio da reflexão dos temas abordados em cada encontro, as famílias 

compartilharam suas experiências e pouco a pouco fomos conhecendo parte do 



64 

 

cotidiano de pais e mães que se encontram em uma fase do ciclo vital tão 

relevante para formação das bases do sistema familiar. Essa fase de aquisição é 

considerada o alicerce para sustentar as demais fases. Assim como vimos na 

literatura, observamos também pelo relato das famílias investigadas, que se trata 

de uma fase bastante exigente, muitas vezes tumultuada, na qual o casal se sente 

sobrecarregado em função da responsabilidade de educar e atender as 

necessidades básicas como alimentação, segurança, afeto e outras. As famílias 

da classe econômica C, D e E relatam preocupações e dificuldades em função da 

falta de recursos financeiros para atender as necessidades básicas dos filhos. As 

famílias classificadas pertencentes à classe econômica A e B também se queixam 

porque nem todos os desejos podem ser atendidos, e embora possam atender as 

necessidades básicas de alimentação, segurança, moradia, saúde, no geral 

reclamam das incertezas em relação ao futuro. Quanto ao relacionamento entre 

pais e filhos, independente da classificação econômica, os conflitos emergem por 

fatores não muito diferentes.  

Organizamos em categorias e subcategorias os temas que foram 

abordados nos encontros com os pais e que nos proporcionou dados relevantes 

para atender os objetivos propostos inicialmente.  

 

1. Práticas adotadas pelos pais na educação dos filhos 

 

 A educação é uma prática que faz parte da vida dos seres humanos. 

Estamos todos aprendendo o tempo todo e essa prática de aprender e ensinar 

acompanha o ser humano desde sua existência. A educação informal sempre fez 

parte nos vários tipos de organização social e cultural, nas diversas formas de 

relacionamento entre as pessoas. Áries (1986) comenta sobre o surgimento da 

educação institucionalizada nos séculos XVII e XVIII e concomitantemente a 

família que se modifica na sua forma de organização perante a sociedade. A 

educação, como citado no primeiro capítulo, era realizada pela comunidade, 

depois pela família, até que surgiram as escolas. A educação passou então a ser 

formal, no entanto não podemos deixar de considerar, conforme aponta Libâneo 
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(1994), que a educação não ocorre somente nas escolas, mas na vida e no 

cotidiano. O autor ressalta que precisa ser compreendida como um processo que 

faz parte da formação do ser humano, principalmente quando nos referimos a 

práticas educativas. Ela acontece nas escolas, nas instituições e nas diversas 

atividades que o ser humano desempenha em sua rotina diária. Vasconcelos 

(2003) concebe a educação como fenômeno sistêmico, devido às características 

recursivas e interdependentes. 

 Concordamos com essa forma mais profunda e ampla de conceber a 

educação, como uma prática de construção do conhecimento, seja por meio 

formal ou pelas experiências do cotidiano. Cada pessoa, de acordo com o 

contexto sociocultural, vivência um processo de aprendizagem que resulta em 

comportamentos e atitudes, que segundo Macedo (1994), são norteados pelos 

costumes, crenças, valores e que são transmitidos de geração para geração. 

  

1.1 Ferramentas de Parentalidade 

 

 O primeiro tema abordado nos encontros com os pais se referiu à 

importância de buscar cada vez mais novas estratégias nas práticas educativas a 

fim de atender as necessidades das crianças, considerando e respeitando sua 

individualidade e o contexto ao qual está inserida. O programa Positive Parenting 

II, traz vídeos educativos e folhetos para exercícios que contribuíram com o grupo 

na compreensão de que é possível fazer uso de várias “ferramentas”. Utilizamos o 

termo ferramentas conforme o programa sugere, para exemplificar atitudes, ações 

tomadas pelos pais para educar e transmitir valores. Pitzer (1993), faz essa uma 

comparação entre educar e cuidar dos filhos, como alguém que cuida de um 

jardim. O jardineiro precisa saber como utilizar a ferramenta certa na hora certa, 

de acordo com as necessidades das flores e plantas. 

Abordando esse tema, o programa tem como objetivo acolher, 

instrumentalizar, informar, mobilizar recursos próprios e orientar pais e mães a 

decidir pela ação mais eficaz na hora de corrigir, disciplinar, orientar, educar seus 

filhos, considerando o contexto da situação. A idade da criança, suas 
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necessidades, características, obrigações, são fatores que devem ser 

considerados também pelo pai ou pela mãe, lembrando que cada situação tem 

suas especificidades e cada filho tem sua individualidade. Morin (1980) aborda 

essa questão das características individuais que constitui cada ser humano, nos 

fazendo únicos e diferentes, portanto sujeitos. Precisamos ser acolhidos e 

respeitados na nossa individualidade, sem perder de vista o coletivo, é claro, por 

ser uma das funções da família nos preparar para a vida em sociedade. A família 

é o primeiro grupo com que convivemos, é por meio dela que nos socializamos e 

os pais têm consciência dessa difícil tarefa. 

 Os pais comentam da responsabilidade de parentar, alguns demonstrando 

força, coragem e determinação, outros expressando cansaço, desânimo, culpa, 

cobrança, características comuns da fase de aquisição. Quando a família é 

formada pelo casal, observamos nos grupos tanto o marido como a mulher 

trabalhando fora de casa para prover as necessidades da família, principalmente 

nas famílias de classe econômica C, D e E. Já nas famílias classificadas A e B, 

varia entre a mulher trabalhar fora de casa para auxiliar no orçamento e trabalhar 

para se realizar profissionalmente. Somada as atividades fora de casa 

encontramos, na maioria dos casos, a mulher sobrecarregada com afazeres 

domésticos e os cuidados com os filhos. Portanto, nessa dupla jornada, a mulher, 

mãe e esposa, continua com a responsabilidade de cuidar do lar e dos filhos com 

maior freqüência do que os homens. No entanto, ambos sobrecarregados com o 

trabalho fora de casa e com os cuidados da família, da casa e da educação dos 

filhos. Quando não tem a participação do pai, a mulher sente o “peso” da 

responsabilidade e ao educar os filhos fica mais exigente, conforme comenta 

algumas mães.  

 

“Eu tenho que ser pai e mãe ao mesmo tempo, então não posso dar moleza. A carga é 

muito grande. Tem hora que a gente fica sem saber o que fazer”. 

 

“Eu vou te contar, tem hora que dá vontade de sair correndo. Parece que eles se 

aproveitam do meu cansaço e abusam, não obedecem, aí eu rodo a baiana”. 
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Encontramos também em todos os níveis socioeconômico, mulheres que 

não trabalham fora do lar, no entanto se queixam, assim como as outras, de 

sobrecarga de responsabilidade e atividades domésticas quando têm filhos. 

Observamos que atualmente as pessoas têm mais liberdade para fazer suas 

escolhas. Vemos que, diferente de alguns anos atrás, os casais se separam com 

maior freqüência. No entanto surgem também alguns problemas em função disso 

e mais uma vez vemos a mulher sobrecarregada, porque diante de uma 

separação, os filhos geralmente ficam com a mãe. 

Outro aspecto relevante observado é em relação aos padrastos e 

madrastas, ocorre a dificuldade das famílias de reorganizar os papéis sociais de 

acordo com o que o novo contexto solicita. Há que se ter criatividade, justiça, 

sensibilidade e cuidado para compreender que houve mudanças após uma 

separação conjugal. Porém, vemos que leva um tempo e nem sempre é fácil para 

as famílias conseguirem se organizar diferente dos modelos introjetados e de 

perceber que é possível cada um ocupar seu papel social e seu espaço, evitando 

conflitos de relacionamento. 

 Nos grupos realizados, na maioria das famílias, o casal trabalha fora de 

casa e têm pouco tempo pra ficar com as crianças, independente se estão 

casados ou separados. A vida, o trabalho, as realizações pessoais, os 

compromissos e os filhos, fazem parte desse contexto abrangente, dinâmico e 

complexo. Os participantes relatam que, a falta de tempo e o excesso de trabalho 

e compromissos muitas vezes prejudicam o relacionamento entre pais e filhos. 

Essa realidade faz parte da dinâmica familiar na sociedade contemporânea e 

merece nossa atenção no sentido de auxiliar os casais a encontrar estratégias 

para exercer com prazer e de forma eficiente a responsabilidade de ser pai e mãe 

nesse contexto.  

 

“... às vezes a gente chega cansada do serviço e desconta tudo nas crianças. Elas 

falam – a mãe ta com a macaca hoje - (risos)”. 

 

“Ha, mas não dá, tenho conta pra pagar, tenho responsabilidades no serviço, 
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preciso cumprir um monte de coisa, chega em casa eles não colaboram! É uma 

gritaria, tem hora que qué entrar os 3 de uma vez no banheiro. É uma briga pra 

tomar banho. Eles não obedecem, vou te contar viu”. 

 

“Não é fácil, ainda cuido da minha mãe que é outra criança, meu marido qué 

atenção e as crianças também. Tem hora que eu não consigo nem entrar no 

banheiro sozinha, vem todo mundo atrás de mim, até o cachorro. Eu gritei, outro 

dia, falei –por acaso é banho comunitário? – fora todo mundo daqui”. 

 

 Nesse contexto de relações complexas, observamos a importância da 

dedicação, da capacidade de diálogo, da postura, da coerência e do investimento 

emocional por parte dos pais. Na família, a criança se constrói como ser humano e 

se encontra em uma fase que depende muito de seus responsáveis e cuidadores. 

Por conta disso, faz-se necessário que os pais se sintam empoderados, capazes 

de parentar, seguros e criativos para buscar estratégias frente aos desafios de 

educar filhos. No primeiro tema abordado com os pais, refletimos exatamente 

sobre estratégias, tendo como foco o empoderamento, no qual uma das formas 

para se conquistar é por meio do conhecimento e da capacidade de produzir 

mudanças a partir dele. 

Enfim, podemos dizer que buscar ferramentas ou estratégias para as 

práticas educativas é um tema de grande relevância, considerando que a família 

sofre influências internas relacionadas às características, desejos e expectativas 

de cada membro, e externas quanto ao meio social e cultural. Além disso, temos a 

força dos modelos que trazemos da família de origem que pode se repetir por 

meio de atitudes e comportamentos iguais ou opostos. Portanto, todas estas 

influências geram em cada família necessidades específicas e particularidades 

que exigem flexibilidade, diálogo e investimento dos membros do sistema familiar. 

 

2. Limites 

 

Quando perguntamos aos pais qual é a maior dificuldade em relação à 
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educação dos filhos, sempre ouvimos sobre limites. Limites segundo Zagury, 

(2001), em seu livro “Limites sem trauma”, comenta que são essenciais no 

desenvolvimento de uma criança, para que ela possa, na vida adulta conviver em 

sociedade respeitando as outras pessoas. Segundo a autora, ter consciência de 

seus limites pode ajudar a aceitar regras, cumprir leis, respeitar seus superiores e 

ser um adulto sociável.  

De acordo com os participantes dos grupos, como também, com os 

resultados obtidos na enquête com a participação dos internautas, a tarefa mais 

difícil é dialogar e negociar regras com os filhos.  De fato não é uma tarefa simples 

negociar, em nenhuma situação, quanto mais com as crianças que ainda estão 

aprendendo a lidar com as frustrações, quando os desejos não podem ser 

realizados. Em qualquer contexto, seja no trabalho, em um grupo de amigos ou na 

família, o diálogo e a negociação para se chegar em um ponto comum não é uma 

tarefa fácil. Além disso, precisamos considerar que muitos pais têm como modelo 

o autoritarismo. No passado a criança não tinha permissão para expressar seus 

desejos e necessidades. Quem dava ordem e determinava o que podia ou não 

podia fazer eram os adultos, sem considerar a opinião das crianças.  

Segundo Zagury (2001), ninguém sequer discutia o assunto, a idéia que se 

tinha era que a criança não sabia e tinha que aprender e cabia aos adultos 

ensinar. Estamos falando da época da palmatória, dos castigos severos. A autora 

comenta então que, no século XX aconteceram mudanças no campo das relações 

humanas e da educação que visa ao respeito pelas crianças e à preocupação em 

atender suas necessidades. O relacionamento entre pais e filhos deveria ganhar 

autenticidade, respeito, diálogo, numa relação que valoriza a democracia e a 

autoridade no lugar do autoritarismo. 

Nos resultados obtidos, destacamos que a maior dificuldade é conseguir 

chegar no meio termo, no equilíbrio, uma vez que partimos da imposição e dos 

castigos severos para um liberalismo exacerbado. Quando vemos uma criança 

fazendo birra em uma loja, a idéia que temos é que ela não tem limites. Nem tudo 

que queremos podemos fazer. Isso é essencial passar aos filhos para que eles 

desenvolvam a compreensão de mundo e apreensão do outro.  
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É responsabilidade dos pais auxiliar as crianças a compreender que nem 

tudo que querem ou desejam fazer será possível. Assimilar que existem outras 

pessoas no mundo e que existem limites, regras, leis, condições, para viver em 

sociedade é fundamental para o processo de socialização. Zagury (2001) traz 

algumas orientações, nas quais podemos destacar a capacidade de saber 

discernir o que é uma necessidade da criança e o que é apenas desejo, condições 

para ajudar os filhos a suportar frustrações, auxiliar as crianças a nomear seus 

sentimentos e perceber que existem outras pessoas no mundo e, para tanto, 

existem regras e normas a serem seguidas.  

 Dar limites não é ser autoritário, impor regras só porque deseja naquele 

momento ou porque lhe é conveniente, mas é preciso considerar as necessidades 

reais das crianças. Tem momentos que os pais acham mais fácil deixar fazer e 

quando estão estressados por algo, descontam nos filhos. Deixar claro para 

criança o que ela pode e o que não pode fazer, de forma coerente e com respeito, 

pode evitar muitos problemas no relacionamento entre pais e filhos. Esse tópico 

teve destaque na reflexão entre os participantes pela dificuldade dos pais em 

estabelecer prioridades. Reconhecem que muitas vezes brigam, discutem, se 

estressam por coisas que não são tão relevantes para formação das crianças e 

falta firmeza, segurança para passar valores que consideram importantes. 

Ser pai e ser mãe exige coerência, flexibilidade, paciência, atenção, 

cuidado e amor. Zagury (2001) orienta que os pais não devem esquecer que a 

palavra final continua sendo dos adultos, mas é preciso equilíbrio e discernimento. 

As crianças dependem de seus responsáveis que tem o dever de orientar, 

proteger, dar amor, segurança, respeito, justiça e disponibilidade de tempo. 

 

3. Respeito e Responsabilidade 

  

Outro tema que despertou interesse entre os participantes foi respeito e 

responsabilidade. Orientar os filhos e ajudá-los a desenvolver respeito por si 

mesmos e pelos outros, bem como assumir a responsabilidade de seus atos, 

deveres e obrigações são fundamentais para o desenvolvimento saudável das 
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crianças. É na família que as crianças vão aprender ou deixar de aprender e, na 

maioria das vezes, atitudes falam mais do que palavras. Há momentos que os pais 

parecem acreditar que os filhos vêm prontos. 

O Programa Positive Parenting II trouxe para reflexão dos participantes em 

relação a esse tema que para a criança aprender respeito e responsabilidade, os 

pais devem dar o exemplo de respeitar a si mesmos e as outras pessoas. Os pais 

devem também ter responsabilidade com seus compromissos, deveres e 

obrigações. Outro dado para reflexão se refere à experiência, ou seja, para que as 

crianças aprendam respeito, primeiro elas precisam ser respeitadas. Nesse 

aspecto, foi discutido em grupo que os pais devem evitar disciplinar o filho em 

público, especialmente na frente dos amiguinhos.  

É importante estar atendo para combinar com os filhos sobre atitudes que 

esperam deles antes que as situações aconteçam e também esclarecer quais 

serão as conseqüências. O programa traz orientações claras e objetivas a fim de 

ajudar os pais nas práticas educativas.  Se a criança souber as regras e quebrá-

las, um simples comentário, dos pais, será necessário para não haver uma grande 

cena em público. O contato físico e o tom de voz firme, seguro e com respeito e 

amor faz a diferença no relacionamento entre pais e filhos. Observamos a 

dificuldade dos pais em criar condições para que as crianças aprendam desde 

muito cedo a assumir conseqüências de seus atos. Os pais se irritam, se cobram, 

se envergonham e fazem de tudo para que não venha à tona a conseqüência de 

certos comportamentos inadequados dos filhos. 

Percebemos que muitas vezes a preocupação está em relação à cobrança 

social e em segundo plano com o que está sendo ensinado aos filhos por meio 

daquele exemplo dos pais. Este é um dado que merece nossa atenção. Ajudar os 

pais a compreenderem que, ser responsável, cumprir deveres e obrigações se 

ensina pelos exemplos e no cotidiano nas mais diversas situações. Ajudar os 

filhos a perceber que errar faz parte da condição humana, mas que tudo que 

fazemos seja positivo ou negativo têm suas conseqüências, talvez seja mais 

valioso do que se preocupar com o que os outros vão pensar.  
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4. Monitoramento 

  

Outro tema quer gerou uma rica reflexão foi monitoramento. Conseguir o 

equilíbrio entre respeitar a privacidade do filho sem deixar de acompanhar, cuidar 

e monitorar, não é uma tarefa fácil. De fato as crianças vão crescendo e ganhando 

independência, aprendendo a cumprir suas atividades, seus deveres e merecem 

confiança, respeito e privacidade. No entanto, os pais não deixam de ser 

responsáveis e monitorar significa supervisionar, acompanhar, dar liberdade, mas 

não abandonar.  

Os filhos precisam sentir que existe alguém que se preocupa com eles. A 

família é o porto seguro, o espaço no qual as crianças devem se sentir amadas, 

acolhidas, respeitadas na sua individualidade e nas suas características. 

Ressaltamos também que em relação à educação dos filhos, as angústias, 

dúvidas e conflitos não mudam em função da classe econômica A, B, C, D ou E. 

Muda o contexto, os tipos de problemas decorrentes da questão financeira, mas 

no geral o que vemos são diferenças na forma como cada família lida com seus 

conflitos. Portanto, as dificuldades no relacionamento entre pais e filhos variam em 

função da dinâmica familiar, crenças e valores, independente da classificação 

econômica. Porém em relação às práticas adotadas para educar os filhos, não 

encontramos muitas diferenças.  

A queixa em relação a parentalidade está mais relacionada com mudanças 

culturais e sociais do que em relação à questão financeira. Observamos quanto ao 

nível sócioeconômico que alguns fatores são comuns tanto na classe média 

quanto na classe baixa. São fatores como a falta de tempo, o stress nas atividades 

diárias, a falta de disciplina e de obediência das crianças. O que muda é a forma 

como as coisas acontecem, a forma dos pais expressarem seus sentimentos, a 

forma como conversam com os filhos e procuram discipliná-los. Podemos apontar 

como uma das diferenças também o grau de escolaridade e o acesso a 

informações como livros e rede social. 

Outro item de destaque na mudança de comportamento dos participantes 

foi em relação a estabelecer prioridades. Muitos pais brigavam por tudo e o 
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estresse tomava conta de todos. É importante identificar quando realmente é 

necessário chamar atenção das crianças. Isso mostra cuidado, proteção, carinho e 

ajuda na auto estima, na confiança da criança, preparando-a para vida adulta. 

Enfim os grupos da primeira fase e os resultados apresentados pela 

enquete realizada via Internet, confirmaram que os temas propostos pelo 

programa Positive Parenting II, estavam adequados as preocupações e 

dificuldades dos pais. Em todos os grupos, os problemas mais comuns são em 

relação ao diálogo, a negociação de regras, colocar limites e decidir que atitude 

tomar diante da falta de disciplina. Os participantes demonstram que a dificuldade 

está na falta de tempo para se dedicar com mais atenção às práticas educativas. 

Revelam que na correria do cotidiano, o cansaço é um fator que compromete a 

criatividade na hora de disciplinar.  

Para os pais, as crianças exigem muita atenção e consideram que grupos 

de orientação e reflexão com outros pais é uma alternativa para ajudar a pensar 

em práticas educativas mais eficientes. Destacam a relevância dos temas em 

relação às necessidades, considerando a idade dos filhos e as mudanças 

significativas no relacionamento com seus filhos. 
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7. Considerações Finais 
  

 

 Os encontros com os pais permitiram conhecer mais de perto a 

complexidade das relações familiares e superou as expectativas, no que diz 

respeito ao crescimento profissional e pessoal. Foi uma experiência que despertou 

ainda mais o interesse de continuar investigando questões sobre a parentalidade.  

Observamos necessidades, frustrações, dificuldades, sentimentos diversos que a 

parentalidade suscita no ser humano. Transforma homens e mulheres e os coloca 

diante dos próprios limites, num constante recomeçar, por ser uma tarefa 

desafiadora, exigente e de grande responsabilidade. Estamos falando da função 

que a família tem, de proporcionar condições básicas e necessárias para que o 

ser humano possa se desenvolver e se socializar.   

 Em relação ao nível socioeconômico, encontramos poucas diferenças, 

como já comentamos anteriormente. Observamos que alguns aspectos como: falta 

de tempo, stress provocado pela correria da vida moderna, pouco lazer com os 

filhos, influências culturais, sociais e influências dos padrões de educação das 

famílias de origem, a falta de informação e apoio emocional para os pais, são 

alguns dos itens comuns à classe econômica A, B C, D e E. 

Outro aspecto que podemos destacar, diz respeito às práticas adotadas 

pelos pais que nem sempre correspondem às necessidades das crianças. 

Considerar idade, características pessoais e o contexto são fatores importantes 

para obter sucesso na educação dos filhos. Elencamos também dificuldades 

apresentadas pelos pais como: a falta de estabelecer um diálogo com os filhos, a 

dificuldade de manter o auto-controle nas situações estressantes, a culpa pela 

falta de tempo com as crianças, a sobrecarga de atividades das mulheres e muitas 

vezes a falta de apoio dos homens nas atividades domésticas e nos cuidados com 

os filhos.    

Um item que não podemos deixar de falar é sobre a falta de tempo. Essa é 

uma expressão que tem sido usual nos dias atuais e foi uma das maiores 

dificuldades nessa pesquisa. Conseguir reunir pais, mães, cuidadores, não foi uma 
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tarefa fácil. Foram muitas tentativas, até conseguir formar os grupos. O convite 

para palestra com o tema “A Arte de Educar filhos”, foi uma das estratégias para 

apresentar a proposta dos encontros. Mesmo assim, num primeiro momento era 

rejeitado o convite de participar dos encontros semanais. O motivo: falta de tempo.  

Nesse primeiro contato com os pais, era perceptível o interesse, a 

motivação pelo assunto e pela proposta do trabalho. No entanto logo depois, por 

parte de alguns, vinha à dificuldade de dispor de um tempo para se dedicar e se 

comprometer com o grupo. Enquanto que outros pais aceitavam de imediato, 

demonstrando curiosidade, motivação e disponibilidade. 

Podemos pensar que se trata de uma questão cultural. Não estamos 

acostumados a encontros e reflexões para solução de problemas. Os conflitos são 

resolvidos de forma individual, cada um com suas dificuldades. Outro fator é em 

relação a disciplina, dedicação, interesse, colaboração e participação na 

construção de algo comum a um grupo, pois também não é usual. Não estamos 

acostumados a participar do processo de construção das leis, das decisões 

políticas e econômicas do país e outras lutas pelo bem comum. Somos uma 

sociedade, na maioria das vezes, assistencialista e pouco nos mobilizamos para 

defender nossos direitos e para lutar pela dignidade e empoderamento de nossas 

famílias.  

Na fala dos participantes ouvimos queixas de falta de disciplina dos filhos, 

com sentimento de culpa, mas também de desânimo dos pais. Quando uma mãe 

diz que não sabe mais o que fazer com seu filho que não obedece, está nos 

revelando que falta apoio da sociedade, falta informação, orientação, mas falta 

também um movimento por parte dessa família em direção à busca de solução 

dos próprios problemas. 

Durante os encontros, observamos também a angústia dos participantes 

para compartilhar suas frustrações e o desejo de ser ouvido. A sensação de 

pertencer a um grupo, ter vivências comuns a esse grupo, favorece o 

envolvimento, a confiança, a reflexão e possibilita o alívio das tensões e, portanto 

contribui para mudanças. Constatamos na avaliação, que encontros de orientação 

e ações educativas atingem os pais e poderiam ser mais disseminadas nas 



76 

 

escolas, por meio da mídia e nas comunidades. De fato, poderíamos ter muitos 

programas sociais voltados para prevenção e para auxiliar as famílias nas práticas 

educativas.  

Precisamos nos organizar e tomar consciência da importância da 

prevenção. Temos ações isoladas, no entanto, falta um movimento por parte de 

nossos governantes e ação por parte dos profissionais da área da saúde, como 

também das famílias e da sociedade em geral. 

A teoria sistêmica contribuiu para que pudéssemos olhar mais de perto, 

mais atentamente e perceber que todos fazemos parte de um processo de 

crescimento, aperfeiçoamento e produção de algo que ainda estamos por 

descobrir. Consideramos que esta pesquisa atingiu os objetivos propostos 

inicialmente e acreditamos que fizemos uma pequena contribuição aos estudos e 

pesquisas que continuarão sendo realizadas na área da família. 
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ANEXO 1 
 
Critério de Classificação Econômica no Brasil 
 

O Critério de Classificação Econômica Brasil, segundo pesquisa IBOPE em 

2000, enfatiza sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de 

“classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é, exclusivamente de 

classes econômicas. 

 

Renda Familiar por Classes  

 

Classe Pontos Renda Média 

Familiar (R$) 

A1 30 a 40 7.793,00 

A2 25 a 29 4.648,00 

B1 21 a 24 2.804,00 

B2 17 a 20 1.669,00 

C 11 a 16 927,00 

D 6 a 10 424,00 

E 0 a 5 207,00 

   

 

 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2003 

www.abep.org – abep@abep.org 

Dados com base no Levantamento Sócio Econômico – 2000 – IBOPE 

Classe Econômica Média 

Classe Econômica Baixa 
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APÊNDICE 1 

 

Convite para Palestra. 

 

 
“A Arte de Educar Filhos” 

 
 

Srs. Pais  
 

Na próxima 3ª feira, às 19:00 h, estaremos te esperando para uma palestra sobre a exigente 
tarefa de Educar Filhos. 

 
Após a palestra, iremos propor um programa de Orientação Familiar que visa reflexão de 

temas sobre práticas educativas e relacionamento entre pais e filhos. 
 

Agradecemos sua atenção e contamos com sua presença. 

 

 

 

 

 
“A Arte de Educar Filhos” 

 
 

Srs. Pais  
 

Na próxima 3ª feira, às 19:00 h, estaremos te esperando para uma palestra sobre a exigente 
tarefa de Educar Filhos. 

 
Após a palestra, iremos propor um programa de Orientação Familiar que visa reflexão de 

temas sobre práticas educativas e relacionamento entre pais e filhos. 
 

Agradecemos sua atenção e contamos com sua presença. 

. 

 

 

 



83 

 

APÊNDICE 2 

 
Pré-teste para avaliar práticas educativas. 
Questões escalares: cada participante recebeu no primeiro encontro uma folha 
desse exercício para indicar com um X quantas vezes costuma utilizar essas 
práticas.  
 

 
Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

1) Você lembra seu filho de um limite e 
explica as razões.  

  

2) Ignora alguns comportamentos que não 
afetam as crianças ou os outros. 

   

3) Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

   

4) Ameaça a bater.    

5) Bate na criança.    

6) Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

   

7) Deixa a criança experienciar às 
conseqüências de seus atos. 

   

8) Grita ou xinga a criança.    

9) Dá exemplo de bons comportamentos.    

10) Tem lazer com seus filhos    

11) Encoraja a criança a usar palavras ao invés 
de força física. 

   

12) Ajuda a criança dar nome para seus 
sentimentos. 

   

13) Faz elogios descritos.    

14) Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

   

15) Procura saber o que a criança está fazendo.    
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APÊNDICE 3 
 
Enquête realizada pela Internet. 

 
 
 

EDUCAR OS FILHOS É UMA TAREFA EXIGENTE E PODE SER P RAZEROSA 
 
Escolha uma alternativa: 

A. Qual a maior dificuldade dos pais frente à tarefa de educar filhos? 

a. Como determinar o que pode e o que não pode deixar o filho fazer?  (   ) 

b. Como agir diante das birras?       (   ) 

c. Como agir quando os filhos não obedecem?     (   ) 

d. Dialogar e Negociar regras.        (   ) 

e. Estabelecer prioridades: brigar pelo que realmente é importante.   (   ) 

f. Sugira outras alternativas: ___________________________________________ 

 

B. Quais atitudes os pais utilizam com maior freqüência, quando os filhos não obedecem? 

      a. Bater;       (   )    

b. Deixar de Castigo no quarto;    (   ) 

c. Gritar;       (   ) 

d. Ameaçar;       (   ) 

e. Tirar o que ele mais gosta de fazer;   (   ) 

f. Outras Alternativas: 

_________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

 

Questionários pós-teste para avaliar práticas educa tivas. 

A) Questões escalares para avaliar ação dos pais após 3 meses do término dos 
grupos.  

 
 

Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

Você lembra seu filho de um limite e explica as 
razões.  

  

Ignora alguns comportamentos que não afetam 
as crianças ou os outros. 

   

Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

   

Ameaça a bater.    

Bate na criança.    

Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

   

Deixa a criança experienciar às conseqüências 
de seus atos. 

   

Grita ou xinga a criança.    

Dá exemplo de bons comportamentos.    

Tem lazer com seus filhos    

Encoraja a criança a usar palavras ao invés de 
força física. 

   

Ajuda a criança dar nome para seus sentimentos.    

Faz elogios descritos.    

Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

   

Procura saber o que a criança está fazendo.    

 
B) Questões de múltipla escolha: foi solicitado a cada participante para assinalar 
com um X os tópicos que mais se dedicou nos últimos meses.  
 
Punição Física  
Limites  
Conseqüências  
Escutar  
Raiva  
Ferramentas de Parentalidade  
Atenção  
Respeito  
Responsabilidade  
Monitoramento  
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C) Questões dicotômicas: foi solicitado aos participantes para indicar verdadeiro 
ou falso, para cada questão.  
        

 
 

  
VERDADEIRO 

 
FALSO 

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi à diferença entre 
disciplina e punição. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi pensar o que eu 
quero que meu filho aprenda quando eu 
disciplinar seus comportamentos. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi colocar limites para 
meus filhos.   

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que, colocando 
limites para meu filho de uma forma 
carinhosa, também educa. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi à diferença entre 
conseqüências e punição. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi como utilizar 
conseqüências naturais e lógicas ao invés de 
punição, para mudar o comportamento de 
meu filho. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi como é importante 
escutar meu filho. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que entender o 
outro e se fazer entender é fundamental para 
uma boa comunicação e um bom 
relacionamento. Para isso é preciso saber 
ouvir os filhos. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que ferramentas de 
educação, prevenção e orientação são mais 
importantes e eficazes que ferramentas de 
conseqüências e punição. 
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APÊNDICE 5 

 

Roteiro para Condução dos Encontros.  

Roteiro do Modelo de Intervenção em Orientação Fami liar 

 

Primeiro Encontro - Ferramentas de Parentalidade 

Objetivo 

 Auxiliar os pais a perceber que há muitas ferramentas, ou seja, é possível 

criar de acordo com cada situação, novas estratégias para agir com os filhos. Os 

pais podem ter diferentes atitudes para disciplinar e educar as crianças no 

cotidiano. 

 

Resumo do Encontro. 

• Acolhida: 

Os participantes chegaram e foram recebidos de forma descontraída, com uma 

música de fundo para preparar o grupo. 

 

• Apresentação: 

Os objetivos da pesquisa e da proposta para os encontros foi exposto ao grupo e 

em seguida houve apresentação entre os participantes. 

 

• Pré-teste: foi aplicado um questionário para avaliar as ações dos pais. 

 

• Aquecendo o grupo para o tema: 

O grupo foi motivado a completar a frase a baixo, enquanto o orientador escrevia 

no quadro palavras chaves das respostas.  Educar é .......................................... .... 

 

Após comentar as respostas o facilitador explica: Nós chamamos esse “o que 

fazer” e “como lidar” de sugestões para as ferramen tas de parentalidade. 

Nós gostaríamos de dividir outras possíveis ferramentas que vocês podem usar 

como práticas educativas. 
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• Podemos organizar as ações, as ferramentas da seguinte forma: 

• Ferramentas de educação e prevenção. 

• Ferramentas de orientação. 

• Ferramentas de conseqüência. 

 

• 5. Vídeo para reflexão do tema: (10 minutos) 

Vamos assistir ao vídeo procurando essas ferramentas.    

Reflexões: O grupo refletiu sobre o filme. Cada participante comentou o que mais 

chamou sua atenção em relação às atitudes que os pais podem ter para melhorar 

o relacionamento com seus filhos. 

 

• Atividade sobre o Tema: 

Facilitador: Para finalizar vamos fazer um exercício: Cada um vai pensar pra essa 

semana, em uma situação que acha importante mudar de ferramenta, mudar a 

atitude, a forma de agir com seu filho. Pense em algo que não está funcionando 

muito bem. Vamos representar essa mudança de atitude com um símbolo que 

vocês vão levar pra casa e trazer no próximo encontro e semana que vem vamos 

comentar com o grupo como foi.  

 

• Encerrando o encontro: 

Facilitador: Nós acreditamos que as ferramentas de educação, prevenção e 

orientação são melhores do que as ferramentas de conseqüência ou punição. 

Fiquemos atentos durante a semana e até o próximo encontro.  

 

Foi distribuído ao grupo folhetos que sugerem aos pais “ferramentas de educação 

e prevenção”, “ferramentas de orientação” e “ferramentas de conseqüência”. 
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Segundo Encontro – Limites 

Objetivo: 

Os pais devem sair desse encontro compreendendo o que é e qual a importância 

de ensinar aos filhos limites. 

 

Resumo do Encontro: 

 

• Acolhida: O grupo recebeu as boas vindas e partilhou como foi a semana. 

Cada um trouxe o símbolo e comentou o que conseguiu e o que não conseguiu 

colocar em prática. 

 

• Aquecendo o grupo para o tema: lembrando da responsabilidade de ser pai e 

ser mãe. 

Várias bolas de bexiga. Cada participante do grupo tinha em mãos uma bola de 

bexiga. Foram convidados a encher e foi dada uma regra ao grupo. Todos no 

centro irão jogar as boas para o alto e o grupo tem a responsabilidade de não 

deixar cair nenhuma no chão.  

 

Uma música de fundo e o grupo começou a atividade. O facilitador aos poucos foi 

retirando algumas pessoas e quem ficava não podia deixar cair às bolas.  Até que 

ficou duas e depois uma pessoa e não deu conta de manter as boas no ar.  

 

Reflexão: O grupo partilhou os sentimentos de não conseguir cumprir o que foi 

solicitado e a sensação de que sozinhos, sem ajuda de outras pessoas tudo fica 

mais difícil. Então o grupo tem uma força.  Educar filhos é uma responsabilidade 

bastante exigente, por isso é importante conquistar a ajuda e colaboração de 

outras pessoas: o casal, a família, os parentes, os amigos, a rede, os profissionais 

que trabalham nessa área, todos são importantes para alcançarmos os objetivos 

em relação a parentalidade. 

 

• Explanação sobre o tema para reflexão: 
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O facilitador apresentou o tema utilizando PowerPoint e fazendo uma reflexão com 

o grupo sobre: 

Responsabilidade dos pais de ensinar os filhos a ter limites; 

O que é, e o que não é Limites; 

As conseqüências da falta de Limites para formação da criança; 

 

• Encerrando o Encontro: 

O grupo construiu um conjunto de regras que acham importantes ensinar aos 

filhos: 

Regras para viver em família; 

Regras para viver em sociedade; 
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Terceiro Encontro - Atenção 

Objetivo 

Auxiliar os pais a dar atenção para as crianças, principalmente quando elas 

apresentam bons comportamentos. 

 

Resumo do Encontro. 

 

• Acolhida: O grupo partilhou como foi a semana.  

 

• Aquecendo o grupo para o tema:    

Atividade: O grupo forma um círculo e no centro há vários objetos. Cada 

participante foi convidado a organizar os objetos do seu jeito, sendo um de cada 

vez, enquanto ouviam uma música de fundo. Em seguida o facilitador motivou 

uma reflexão sobre as diferenças de personalidade entre as pessoas e o quanto 

isso pode auxiliar no exercício da parentalidade. 

 

Facilitador: Cada um de nós tem um jeito diferente, próprio de agir e de se 

organizar no cotidiano. Podemos nos perguntar – Olhamos para as crianças 

observando e respeitando as diferenças individuais de cada uma? Pense sobre 

como vocês se referem a seus filhos. Vocês tendem a dar atenção a atitudes 

positivas ou negativas? Conversam sobre as coisas que eles fazem certo ou as 

coisas que eles fazem errado? Pense sobre quando você era uma criança. Os 

seus pais observavam as coisas que vocês faziam certo ou errado? A atenção que 

vocês recebiam era focada no negativo ou no positivo?  

Temos 10 minutos para partilhar em dupla e depois. 

 

• 3. Vídeo para reflexão do tema:  (7 minutos) 

O grupo foi convidado a assistir o vídeo ( tema “Atenção”), observando como:   

... A mãe responde ao comportamento positivo e negativo do seu filho. 

...A criança reage à resposta da mãe. 
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• 4. Atividade para refletir sobre o Tema: 

 

Escreva uma lista de “ coisas que irritam você” para um de seus filhos. (3 minutos) 

B)Escreva uma lista de coisas que agradam você sobre o mesmo filho – “coisas 

que te chamam a atenção”. 

 

Reflexão: O grupo compartilhou sobre as características de cada filho. Este 

exercício tem como objetivo auxiliar os pais a observar melhor o filho.  

 

• 5. Encerrando o encontro: 

O facilitador motivou o grupo para praticar elogios descritivos e não avaliativos 

durante a semana e agradeceu a presença. 
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Quarto Encontro – Respeito e Responsabilidade 

• Objetivo 

O exemplo é a melhor forma de ensinar respeito e responsabilidade. Os pais 

devem ao final do encontro: 

• Ter condições de ajudar seus filhos a desenvolver empatia e compaixão 

pelas pessoas.  

• Compreender que ser responsável e aprender responsabilidade é um 

processo para toda a vida.  

 

Resumo do Encontro. 

 

• Acolhida: Comentários sobre a semana. 

 

• 2.Aquecendo o grupo para o tema: 

 

O facilitador pediu para cada participante falar o que vem a cabeça quando ouve a 

palavra “respeito”. Depois o mesmo para a palavra “responsabilidade”. Cada um 

foi falando enquanto o facilitador escrevia em um quadro as palavras. 

 

O facilitador fez uma breve reflexão considerando as seguintes definições: 

• Respeito: ações ou expressões que demonstram cuidados, estima, 

consideração, ou interesse por outros. 

• Empatia: habilidade de entender os sentimentos, necessidades, ou 

pensamentos de outros, de seus pontos de vista. 

• Compaixão: dividir com outros seu sentimento e sofrimento, um desejo de 

ajudar os outros (mesmo se a ajuda tiver algum custo pessoal a você). 

• Todos nós temos uma variedade de responsabilidades cotidianas. Algumas 

tarefas nós nem precisamos pensar duas vezes para realizar, enquanto outras 

requerem disciplina. Em cada caso compreendemos a importância de seguir 

em frente com nossas responsabilidades e podemos também sentir um senso 

de realização quando uma tarefa é cumprida. Nessa seção, nós vamos olhar 
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para a natureza da responsabilidade e o que pode ser feito para encorajar 

responsabilidade nas crianças.  

 

 

• 3.Vídeo para auxiliar na reflexão do tema:  

 

Facilitador: Agora vamos assistir ao vídeo. Olhem para 2 ou 3 coisas que você 

pode fazer para encorajar comportamentos de respeito e responsabilidade como 

um hábito em sua família”. 

 

Após assistir o vídeo, o grupo conversou sobre o que realmente significa respeito 

e responsabilidade. Pontos chave discutidos: 

• Empatia e Compaixão pelas pessoas estão relacionadas com respeito; 

• Ser exemplo: respeito deve ser passado através do exemplo dos adultos; 

• Experiência: os adultos devem respeitar as crianças para que as crianças 

aprendam a respeitar as pessoas; 

• Encoraje o uso de “obrigado, por favor, e me perdoe”; 

• Aproveite as situações para conversar sempre com a criança sobre isso.  

• Peça desculpas para a criança quando estiver errado. 

• Seja simpático, educado e respeitoso no dia-a-dia. 

• Seja cuidadoso para não chamar a atenção da criança em público. 

• Permita que a criança tenha privacidade. 

 

O grupo comentou sobre cenas do vídeo. Algumas questões guiaram a discussão. 

 

• ... Como os pais podem ajudar as crianças a aprender responsabilidade? 

• ... Como a avó envolve a criança a ajudar a fazer pequenos serviços? 

• ... O que as pessoas que cuidam das crianças devem manter em mente 

quando derem responsabilidades? 
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Facilitador: Responsabilidade não é uma característica, tem haver com 

independência, consideração e sensibilidade ao sentimento dos outros. 

Os pais são importantes como exemplos para as crianças. Nossa atitude para 

responsabilidade é extremamente importante porque nós queremos que as 

crianças se tornem confiantes em suas habilidades.  

 

• 4. Encerrando o encontro: 

 

Sugestões para praticar em casa: 

• Fale diariamente com palavras e gestos o quanto você os aprecia. 

• Realmente preste atenção quando alguém fala (tranqüilamente ouça quando 

as pessoas falam, mantenha sua atenção nelas, não interrompa, coloque o que 

eles disseram em suas próprias palavras e procure entender como elas devem 

estar se sentindo). 

• Agradeça as pessoas por te ajudar. 

• Construa oportunidades para se divertir com sua família. 

•  Evite apelidos, insultos e censura quando houver desavenças.  

• Use intimidade física e toques positivos. 

• Houve destaque para reconhecer o esforço, a honestidade das crianças, e a 

necessidade dos pais de conseguir alcançar o ponto de equilíbrio para ajudar 

os filhos a desenvolver de forma saudável a responsabilidade. 
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Quinto Encontro - Monitoramento 

Objetivo 

Os pais devem compreender o que é monitorar e o quanto isso é importante para 

formação das crianças. 

Resumo do Encontro. 

 

• 1.Acolhida: Comentários sobre a semana. 

 

• 2.Aquecendo o grupo para o tema: 

O facilitador orientou que Monitoramento significa saber onde seus filhos estão, 

com quem estão, e o que eles estão fazendo.  

O grupo foi motivado a lembrar como seus pais monitoravam quando eram 

crianças e comparar como eles fazem hoje com seus filhos. 

 

• Vídeo para reflexão do tema:  

Facilitador: O vídeo que vocês vão assistir tem uma importante mensagem a 

respeito da necessidade do monitoramento. Assim que vocês verem o vídeo, 

tentem se lembrar de algumas razões chaves para o monitoramento. Também 

fiquem atentos para o que é e o que não é monitoramento. 

 

• Reflexão sobre o tema: 

 

Facilitador: O monitoramento tem como objetivo prevenir comportamentos 

indesejáveis de pré-adolescentes e adolescentes, como: fumar, beber, usar 

drogas, atividade sexual, vandalismo e falta de conduta na escola. E também 

motivar comportamentos positivos, como sucesso na escola, por exemplo. Para 

esse fim, os pais têm a responsabilidade de monitorar seus filhos.  

 

O grupo fez um cartaz destacando formas diferentes de monitorar. 

 

• Encerrando o encontro: 
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Monitorar significa saber onde seu filho está, com quem está, e o que está 

fazendo. E os pais não têm apenas a razão, mas a responsabilidade monitorar, 

cuidar, acompanhar seus filhos. 

Cada um escreveu uma frase resumindo o que ficou desse encontro. 

Todos receberam folhetos de orientação. 
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Sexto Encontro – Avaliação 

Resumo do Encontro: 

 

• Acolhida: O grupo recebeu as boas vindas e partilhou sobre a semana. 

 

• Atividade: 

O grupo foi convidado a recordar os temas abordados desde o primeiro encontro e 

comentar os tópicos que mais chamou a atenção.  

• Encerrando o encontro: 

Nesses encontros refletimos vários temas para auxiliar na educação dos filhos. 

Propomos agora um ritual de despedida de algumas ferramentas que não servem 

mais e já podemos jogar fora para dar espaço as ferramentas novas que 

conquistamos. Os participantes escreveram em um papel atitudes, 

comportamentos, regras, ferramentas, atitudes que não pretendem ou não 

precisam usar mais. Um fogo no meio do grupo e todos os participantes jogaram o 

papel simbolizando a transformação que ocorre por meio da reflexão, do 

conhecimento, da experiência e da partilha. 

 

O facilitador encerrou agradecendo a participação de todos e agendou uma data 

para o grupo se encontrar após três meses, com objetivo de avaliar o trabalho 

realizado. 
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APÊNDICE 6 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa  Modelo de Intervenção e 

Orientação Familiar: “um estudo qualitativo do modelo de intervenção com famílias 

focando educação dos filhos”, realizada pela psicóloga e pesquisadora Adriana do 

Nascimento Dias. Trata-se de um estudo sobre práticas educativas. 

Sua participação consistirá em participar de 6 encontros de orientação para pais e 

mães que tem filhos entre 7 e 11 anos de idade. Os encontros serão semanais e 

terão duração de uma hora e trinta minutos. Solicito vossa autorização para gravar 

e filmar os encontros para garantir um melhor registro das informações. Esse 

estudo tem baixo risco para os participantes, lembrando que estaremos a 

disposição para qualquer dano. 

Seu nome será preservado e permanecerá em sigilo absoluto. Ao término desta 

pesquisa, os resultados serão divulgados, ficando a disposição dos participantes 

junto à pesquisadora. 

Sua participação é voluntária, ou seja, você tem direito a não participar desta 

pesquisa e, caso aceite participar, fica assegurada a sua liberdade de não 

responder as perguntas que considerar inoportunas. Também fica garantido seu 

direito de desistir em qualquer momento de participar da pesquisa sem qualquer 

penalização ou prejuízo a continuidade da assistência. A sua participação na 

pesquisa não lhe trará nenhum custo, benefício individual ou compensação 

financeira. No entanto, é importante que você participe, poios as informações 

fornecidas podem refletir na melhoria da prevenção da saúde mental da cidade. 

Esse “TCLE” foi elaborado em duas vias, uma ficando com o participante da 

pesquisa e outra em poder da pesquisadora.  

Maiores esclarecimentos ou dúvidas sobre essa pesquisa fale diretamente com a 

pesquisadora responsável Adriana do Nascimento Dias, CRP 06.79210, pelo 

telefone nº (12) 3633-2445, pelo e-mail Adriana@psicologiaevida.psc.br, ou na 
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Rua José Vicente de Barros, 700, Apto 64 B, Vila das Graças, Taubaté, SP.  Fui 

suficientemente informado sobre a pesquisa e concordo em participar. 

__________________________    _______________________ 

Nome do Participante     Assinatura do Participante 

 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Taubaté,     de                   de 2007. 
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 APÊNDICE 7 
 
Gráficos da Enquete 
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APÊNDICE 8 

TEXTOS UTILIZADOS NOS ENCONTROS 

 



103 

 

Folheto 1 - Lembretes sobre Limites: 

 

• Dar limites é iniciar o processo de compreensão e apreensão do outro. 

• Para respeitar o semelhante é preciso antes aprender quais são os seus 

limites. 

• As crianças precisam saber: 

– Muitas coisas podemos fazer, muitas outras não podemos fazer 

mesmo que tenhamos vontade ou prazer. 

• Somos felizes: respeitando os outros e tendo algumas regras básicas para 

a vida em sociedade. 

• É responsabilidade dos pais ensinar limites e preparar os filhos para uma 

vida feliz e saudável 

• Os direitos são iguais para todos; 

• Existem outras pessoas no mundo; 

• Os seus direitos acabam onde começam os direitos dos outros; 

• Con-viver em grupo. Ter noção do coletivo; 

• Tolerar pequenas frustrações no presente, para que no futuro os problemas 

da vida possam ser superados com equilíbrio; 

• Desenvolver capacidade de adiar satisfação; 

• Discernir o que é necessidade de desejo; 

• Cada direito corresponde a um dever. 

 

Os Pais devem: 

• Dizer: SIM sempre que possível; NÃO sempre que necessário; 

• Só dizer não aos filhos quando houver uma razão concreta; 

• Dar aos filhos o exemplo respeitando as pessoas e as regras. 

 

Dar limites não é: 

• Bater nos filhos para que eles se comportem; 

• Fazer só o que vocês pais e mães, querem ou estão com vontade de fazer; 

• Ser autoritário (dar ordens sem explicar o porque, impor a lei do mais forte); 
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• Gritar; 

• Deixar de atender as necessidades reais dos filhos; (fome, sede, 

segurança, afeto, interesse). 

• Invadir a privacidade; 

• Provocar traumas. (não sem razão+ agressões). 

 

Bater 

• Não ensina a ter limites; 

• É a falta de limites e covardia dos pais; 

• Existem formas + eficientes- mensagem + positiva; 

• Só bate quem não age antes de “perder a cabeça”; 

• A criança obedece + não aprende; 

• Não resolve problema da relação 

• Palmada X Surra; 
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Folheto 2. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PARA NÃO DIZER E NEM FAZER  

 

Levados pela raiva, pela irritação ou pelo medo, certos pais acabam 

cedendo à tentação de usar frases contundentes como mísseis de guerra. Se elas 

são pronunciadas muito freqüentemente, como um bordão, a criança pode, com o 

tempo, ser catalogada em uma atitude ou um julgamento definitivo, freando seu 

equilíbrio e até ameaçando seu desenvolvimento afetivo. 

 

1.CUIDADO!  

Você pode se machucar! (variante: você sabe muito b em que não vai 

conseguir!) 

A criança ouve essa frase banal desde a mais tenra idade; os pais 

superprotetores temem que ela se machuque, já que projetam nela seus medos e 

angustias, a despeito de o perigo ser muito relativo. Só depois de muitas tentativas 

e erros que a criança aprende por si mesma e se torna autônoma. Apesar dos bons 

sentimentos que os inspiram, os pais devem admitir que sua própria experiência 

nem sempre é transmissível. A criança deve por sua vez, vivê-lo e tirar suas 

próprias conclusões. É necessário aceitar essas etapas negativas ou dolorosas que 

ajudam a crescer. 

Seria melhor dizer: ”Você pode se machucar”.Essa fórmula é condicional: a 

criança é prevenida, responsabilizada. Admite-se que ela poderia agir e surpreender 

positivamente os pais. Também pode expressar o que sente”. “Tenho medo de que 

você...”, Espero que você possa...”, isso estimula a criança a prestar atenção. 

 

2.Você é IN-SU-POR-TÁ-VEL! (Ou;Você é uma peste!) 

   Visivelmente o pai ou mãe não agüenta mais e comunica isso ao filho, que 

não o suporta mais, quando é,antes a atitude da criança que é insuportável. A 

criança é atingida no mais profundo de si mesma. Sentindo-se ferida por esse juízo 

sobre a sua pessoa, o que pode torná-la ainda mais agressiva.  
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   Seria melhor dizer. “Não suporto mais isso, você passou dos limites”.  

 

3.Você é mau;não agüento mais você!(Ou: você esta q uerendo me matar?) 

 

   A criança se sente ao mesmo tempo rejeitada por aquilo que é “mal ” (como 

dizem) e culpada (ela desejaria “matar a mãe”), de certa maneira, o pai (mãe) passa 

para o filho a idéia de que só a ama quando é gentil e submisso a seu desejo. 

   Seria melhor dizer. “Isso que você esta fazendo é mau” ou “não gosto do 

seu comportamento”. 

   Em ambos os casos, não é a criança inteira rejeitada, mas apenas uma 

parte. Outra solução: inverter o tom do pedido. “Tente ser mais gentil; é muito mais 

agradável”, ou ainda: “Estou espantada de  vê-la fazer uma coisa tão má (ou tão 

burra),isso não pode ser coisa sua.” 

 

4. Se você não se comportar,te ponho no colégio int erno  

(Variante:Se você continuar,não viaja mais de féria s conosco amanhã) 

   Por que fazer uma ameaça que você sabe que não pode 

cumprir?Acenando com uma punição que nunca vem, o pai acaba perdendo a 

credibilidade e a criança age como quer, sem medo da autoridade. 

   Seria melhor dizer (adotando o tom persuasivo adequado): “Se você não se 

comportar, eu vou me irritar de variedade!” E se de tudo, ele passar dos limites, só 

resta aplicar a punição prometida, o que provavelmente a criança já espera. 

 

5. Você deveria seguir o modelo de sua irmã (Varian te: Sua irmã, pelo menos...) 

   Esse tipo de frase dita como quem não quer nada, tem dois problemas:  

1) É a criança que escolhe seus modelos, e não os pais que impõem, afinal ela tem 

direito de idealizar quem quiser.  

2) Apresentando perpetuamente a irmã como exemplo, o pai só faz “botar lenha na 

fogueira” e atiçar o rancor e o ciúme fraterno com prejuízo para as duas crianças. 

   Seria melhor dizer: “Faça um esforço, seja bem educado e um pouco mais 

prestativo” ou “estude mais”. 
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6. Com você,é a mesma coisa (Variante:Nunca se pode  confiar em você,você 

esta atrasado como sempre) 

   Não deixe nenhuma alternativa à criança, ou seja, não lhe abrem a 

possibilidade de mudar. É como se colassem um rotulo indelével, lhe dessem uma 

espécie de papel ao qual seja condenada de uma vez por todas. Aliás, pensa ela 

com razão,quando ela se esforça ninguém percebe,pois continuam repetindo a 

mesma ladainha. 

   Seria melhor dizer: “Você me prometeu chegar na hora (ou arrumar a sua 

bagunça). Da próxima vez, conto com você! 

   Outra possibilidade é usar o alerta: “Se você recomeçar, ficará de castigo”. 

O pai (mãe) lembra a regra ao filho. 

 

7. Você é feio, imprestável, incapaz... 

   Esse tipo de julgamento acaba deixando marcas profundas na criança e 

pode gerar uma falta real de confiança, da qual será difícil livrar-se mais tarde. O pai 

(mãe) age assim, não é por mal, mas muitas vezes porque ele próprio foi vitima de 

semelhantes depreciações por parte dos próprios pais. No fundo, ele faz uma 

imagem tão medíocre de si mesmo que lhe é difícil imaginar que tem um filho 

dotado de certas qualidades. 

   Seria melhor dizer o contrário: “Você fica tão bonita penteada assim!” (Ou 

“vestido com essa roupa”); “continue assim, você é perfeitamente capaz...” 

 

8. Ninguém te agüenta mais! 

   Se decodificarmos bem seu sentido, ela significa várias coisas: antes de 

tudo, é uma porta fechada, não há mais diálogo nem negócio são possíveis. Ele se 

sente excluído e rejeitado, o que é muito triste, mesmo que tenha feito tudo para 

exasperar os pais. 

   Seria melhor dizer. “Agora, chega! Não agüento mais... aconselhamos 

parar. Se não...!” 

 

9. Não é claro que você não esta com medo! 
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   Às vezes um adulto tem dificuldade em se lembrar de seus medos de 

criança. Caso se lembrasse, poderia compadecer-se dos temores do filho e não 

considerá-los sistematicamente como criancices. Compreenderia que é possível 

ficar apavorado (a) diante de um corredor escuro ou com a idéia de mergulhar a 

cabeça na água. 

   Seria melhor dizer: “não se preocupa, estou aqui, agora vai correr tudo 

bem!” Ou então: “Eu também, quando era pequeno tinha o mesmo medo; quando  

cresci, o medo foi embora”. Ou, finalmente: “Muitas crianças são como você, mas 

você vai ver,isso passa...” 

 

10. Você quer sempre se fazer de interessante (Vari ante: Vai ver se eu estou na 

esquina) 

   Se a criança se sente obrigada a se fazer notar por “bobagens” ou 

palhaçadas, é que, na sua opinião, não lhe dão suficiente atenção ou tempo. Essa 

criança está “carente”, precisa captar os olhares, ser tranqüilizada, amada, ou ainda 

contida em limites nesse momento precioso. Para acalmá-lo, é melhor consagrar-lhe 

três minutos de qualidades do que dez minutos de repreensão ou raiva. 
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Folheto 3  
LEMBRETE AOS PAIS 

 

Kenny Straley 
10/Abril/2002      

 
COMUNICAÇÕES FAMILIARES 

COMUNICAÇÃO PAI/FILHO 

 

FARBER, A .; MAZLIH, E. How to Talk So Kids Will Listen and listen SO Kids Will 

Talk. New York: Avon Books. Article Title: Engaging Cooperation. p. 47-88. 1980.  

 

PARTE 1 
As crianças geralmente nos deixam saber claramente, em alto e bom tom, quando 
algo os está incomodando. 

Os pais têm que lidar com a dor, raiva, frustração e ainda manter a sanidade.   

Uma das frustrações da paternidade/maternidade é o esforço diário para fazer 

com que as crianças se comportem de maneiras aceitáveis para nós e para a 

sociedade. 

Alguns dos métodos mais comuns utilizados por adultos para fazerem as crianças 

cooperarem: 

1. Culpar e acusar. 

2. Xingar, insultar. 

3. Ameaçar. 

4. Comandar. 

5. Dar lições de moral e moralizar                              

6. Adverter 

7. Afirmações com martírio.  

8. Fazer comparações. 

9. Sarcasmo. 

10. Profetizar. 
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Se os adultos vivenciam estes sentimentos apenas lendo estas afirmações então 

apenas pense em como as crianças devem se sentir.  

Em contrapartida, existem 5 habilidades para criar um clima de respeito no qual o 

espírito da cooperação pode começar a crescer. 

1. Descreva. Descreva o que você vê, ou descreva o problema – “Tem uma 

toalha molhada em cima da cama”. 

2. Dê informações. – “A toalha está deixando o meu cobertor molhado”. 

3. Diga com uma palavra. – “A toalha”. 

4. Fale sobre os seus sentimentos. – “Eu não gosto de dormir em cama 

molhada”. 

5. Escreva um bilhete. – (em cima do lugar de pendurar toalhas) “Por favor, 

coloque-me de volta para que eu possa secar”...... Grato, sua toalha. 

 

A pretensão do uso de um artigo de produto provavelmente seria para: 

 

1. Leitura pessoal e diversão. 

2. Prática grupal e exercícios. 

 

Eu sugeriria que o material estivesse presente como tópico numa aula de 

educação de pais e filhos e então que fosse usado em pequenos grupos de 

exercícios. 

Possíveis estratégias de ensino para este tipo de material: 

1. Um exercício de Verdadeiro e Falso no qual você circulasse a resposta 

correta, de qual maneira está certo e de qual maneira está errado. 

(Exemplo) V ou F “Quantas vezes eu te falei para colocar a toalha de volta no 

lugar de pendurá-la? Você é surdo e bobo (gritando) ou você optou por não dar 

ouvidos a pessoas mais novas?” 

 

Culpando e Acusando 
“Os seus dedos sujos estão na porta de novo! Por quê você sempre faz isto? Qual 

o seu problema, afinal de contas? Você não pode alguma vez fazer algo certo? 
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Quantas vezes eu tenho que te dizer para usar a maçaneta? O seu problema é 

que você nunca escuta”. (51) 

 

Xingando, insultando 
“Olha o jeito que você está comendo! Você é nojento.” (51) 

 

Ameaças 
“Toque aquela lâmpada mais uma vez e você vai tomar um tapa”. (51) 

 

Comandos 
“Eu quero que você limpe o seu quarto neste minuto”. (52) 

 

Dando lições de moral e moralizando 
“Você acha que foi uma boa coisa a fazer pegar aquele livro de mim? Eu posso 

ver que você não percebe como é importante ter boas maneiras. O que você tem 

que entender é que se a gente espera que as pessoas sejam educadas conosco, 

então, em retorno, nós devemos ser educadas com elas. Você não iria gostar que 

ninguém pegasse de você, iria? Então você não deveria pegar de ninguém. Nós 

não fazemos para os outros o que nós não gostaríamos que fizessem conosco.” 

(52) 

 

Advertências 
“Presta atenção, você vai se queimar.” (52) 

“Cuidado, algum carro vai bater em você.” (52) 

 

Afirmações com martírio 
“Vocês dois vão parar com estes gritos? O que vocês estão tentando fazer 
comigo... me deixar doente... me dar um ataque cardíaco?” (52) 

 

Comparações 
“ Por quê você não pode ser como o seu irmão? Ele sempre faz seu trabalho antes 

do tempo”. (52) 
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Sarcasmo 
“Você sabia que tinha uma prova amanhã e deixou seu livro na escola? Muito 
esperto! Foi uma coisa brilhante a se fazer”. (52) 

 

Profecia 
“Você mentiu para mim sobre o seu boletim, não mentiu? Você sabe o que vai ser 
quando crescer? Uma pessoa na qual ninguém confia”. (53) 

 

“Se nós enquanto adultos vivenciamos estes sentimentos só de ler algumas 

palavras na página, o que as crianças devem sentir?” 

Não faça comentários sobre o caráter ou personalida de da criança 
(FIGURAS - Desenho em quadrinhos) 

Ao invés de dizer: “Pare com isto! Você é um saco!” 

Fale dos seus sentimentos: “Eu não gosto que puxe a minha manga.” 

 

DÊ INFORMAÇÕES 
 

Ao invés de: “Quem bebeu leite e deixou o leite fora da geladeira?” 

Dê informações: “Crianças, o leite azeda quando não está na geladeira”. 

 

DESCREVA 
Descreva o que você vê ou descreva o problema. 

 

Ao invés de: “Você é tão irresponsável, você sempre enche a banheira e então 
esquece de desligar a água. Você quer que a gente tenha uma inundação?” 

Descreva: “Johnny, a água da banheira está prestes a transbordar”. 

 

DIGA COM UMA PALAVRA 
 

Ao invés de: “Olhe para você! Você está saindo sem o seu almoço de novo. Você 
esqueceria a cabeça se não estivesse presa no pescoço.” 
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Diga com uma palavra: “Jamie, seu ALMOÇO”. 

ESCREVA UM BILHETE, RECADO 
 

“Ajude-me! Cabelos no meu ralo me dão nojo. Ass: sua pia entupida”. 

DESCREVA 
RUIM 
“Você é tão irresponsável, você sempre enche a banheira e então esquece de 
desligar a água. Você quer que a gente tenha uma inundação?” 

BOM 

“Johnny, a água da banheira está prestes a transbordar”. 

DÊ INFORMAÇÕES 
RUIM 
“Quem bebeu leite e deixou o leite fora da geladeira?” 

 

BOM 

“Crianças, o leite azeda quando não está na geladeira”. 

DIGA COM UMA PALAVRA 
RUIM 
“Olhe para você! Você está saindo sem o seu almoço de novo. Você esqueceria a 
cabeça se não estivesse presa no pescoço.” 

BOM 

“Jamie, seu ALMOÇO”. 

FALE SOBRE OS SEUS SENTIMENTOS 
RUIM 
“Pare com isto! Você é um saco!” 

BOM 

“Eu não gosto que puxe a minha manga.” 

ESCREVA UM BILHETE 
BOM 
“Ajude-me! Cabelos no meu ralo me dão nojo. Ass: sua pia entupida”. 

BOM 
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“Antes de ligar isto – PENSE – Eu fiz a minha tarefa? Eu estudei? 

BOM 
“SHHHHHHH! Mamãe e papai estão dormindo. Oi! Entre! Com amor, Mamãe e 
Papai. 
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Folheto 4  

FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO 

 

Estratégias para ajudar nos conflitos e ensinar responsabilidade. 

 

Encoraje o pensamento 

• Explique limites; 

• Lembre sobre as regras; 

• Pergunte pela regra a ser obedecida; 

• Pergunte pelas conseqüências; 

• Pergunte pelas soluções; 

• Use humor; 

• Faça um pedido educadamente; 

• Use “faça” em vez de “não faça”; 

• Incentive o pensamento positivo 

 

Mostre interesse 

• Ouça seu filho; 

• Demonstre sentimentos e pensamentos; 

• Pergunte; 

• Solicite ajuda para entender; 

• Redirecione o pensamento; 

• Ajude nas tarefas frustrantes; 

• Contenha-se; 

• Comprometa-se; 

• Mostre a criança “como fazer”; 

• Seja firme coerente. 

 

Confronte a situação  

• Ofereça alternativas; 
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• Tire as crianças de situação que elas não podem lidar; 

• Diga “não”; 

• Ignore comportamentos irrelevantes; 

• Faça a criança repetir a ação; 

• Dê permissão. 

 

Cuidados com suas ações: 

• Aumente a proximidade; 

• Utilize o recurso do relaxamento; 

• Dê um tempo; 

• Procure ajuda profissional; 

• Ponha a situação em perspectiva. 

 

 

 

FERRAMENTAS DE CONSEQUÊCIAS 

 

Estratégias para os pais usarem quando as outras ferramentas não 

funcionarem e as crianças se comportam mal. 

• Espere retribuição; 

• Use seu tempo livre; 

• Aceite as conseqüências naturais; 

• Apresente as conseqüências lógicas; 

• Expresse forte descontentamento; 
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Folheto 5 

Para Roseli 

AMAR UMA CRIANÇA 
 

Judy Ford 
 

 Amar um filho é, ao mesmo tempo, simples e desconcertante, pois não 

basta sentir o amor, é preciso demonstrá-lo! Ter o coração inundado de afeto por 

um filho não é o suficiente – amar o bebê, a criança, o adolescente, em todas as 

fases de seu crescimento, requer a expressão desse amor com atitudes 

amorosas. As atitudes amorosas são necessárias a partir do momento em que o 

bebê vem ao mundo, e o serão pela vida afora. 

 Quando você se ama, é capaz de admitir as próprias falhas e entender que, 

embora as coisas não tenham sido tão fáceis, você fez o melhor que pôde. 

Quando você se ama e se aceita do jeito que é, jamais terá medo de crescer, de 

aprender e de mudar. Você se sentirá vivo e terá toda a energia de que precisa 

para acolher e desfrutar a família. 

 As crianças aprendem com os exemplos, os seus será a melhor lição do 

real significado de amar a si mesmo. Quando não se é honesto consigo mesmo, 

em vez de sentirmos amor pelas crianças, sentiremos ressentimentos e criar-se-á 

um muro intransponível entre pais e filhos. Quando os adultos não vivem a própria 

verdade ficam desequilibrados, irritados e explodem com facilidade. Mas quando 

cuidam de si e se amam, a satisfação que sentem nas crianças. 

 A auto-estima elevada é o melhor alicerce para o futuro de nossas crianças. 

Crianças com auto-estima elevada apresentam melhor aproveitamento escolar, 

fazem amigos com facilidade, sentem-se conectadas com as outras pessoas e se 

adaptam facilmente à comunidade. Elas são competentes, capazes de tomar 

decisões importantes e ávidas de experiências novas. São otimistas, curiosas e 

gostam da vida. 

 As crianças tanto os adultos, reagem bem à gentileza. Enquanto você fala, 

a crianças interpreta suas palavras e o tom de voz como mensagens diretas sobre 

o quanto ele é ou não importante. Portanto, fale suave e gentilmente e a criança 

ouvirá. 
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 Não faça sermões, preleções e não se irrite. Pare de censurar e de ficar 

batendo na mesma tecla. Deixe a crítica de lado, a direta e a disfarçada. Não 

intimide, não ameace, não xingue. Muitos de nós crescemos em meio a famílias 

que costumavam gritar, censurar, zombar e ridicularizar e, assim, acabamos 

achando tudo isso muito natural. Quando perceber que está perdendo o controle, 

pare, relaxe, dê uma caminhada ou telefone a um amigo. Esvazie a mente antes 

de tomar qualquer atitude e, quando se sentir, preparado, discuta o assunto. Não 

se esqueça de que qualquer interação tem um enorme potencial de magoar ou 

curar, de machucar ou estimular. E, no meio do caos, um simples ato de bondade 

tem o poder de transformar o seu dia e o dia da criança. 

 Todas as pessoas precisam de estímulo. Você, e as crianças também. De 

alguma forma, todos nós somos pequenas criaturas desamparadas tentando 

enfrentar um mundo complicado e cheio de tensões. 

 As crianças precisam de adultos que as compreendam. Elas estão 

desenvolvendo habilidades novas e precisam que você compreenda que a vida é 

difícil também para elas. A criança estará segura porque saberá que, sempre que 

precisar, terá seu apoio. Compreender significa deixar que a criança resolva os 

problemas e não tomar para si a responsabilidade de resolvê-los. 

 

“Se as pessoas forem menos violenta, o mundo será menos violento!” 
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Folheto 6 

Relacionamento pais e filhos  

Luzia Soares Maia 

 

Relacionamento pais e filhos 

"Uma família infeliz é aquela que permite que outros elementos preencham 

espaços no lugar do prazer da troca entre seus membros”. 

O objetivo é apontar elementos para a reflexão e análise do cotidiano psíquico 

entre pais e filhos e sua repercussão familiar e social.  

Infelizmente a maioria dos pais se preocupa com extrema demasia apenas no 

futuro material e profissional de seus filhos, sendo que durante décadas há um 

grande esforço econômico para se atingir tal finalidade. Embora isso seja neces-

sário, pouquíssimos pais se preocupam com outros tipos de herança, como por 

exemplo, o aspecto pessoal e afetivo de seus filhos. Embora isso seja um fato ób-

vio, o impacto social desse tipo de educação é desastroso para a coletividade.  

Qual o tipo de treinamento afetivo e social que se passa para um filho?  

Qual o grau de inibição, timidez ou fuga social do mesmo? Qual a extensão de 

seus medos interiores e disponibilidade para trocar afeto com outras pessoas? 

Lamentavelmente boa parte dos pais é absolutamente omissa para lidar com tais 

questões, o que agrava o problema, ou então usa de dissimulação e disfarce para 

encobrir tais fatos.  

Um dos maiores erros que observamos na relação pais e filhos se dá no tocante 

ao aspecto material. Aquele pai ou mãe que não possui muito tempo para seu 

filho, acaba compensando através de presentes ou recompensas materiais. 

Assistimos isso diariamente. Porém, o fato é muito mais profundo, pois nunca se 

trata de uma questão quantitativa, mas sim qualitativa. Uma criança não 

dimensionará sua relação com os pais apenas em termos de tempo, mas também 

o modo como se desenrola essa relação e os sentimentos de ternura e segurança 

oriundos da mesma.  

Assim sendo, a compensação material por parte dos pais, nada mais é do que um 

embuste, para que os mesmos escondam sua própria dificuldade de passar afeto, 
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sua falta suprema de treino amoroso.  

Quem lida com psicoterapia infantil, sabe que uma neurose se estabelece numa 

criança quando a mesma tem receio ou vergonha de compartilhar o plano afetivo 

com os pais, não importando necessariamente o tempo que passa com os mes-

mos.  

Em algum momento de sua vida, essa criança já sonhou com as coisas aconte-

cendo de modo diferente, contudo anos de insensibilidade para esse fato acima 

citado, acabam por criar uma nova geração muitas vezes mais rebelde e 

insensível ao aspecto da pessoalidade humana. Que se manifestem aqueles pais 

que assistem diariamente seus filhos entregarem suas almas ao computador ou 

ao videogame.  

 

Temos que fazer uma ressalva ao aspecto exploratório de uma criança, que 

percebendo a culpa ou dificuldade dos pais em determinado setor das relações 

acaba por se utilizar da manipulação e chantagem emotiva para obter mais mimos 

ou regalias.  

 

Pais saudáveis são aqueles que buscam ou possuem um local de reflexão e 

aprendizagem, nunca encarando a educação de seus filhos como algo estanque, 

mas, sobretudo com um dinamismo que requer trabalho, coragem e amor para se 

lidar com tão complicada tarefa.  

 

Muitos pais falam do desejo de que seus filhos não passem pelas mesmas 

privações que sofreram outrora. O que muitas vezes os mesmos não percebem é 

que tal pensamento é reducionista, pois a superação de qualquer etapa dolorosa, 

re-quer que o próprio pai tenha trabalhado e parcialmente superado seus conflitos 

emocionais, se evitando a projeção dos mesmos em algo meramente econômico, 

com a intenção de fuga acima descrita.  É fundamental que todos estejam pelo 

menos parcialmente aptos para enxerga-rem determinadas verdades por mais 

dolorosas que sejam, como por exemplo, o desejo de muitos pais de terem não 

filhos em si, mas clones melhorados de si próprios, cobrando muitas vezes coisas 
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que jamais conseguiram ou deveriam cobrar.  

 

Há a necessidade da reflexão e equilíbrio constante de forças antagônicas para o 

desenvolvimento pleno de uma criança, como por exemplo: independência e im-

portância do contato humano; individualidade e espírito coletivo; auto estima e 

admiração que leva ao amor por outras pessoas.  

 

Qualquer processo educativo que valorize principalmente o poder, status e suces-

so, criará filhos que carregarão imensa soma de ansiedade e insegurança, sendo 

que priorizarão apenas o aspecto material, tratando os pais como instituições fi-

nanceiras que lhes comprarão objetos da admiração e inveja de seus colegas, 

tentando compensar sua frustração secreta de não poderem ser autênticos no cír-

culo familiar.  

Os pais deveriam ter em mente o preço que todos arcarão quando o aspecto afeti-

vo não for à prioridade. O treino, vivência e realidade afetiva que não obtermos no 

círculo familiar, custará enorme soma de energia e tempo para podermos recons-

truí-los em outras esferas, isso se a pessoa estiver motivada e disposta.  

 

Se levantarmos uma hipótese social acerca das relações pais e filhos nos dias 

atuais, encontraremos uma característica peculiar que vem desafiando psicotera-

peutas das mais diversas linhas de pensamento. A criança revive e extrapola ao 

máximo determinado conflito ou neurose que está diretamente associado a algum 

distúrbio pretérito dos pais que não foi resolvido, como assinalei anteriormente, 

numa tentativa inconsciente de alertar e equilibrar uma psique familiar descom-

pensada.  

O problema se torna gravíssimo quando a criança além de atuar como o sinaliza-

dor acima descrito, exacerba o conflito de tal forma, que sua vida pessoal se torna 

absolutamente bloqueada, afetando a área emocional e cognitiva.  

 

Problemas escolares, retraimento, agressividade e até mesmo o desejo de não 

crescer expresso no urinar na cama passam a ser a tônica, sendo que não faltam 
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desculpas e artimanhas por parte da criança a fim de justificar a comunicação si-

nalizada ( anti-social ).  

 

Usando um pouco termos técnicos, a própria questão do complexo de Édipo (forte 

carga de atração da criança em relação ao genitor do sexo oposto) fica fragmen-

tada, pois se a teoria anteriormente citada dizia que a criança tem o desejo de a-

fastar o pai para estar mais próxima da mãe, não é o que verificamos no trabalho 

dinâmico familiar. Pelo contrário, são diversos os casos de distúrbios infantis origi-

nados após a separação, e quando isso ocorre, entra a questão citada anterior-

mente da criança como sinalizadora de problemas paternos, aliado ao fato dela 

não aceitar a separação, por achar que quando um dos dois se for, perderá mais 

regalias ou vantagens, reproduzindo psiquicamente a partilha que se dá no 

contexto financeiro quando um casal se separa.  

Concluímos que a maioria do processo psíquica infelizmente é influenciada desde 

a tenra infância por fatores de status, posse e poder, e todos os pais que almejam 

um futuro de estabilidade emocional para seus filhos, deveram refletir profunda-

mente sobre tão sérios problemas. 
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Folheto 7  

Texto utilizado na palestra.  

 

A ARTE DE EDUCAR 

RELAÇÕES ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Relacionamento: 

 

• Passado:  

 

A educação era mais rígida, a prática mais utilizada era o Autoritarismo, no 

qual os pais acreditavam que os filhos não sabiam nada e tinha que aprender 

tudo conforme a vontade dos pais. Era a imposição dos desejos dos pais sobre 

os filhos. Ex: Olhar do pai. 

 

• Presente 

 

Na Busca de uma educação menos autoritária, sofrendo as influências da 

sociedade, dos meios de comunicação, tecnologia, percebemos que os pais se 

perderam um pouco, saindo do autoritarismo rígido para o liberalismo,  

fazendo muito as vontades das crianças.  

Isso gera falta de limites,  no qual as crianças acabam tendo dificuldades de se 

relacionar na escola, com amigos e depois na vida adulta também, porque a 

sociedade tem regras e nem tudo será conforme o desejo da pessoa.  

 

Então a criança precisa aprender desde pequena a seguir regras, normas, 

dividir suas coisas, obedecer, respeitar, enfim, viver no coletivo. 

 

As crianças de hoje são diferentes e o modelo do passado (como criar filhos), 

não funciona mais, então temos que ser pais e mães diferentes para conseguir 
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educar nossos filhos com menos conflitos, com afeto e preparando eles para a 

vida em sociedade. 

É preciso saber discernir entre o que é uma necessidade dos filhos e o que é 

apenas desejo. Reconhecer as necessidades e desejos dos filhos é uma forma 

de respeito com a criança e como resultado, teremos filhos mais obedientes 

que respeitem os pais.  O relacionamento entre ambos será mais harmonioso 

favorecendo o diálogo e a convivência feliz. 

 

Quando dizer não e quando dizer sim? 

 

Cada fase de idade tem suas necessidades,  seus desejos, seus deveres e 

obrigações e suas crises. Conhecê-las é importante para saber o que está se 

passando com seu filho e lidar com as dificuldades e frustrações dos filhos. 

 

 

Convite para grupo de pais 
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RELATO DE UMA MÃE. 
 

Hoje eu sou uma paciente em tratamento psicológico e psiquiátrico. O tema da 

minha vida “Medo”. 

Tudo começou quando ainda era muito pequena, criada no interior, por um pai 

muito rude, severo, minha mãe submissa, humilde, vivendo sempre dentro de uma 

manjedoura de medo. Fui crescendo naquele ambiente pesado, sofrido, triste por 

ver tanta tristeza dentro dos olhos de minha mãe, que gemia e chorava em tantas 

noites  que parecia sem fim.. 

Eu sempre ouvia, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo. 

Comecei a ter medo da noite. Ainda criança era obrigada a trabalhar em serviços 

que não gostava, fui muito judiada por patroas que me tratava como escrava, o 

tempo foi passando. Eu tinha grandes sonhos, sonhos de ser feliz, sonhos de 

estudar e ser um dia meteorologista, todas as noites olhava para o céu e para as 

estrelas e ficava horas me perguntando. Qual seria o segredo de tanta maravilha? 

Não pude realizar este sonho, nem mesmo terminar o ginásio pois meu pai não 

deixou. Batia muito em mim e em meus irmãos por nada. Tínhamos muito medo 

dele. Sempre tive muito medo dos mortos. 

O tempo foi passando, me apaixonei profundamente, mas fui interrompida de ser 

feliz, namorei e me casei com outro, com consentimento dos meus pais. Achei que 

me livraria de tantos sofrimentos, buscava a felicidade, tentei, lutei muito para me 

sentir uma mulher feliz e sem medo. Mas durou muito pouco, pois em poucos 

meses, comecei a ser judiada pelo meu marido, uma vida de estupro e sofria 

ameaças em silêncio para não morrer. 

Após dois anos veio meu primeiro filho. Devido a minha vida difícil, o recebi com 

tanto amor, foi crescendo e sofrendo junto comigo com as maldades do pai que 

bebia e judiava de nós. 

Meu filho teve vários problemas de saúde, mas conseguiu superá-los, chorou 

muito comigo, sempre do meu lado, meu grande amigo. Quatro anos mais tarde 

veio minha filha, recebi também com muito amor e carinho, temia por sua 

chegada, pois foi uma gravidez inteira de muito choro e sofrimento. As vezes 
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sentia muita raiva de tudo pois dava tudo de mim para ter uma família feliz, mas 

não adiantava, a cada dia que passava, ele ficava mais agressivo, bebia mais e se 

tornava mais irresponsável. Quando minha filha estava cm 10 meses, perdi minha 

mãe, quase morri, pois me senti mais sozinha e sem apoio, a tristeza tomou conta 

de mim, cheguei até ficar internada. Meu filho a cada dia que passava ficava mais 

calado, triste, mas eu fazia o possível para protegê-los, por varias vezes tive que 

sair com os dois pequenos durante a noite devido às ameaças do próprio pai e 

acabávamos dormindo na casa dos vizinhos. Ele perdeu o emprego, ai as coisas 

pioraram ainda mais. 

Quando meu filho estava com 7 anos e minha filha com 3 anos, consegui que ele 

saísse de casa, tive muito MEDO, mas ao mesmo tempo aliviada e ele foi embora 

para outra cidade. 

Começava ali uma outra batalha na minha vida. Me vi sozinha, desempregada, 

sem estudo e com dois filhos pequenos. Sofri muito preconceito por ser uma 

mulher separada. Fiz de tudo um pouco, mas com dignidade. Fui faxineira, 

lavadeira, até conseguir um serviço fixo. Mas esse serviço era o que eu jamais 

sonhei pra mim, porque era em um hospital e eu tinha muito medo. Mesmo assim 

eu fui, precisava trabalhar. No segundo dia aconteceu o que eu mais temia, um 

paciente morreu. Tive vontade de sair correndo de tanto medo, mas não podei, 

tinha que enfrentar pensava nos meus filhos. Quando anoitecia colocava os dois 

para dormir comigo e tentava disfarçar calada o medo para não passar para eles. 

Eles passaram dias muito difíceis pois eu ganhava pouco e não dava para pagar 

alguém para ficar com eles, um dia ficava com vizinhos, outro dia ficavam 

sozinhos. Voltei a estudar com muita dificuldade fiz o supletivo para poder fazer o 

curso de enfermagem, não podia perder o emprego. Às vezes me sentia tão 

cansada que quem me dava apoio era o meu filho. Com 12 anos apareceu uma 

doença nas pernas dele, começou a entortar, sofremos muito. Ele fez cirurgia, 

ficou um ano com suas pernas grampeadas, depois veio as fisioterapias, passou 

por tratamento psicológico, mas graças a Deus tivemos muita força e 

conseguimos vencer. Foram crescendo, eu sempre fazendo o possível para 

educá-los com honestidade, para ser duas crianças estudiosas e pessoas dignas.  
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Hoje, já são jovens, já trabalham. Meu filho já está se formando em Direito e 

minha filha em Administração, no próximo ano e com o próprio esforço de cada 

um. Embora sou uma mãe realizada por ter dois filhos maravilhosos, tenho 

depressão, me sinto frágil, sensível, sinto medo terrível do meu serviço, aos 

poucos fui percebendo que precisava de ajuda. Estou em tratamento, Deus 

colocou uma excelente psicóloga no meu caminho, que me dá força, que me diz 

as palavras certas, nas horas certas. 

Gostaria de ser sempre uma criança ingênua que olha para o céu e vê uma 

grande tempestade e quando aparece os relâmpagos ela para e sorri e quando 

alguém a pergunta porque esta sorrindo ao invés de estar com medo, ela 

responde, estou sorrindo porque Deus não cansa de tirar foto de mim. Mesmo 

com tanto sofrimento, crescer foi bom, tive a oportunidade de ser mãe. 

Tenho a convicção de que ser mãe foi a melhor coisa da minha vida. Se não fosse 

os meus filhos não conseguiria ter chegado até aqui. 

 

 

M.C. 

 



ANEXO 1 
 
Critério de Classificação Econômica no Brasil 
 

O Critério de Classificação Econômica Brasil, segundo pesquisa IBOPE em 

2000, enfatiza sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de 

“classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é, exclusivamente de 

classes econômicas. 

 

Renda Familiar por Classes  

 

Classe Pontos Renda Média 

Familiar (R$) 

A1 30 a 40 7.793,00 

A2 25 a 29 4.648,00 

B1 21 a 24 2.804,00 

B2 17 a 20 1.669,00 

C 11 a 16 927,00 

D 6 a 10 424,00 

E 0 a 5 207,00 

   

 

 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2003 

www.abep.org – abep@abep.org 

Dados com base no Levantamento Sócio Econômico – 2000 – IBOPE 

Classe Econômica Média 

Classe Econômica Baixa 



APÊNDICE 1 

 

Convite para Palestra. 

 

 
“A Arte de Educar Filhos” 

 
 

Srs. Pais  
 

Na próxima 3ª feira, às 19:00 h, estaremos te esperando para uma palestra sobre a exigente 
tarefa de Educar Filhos. 

 
Após a palestra, iremos propor um programa de Orientação Familiar que visa reflexão de 

temas sobre práticas educativas e relacionamento entre pais e filhos. 
 

Agradecemos sua atenção e contamos com sua presença. 

 

 

 

 

 
“A Arte de Educar Filhos” 

 
 

Srs. Pais  
 

Na próxima 3ª feira, às 19:00 h, estaremos te esperando para uma palestra sobre a exigente 
tarefa de Educar Filhos. 

 
Após a palestra, iremos propor um programa de Orientação Familiar que visa reflexão de 

temas sobre práticas educativas e relacionamento entre pais e filhos. 
 

Agradecemos sua atenção e contamos com sua presença. 

. 

 

 

 



APÊNDICE 2 

 
Pré-teste para avaliar práticas educativas. 
Questões escalares: cada participante recebeu no primeiro encontro uma folha 
desse exercício para indicar com um X quantas vezes costuma utilizar essas 
práticas.  
 

 
Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

1) Você lembra seu filho de um limite e 
explica as razões.  

  

2) Ignora alguns comportamentos que não 
afetam as crianças ou os outros. 

   

3) Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

   

4) Ameaça a bater.    

5) Bate na criança.    

6) Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

   

7) Deixa a criança experienciar às 
conseqüências de seus atos. 

   

8) Grita ou xinga a criança.    

9) Dá exemplo de bons comportamentos.    

10) Tem lazer com seus filhos    

11) Encoraja a criança a usar palavras ao invés 
de força física. 

   

12) Ajuda a criança dar nome para seus 
sentimentos. 

   

13) Faz elogios descritos.    

14) Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

   

15) Procura saber o que a criança está fazendo.    

 
 



APÊNDICE 3 
 
Enquête realizada pela Internet. 

 
 
 

EDUCAR OS FILHOS É UMA TAREFA EXIGENTE E PODE SER P RAZEROSA 
 
Escolha uma alternativa: 

A. Qual a maior dificuldade dos pais frente à tarefa de educar filhos? 

a. Como determinar o que pode e o que não pode deixar o filho fazer?  (   ) 

b. Como agir diante das birras?       (   ) 

c. Como agir quando os filhos não obedecem?     (   ) 

d. Dialogar e Negociar regras.        (   ) 

e. Estabelecer prioridades: brigar pelo que realmente é importante.   (   ) 

f. Sugira outras alternativas: ___________________________________________ 

 

B. Quais atitudes os pais utilizam com maior freqüência, quando os filhos não obedecem? 

      a. Bater;       (   )    

b. Deixar de Castigo no quarto;    (   ) 

c. Gritar;       (   ) 

d. Ameaçar;       (   ) 

e. Tirar o que ele mais gosta de fazer;   (   ) 

f. Outras Alternativas: 

_________________________________________________ 

  
 



APÊNDICE 4 

 

Questionários pós-teste para avaliar práticas educa tivas. 

A) Questões escalares para avaliar ação dos pais após 3 meses do término dos 
grupos.  

 
 

Sempre 

 

 
Às vezes 

 
 

 
Raramente 

 
 

Você lembra seu filho de um limite e explica as 
razões.  

  

Ignora alguns comportamentos que não afetam 
as crianças ou os outros. 

   

Fala como as pessoas se sentem quando as 
crianças se comportam mal. 

   

Ameaça a bater.    

Bate na criança.    

Dá atenção quando a criança tem bom 
comportamento. 

   

Deixa a criança experienciar às conseqüências 
de seus atos. 

   

Grita ou xinga a criança.    

Dá exemplo de bons comportamentos.    

Tem lazer com seus filhos    

Encoraja a criança a usar palavras ao invés de 
força física. 

   

Ajuda a criança dar nome para seus sentimentos.    

Faz elogios descritos.    

Conta com a criança para os afazeres 
domésticos. 

   

Procura saber o que a criança está fazendo.    

 
B) Questões de múltipla escolha: foi solicitado a cada participante para assinalar 
com um X os tópicos que mais se dedicou nos últimos meses.  
 
Punição Física  
Limites  
Conseqüências  
Escutar  
Raiva  
Ferramentas de Parentalidade  
Atenção  
Respeito  
Responsabilidade  
Monitoramento  



C) Questões dicotômicas: foi solicitado aos participantes para indicar verdadeiro 
ou falso, para cada questão.  
        

 
 

  
VERDADEIRO 

 
FALSO 

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi à diferença entre 
disciplina e punição. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi pensar o que eu 
quero que meu filho aprenda quando eu 
disciplinar seus comportamentos. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi colocar limites para 
meus filhos.   

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que, colocando 
limites para meu filho de uma forma 
carinhosa, também educa. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi à diferença entre 
conseqüências e punição. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi como utilizar 
conseqüências naturais e lógicas ao invés de 
punição, para mudar o comportamento de 
meu filho. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi como é importante 
escutar meu filho. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que entender o 
outro e se fazer entender é fundamental para 
uma boa comunicação e um bom 
relacionamento. Para isso é preciso saber 
ouvir os filhos. 

  

Uma das coisas mais importantes que eu 
aprendi nos encontros foi que ferramentas de 
educação, prevenção e orientação são mais 
importantes e eficazes que ferramentas de 
conseqüências e punição. 

  

 
 

 

 



APÊNDICE 5 

 

Roteiro para Condução dos Encontros.  

Roteiro do Modelo de Intervenção em Orientação Fami liar 

 

Primeiro Encontro - Ferramentas de Parentalidade 

Objetivo 

 Auxiliar os pais a perceber que há muitas ferramentas, ou seja, é possível 

criar de acordo com cada situação, novas estratégias para agir com os filhos. Os 

pais podem ter diferentes atitudes para disciplinar e educar as crianças no 

cotidiano. 

 

Resumo do Encontro. 

• Acolhida: 

Os participantes chegaram e foram recebidos de forma descontraída, com uma 

música de fundo para preparar o grupo. 

 

• Apresentação: 

Os objetivos da pesquisa e da proposta para os encontros foi exposto ao grupo e 

em seguida houve apresentação entre os participantes. 

 

• Pré-teste: foi aplicado um questionário para avaliar as ações dos pais. 

 

• Aquecendo o grupo para o tema: 

O grupo foi motivado a completar a frase a baixo, enquanto o orientador escrevia 

no quadro palavras chaves das respostas.  Educar é .......................................... .... 

 

Após comentar as respostas o facilitador explica: Nós chamamos esse “o que 

fazer” e “como lidar” de sugestões para as ferramen tas de parentalidade. 

Nós gostaríamos de dividir outras possíveis ferramentas que vocês podem usar 

como práticas educativas. 



• Podemos organizar as ações, as ferramentas da seguinte forma: 

• Ferramentas de educação e prevenção. 

• Ferramentas de orientação. 

• Ferramentas de conseqüência. 

 

• 5. Vídeo para reflexão do tema: (10 minutos) 

Vamos assistir ao vídeo procurando essas ferramentas.    

Reflexões: O grupo refletiu sobre o filme. Cada participante comentou o que mais 

chamou sua atenção em relação às atitudes que os pais podem ter para melhorar 

o relacionamento com seus filhos. 

 

• Atividade sobre o Tema: 

Facilitador: Para finalizar vamos fazer um exercício: Cada um vai pensar pra essa 

semana, em uma situação que acha importante mudar de ferramenta, mudar a 

atitude, a forma de agir com seu filho. Pense em algo que não está funcionando 

muito bem. Vamos representar essa mudança de atitude com um símbolo que 

vocês vão levar pra casa e trazer no próximo encontro e semana que vem vamos 

comentar com o grupo como foi.  

 

• Encerrando o encontro: 

Facilitador: Nós acreditamos que as ferramentas de educação, prevenção e 

orientação são melhores do que as ferramentas de conseqüência ou punição. 

Fiquemos atentos durante a semana e até o próximo encontro.  

 

Foi distribuído ao grupo folhetos que sugerem aos pais “ferramentas de educação 

e prevenção”, “ferramentas de orientação” e “ferramentas de conseqüência”. 

 



Segundo Encontro – Limites 

Objetivo: 

Os pais devem sair desse encontro compreendendo o que é e qual a importância 

de ensinar aos filhos limites. 

 

Resumo do Encontro: 

 

• Acolhida: O grupo recebeu as boas vindas e partilhou como foi a semana. 

Cada um trouxe o símbolo e comentou o que conseguiu e o que não conseguiu 

colocar em prática. 

 

• Aquecendo o grupo para o tema: lembrando da responsabilidade de ser pai e 

ser mãe. 

Várias bolas de bexiga. Cada participante do grupo tinha em mãos uma bola de 

bexiga. Foram convidados a encher e foi dada uma regra ao grupo. Todos no 

centro irão jogar as boas para o alto e o grupo tem a responsabilidade de não 

deixar cair nenhuma no chão.  

 

Uma música de fundo e o grupo começou a atividade. O facilitador aos poucos foi 

retirando algumas pessoas e quem ficava não podia deixar cair às bolas.  Até que 

ficou duas e depois uma pessoa e não deu conta de manter as boas no ar.  

 

Reflexão: O grupo partilhou os sentimentos de não conseguir cumprir o que foi 

solicitado e a sensação de que sozinhos, sem ajuda de outras pessoas tudo fica 

mais difícil. Então o grupo tem uma força.  Educar filhos é uma responsabilidade 

bastante exigente, por isso é importante conquistar a ajuda e colaboração de 

outras pessoas: o casal, a família, os parentes, os amigos, a rede, os profissionais 

que trabalham nessa área, todos são importantes para alcançarmos os objetivos 

em relação a parentalidade. 

 

• Explanação sobre o tema para reflexão: 



O facilitador apresentou o tema utilizando PowerPoint e fazendo uma reflexão com 

o grupo sobre: 

Responsabilidade dos pais de ensinar os filhos a ter limites; 

O que é, e o que não é Limites; 

As conseqüências da falta de Limites para formação da criança; 

 

• Encerrando o Encontro: 

O grupo construiu um conjunto de regras que acham importantes ensinar aos 

filhos: 

Regras para viver em família; 

Regras para viver em sociedade; 

 



Terceiro Encontro - Atenção 

Objetivo 

Auxiliar os pais a dar atenção para as crianças, principalmente quando elas 

apresentam bons comportamentos. 

 

Resumo do Encontro. 

 

• Acolhida: O grupo partilhou como foi a semana.  

 

• Aquecendo o grupo para o tema:    

Atividade: O grupo forma um círculo e no centro há vários objetos. Cada 

participante foi convidado a organizar os objetos do seu jeito, sendo um de cada 

vez, enquanto ouviam uma música de fundo. Em seguida o facilitador motivou 

uma reflexão sobre as diferenças de personalidade entre as pessoas e o quanto 

isso pode auxiliar no exercício da parentalidade. 

 

Facilitador: Cada um de nós tem um jeito diferente, próprio de agir e de se 

organizar no cotidiano. Podemos nos perguntar – Olhamos para as crianças 

observando e respeitando as diferenças individuais de cada uma? Pense sobre 

como vocês se referem a seus filhos. Vocês tendem a dar atenção a atitudes 

positivas ou negativas? Conversam sobre as coisas que eles fazem certo ou as 

coisas que eles fazem errado? Pense sobre quando você era uma criança. Os 

seus pais observavam as coisas que vocês faziam certo ou errado? A atenção que 

vocês recebiam era focada no negativo ou no positivo?  

Temos 10 minutos para partilhar em dupla e depois. 

 

• 3. Vídeo para reflexão do tema:  (7 minutos) 

O grupo foi convidado a assistir o vídeo ( tema “Atenção”), observando como:   

... A mãe responde ao comportamento positivo e negativo do seu filho. 

...A criança reage à resposta da mãe. 

 



• 4. Atividade para refletir sobre o Tema: 

 

Escreva uma lista de “ coisas que irritam você” para um de seus filhos. (3 minutos) 

B)Escreva uma lista de coisas que agradam você sobre o mesmo filho – “coisas 

que te chamam a atenção”. 

 

Reflexão: O grupo compartilhou sobre as características de cada filho. Este 

exercício tem como objetivo auxiliar os pais a observar melhor o filho.  

 

• 5. Encerrando o encontro: 

O facilitador motivou o grupo para praticar elogios descritivos e não avaliativos 

durante a semana e agradeceu a presença. 

 



Quarto Encontro – Respeito e Responsabilidade 

• Objetivo 

O exemplo é a melhor forma de ensinar respeito e responsabilidade. Os pais 

devem ao final do encontro: 

• Ter condições de ajudar seus filhos a desenvolver empatia e compaixão 

pelas pessoas.  

• Compreender que ser responsável e aprender responsabilidade é um 

processo para toda a vida.  

 

Resumo do Encontro. 

 

• Acolhida: Comentários sobre a semana. 

 

• 2.Aquecendo o grupo para o tema: 

 

O facilitador pediu para cada participante falar o que vem a cabeça quando ouve a 

palavra “respeito”. Depois o mesmo para a palavra “responsabilidade”. Cada um 

foi falando enquanto o facilitador escrevia em um quadro as palavras. 

 

O facilitador fez uma breve reflexão considerando as seguintes definições: 

• Respeito: ações ou expressões que demonstram cuidados, estima, 

consideração, ou interesse por outros. 

• Empatia: habilidade de entender os sentimentos, necessidades, ou 

pensamentos de outros, de seus pontos de vista. 

• Compaixão: dividir com outros seu sentimento e sofrimento, um desejo de 

ajudar os outros (mesmo se a ajuda tiver algum custo pessoal a você). 

• Todos nós temos uma variedade de responsabilidades cotidianas. Algumas 

tarefas nós nem precisamos pensar duas vezes para realizar, enquanto outras 

requerem disciplina. Em cada caso compreendemos a importância de seguir 

em frente com nossas responsabilidades e podemos também sentir um senso 

de realização quando uma tarefa é cumprida. Nessa seção, nós vamos olhar 



para a natureza da responsabilidade e o que pode ser feito para encorajar 

responsabilidade nas crianças.  

 

 

• 3.Vídeo para auxiliar na reflexão do tema:  

 

Facilitador: Agora vamos assistir ao vídeo. Olhem para 2 ou 3 coisas que você 

pode fazer para encorajar comportamentos de respeito e responsabilidade como 

um hábito em sua família”. 

 

Após assistir o vídeo, o grupo conversou sobre o que realmente significa respeito 

e responsabilidade. Pontos chave discutidos: 

• Empatia e Compaixão pelas pessoas estão relacionadas com respeito; 

• Ser exemplo: respeito deve ser passado através do exemplo dos adultos; 

• Experiência: os adultos devem respeitar as crianças para que as crianças 

aprendam a respeitar as pessoas; 

• Encoraje o uso de “obrigado, por favor, e me perdoe”; 

• Aproveite as situações para conversar sempre com a criança sobre isso.  

• Peça desculpas para a criança quando estiver errado. 

• Seja simpático, educado e respeitoso no dia-a-dia. 

• Seja cuidadoso para não chamar a atenção da criança em público. 

• Permita que a criança tenha privacidade. 

 

O grupo comentou sobre cenas do vídeo. Algumas questões guiaram a discussão. 

 

• ... Como os pais podem ajudar as crianças a aprender responsabilidade? 

• ... Como a avó envolve a criança a ajudar a fazer pequenos serviços? 

• ... O que as pessoas que cuidam das crianças devem manter em mente 

quando derem responsabilidades? 

 



Facilitador: Responsabilidade não é uma característica, tem haver com 

independência, consideração e sensibilidade ao sentimento dos outros. 

Os pais são importantes como exemplos para as crianças. Nossa atitude para 

responsabilidade é extremamente importante porque nós queremos que as 

crianças se tornem confiantes em suas habilidades.  

 

• 4. Encerrando o encontro: 

 

Sugestões para praticar em casa: 

• Fale diariamente com palavras e gestos o quanto você os aprecia. 

• Realmente preste atenção quando alguém fala (tranqüilamente ouça quando 

as pessoas falam, mantenha sua atenção nelas, não interrompa, coloque o que 

eles disseram em suas próprias palavras e procure entender como elas devem 

estar se sentindo). 

• Agradeça as pessoas por te ajudar. 

• Construa oportunidades para se divertir com sua família. 

•  Evite apelidos, insultos e censura quando houver desavenças.  

• Use intimidade física e toques positivos. 

• Houve destaque para reconhecer o esforço, a honestidade das crianças, e a 

necessidade dos pais de conseguir alcançar o ponto de equilíbrio para ajudar 

os filhos a desenvolver de forma saudável a responsabilidade. 

 



Quinto Encontro - Monitoramento 

Objetivo 

Os pais devem compreender o que é monitorar e o quanto isso é importante para 

formação das crianças. 

Resumo do Encontro. 

 

• 1.Acolhida: Comentários sobre a semana. 

 

• 2.Aquecendo o grupo para o tema: 

O facilitador orientou que Monitoramento significa saber onde seus filhos estão, 

com quem estão, e o que eles estão fazendo.  

O grupo foi motivado a lembrar como seus pais monitoravam quando eram 

crianças e comparar como eles fazem hoje com seus filhos. 

 

• Vídeo para reflexão do tema:  

Facilitador: O vídeo que vocês vão assistir tem uma importante mensagem a 

respeito da necessidade do monitoramento. Assim que vocês verem o vídeo, 

tentem se lembrar de algumas razões chaves para o monitoramento. Também 

fiquem atentos para o que é e o que não é monitoramento. 

 

• Reflexão sobre o tema: 

 

Facilitador: O monitoramento tem como objetivo prevenir comportamentos 

indesejáveis de pré-adolescentes e adolescentes, como: fumar, beber, usar 

drogas, atividade sexual, vandalismo e falta de conduta na escola. E também 

motivar comportamentos positivos, como sucesso na escola, por exemplo. Para 

esse fim, os pais têm a responsabilidade de monitorar seus filhos.  

 

O grupo fez um cartaz destacando formas diferentes de monitorar. 

 

• Encerrando o encontro: 



 

Monitorar significa saber onde seu filho está, com quem está, e o que está 

fazendo. E os pais não têm apenas a razão, mas a responsabilidade monitorar, 

cuidar, acompanhar seus filhos. 

Cada um escreveu uma frase resumindo o que ficou desse encontro. 

Todos receberam folhetos de orientação. 

 



Sexto Encontro – Avaliação 

Resumo do Encontro: 

 

• Acolhida: O grupo recebeu as boas vindas e partilhou sobre a semana. 

 

• Atividade: 

O grupo foi convidado a recordar os temas abordados desde o primeiro encontro e 

comentar os tópicos que mais chamou a atenção.  

• Encerrando o encontro: 

Nesses encontros refletimos vários temas para auxiliar na educação dos filhos. 

Propomos agora um ritual de despedida de algumas ferramentas que não servem 

mais e já podemos jogar fora para dar espaço as ferramentas novas que 

conquistamos. Os participantes escreveram em um papel atitudes, 

comportamentos, regras, ferramentas, atitudes que não pretendem ou não 

precisam usar mais. Um fogo no meio do grupo e todos os participantes jogaram o 

papel simbolizando a transformação que ocorre por meio da reflexão, do 

conhecimento, da experiência e da partilha. 

 

O facilitador encerrou agradecendo a participação de todos e agendou uma data 

para o grupo se encontrar após três meses, com objetivo de avaliar o trabalho 

realizado. 

 
 

 

 



APÊNDICE 6 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa  Modelo de Intervenção e 

Orientação Familiar: “um estudo qualitativo do modelo de intervenção com famílias 

focando educação dos filhos”, realizada pela psicóloga e pesquisadora Adriana do 

Nascimento Dias. Trata-se de um estudo sobre práticas educativas. 

Sua participação consistirá em participar de 6 encontros de orientação para pais e 

mães que tem filhos entre 7 e 11 anos de idade. Os encontros serão semanais e 

terão duração de uma hora e trinta minutos. Solicito vossa autorização para gravar 

e filmar os encontros para garantir um melhor registro das informações. Esse 

estudo tem baixo risco para os participantes, lembrando que estaremos a 

disposição para qualquer dano. 

Seu nome será preservado e permanecerá em sigilo absoluto. Ao término desta 

pesquisa, os resultados serão divulgados, ficando a disposição dos participantes 

junto à pesquisadora. 

Sua participação é voluntária, ou seja, você tem direito a não participar desta 

pesquisa e, caso aceite participar, fica assegurada a sua liberdade de não 

responder as perguntas que considerar inoportunas. Também fica garantido seu 

direito de desistir em qualquer momento de participar da pesquisa sem qualquer 

penalização ou prejuízo a continuidade da assistência. A sua participação na 

pesquisa não lhe trará nenhum custo, benefício individual ou compensação 

financeira. No entanto, é importante que você participe, poios as informações 

fornecidas podem refletir na melhoria da prevenção da saúde mental da cidade. 

Esse “TCLE” foi elaborado em duas vias, uma ficando com o participante da 

pesquisa e outra em poder da pesquisadora.  

Maiores esclarecimentos ou dúvidas sobre essa pesquisa fale diretamente com a 

pesquisadora responsável Adriana do Nascimento Dias, CRP 06.79210, pelo 

telefone nº (12) 3633-2445, pelo e-mail Adriana@psicologiaevida.psc.br, ou na 



Rua José Vicente de Barros, 700, Apto 64 B, Vila das Graças, Taubaté, SP.  Fui 

suficientemente informado sobre a pesquisa e concordo em participar. 

__________________________    _______________________ 

Nome do Participante     Assinatura do Participante 

 

_________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Taubaté,     de                   de 2007. 



 APÊNDICE 7 
 
Gráficos da Enquete 
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APÊNDICE 8 

TEXTOS UTILIZADOS NOS ENCONTROS 

 



Folheto 1 - Lembretes sobre Limites: 

 

• Dar limites é iniciar o processo de compreensão e apreensão do outro. 

• Para respeitar o semelhante é preciso antes aprender quais são os seus 

limites. 

• As crianças precisam saber: 

– Muitas coisas podemos fazer, muitas outras não podemos fazer 

mesmo que tenhamos vontade ou prazer. 

• Somos felizes: respeitando os outros e tendo algumas regras básicas para 

a vida em sociedade. 

• É responsabilidade dos pais ensinar limites e preparar os filhos para uma 

vida feliz e saudável 

• Os direitos são iguais para todos; 

• Existem outras pessoas no mundo; 

• Os seus direitos acabam onde começam os direitos dos outros; 

• Con-viver em grupo. Ter noção do coletivo; 

• Tolerar pequenas frustrações no presente, para que no futuro os problemas 

da vida possam ser superados com equilíbrio; 

• Desenvolver capacidade de adiar satisfação; 

• Discernir o que é necessidade de desejo; 

• Cada direito corresponde a um dever. 

 

Os Pais devem: 

• Dizer: SIM sempre que possível; NÃO sempre que necessário; 

• Só dizer não aos filhos quando houver uma razão concreta; 

• Dar aos filhos o exemplo respeitando as pessoas e as regras. 

 

Dar limites não é: 

• Bater nos filhos para que eles se comportem; 

• Fazer só o que vocês pais e mães, querem ou estão com vontade de fazer; 

• Ser autoritário (dar ordens sem explicar o porque, impor a lei do mais forte); 



• Gritar; 

• Deixar de atender as necessidades reais dos filhos; (fome, sede, 

segurança, afeto, interesse). 

• Invadir a privacidade; 

• Provocar traumas. (não sem razão+ agressões). 

 

Bater 

• Não ensina a ter limites; 

• É a falta de limites e covardia dos pais; 

• Existem formas + eficientes- mensagem + positiva; 

• Só bate quem não age antes de “perder a cabeça”; 

• A criança obedece + não aprende; 

• Não resolve problema da relação 

• Palmada X Surra; 

 



Folheto 2. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES PARA NÃO DIZER E NEM FAZER  

 

Levados pela raiva, pela irritação ou pelo medo, certos pais acabam 

cedendo à tentação de usar frases contundentes como mísseis de guerra. Se elas 

são pronunciadas muito freqüentemente, como um bordão, a criança pode, com o 

tempo, ser catalogada em uma atitude ou um julgamento definitivo, freando seu 

equilíbrio e até ameaçando seu desenvolvimento afetivo. 

 

1.CUIDADO!  

Você pode se machucar! (variante: você sabe muito b em que não vai 

conseguir!) 

A criança ouve essa frase banal desde a mais tenra idade; os pais 

superprotetores temem que ela se machuque, já que projetam nela seus medos e 

angustias, a despeito de o perigo ser muito relativo. Só depois de muitas tentativas 

e erros que a criança aprende por si mesma e se torna autônoma. Apesar dos bons 

sentimentos que os inspiram, os pais devem admitir que sua própria experiência 

nem sempre é transmissível. A criança deve por sua vez, vivê-lo e tirar suas 

próprias conclusões. É necessário aceitar essas etapas negativas ou dolorosas que 

ajudam a crescer. 

Seria melhor dizer: ”Você pode se machucar”.Essa fórmula é condicional: a 

criança é prevenida, responsabilizada. Admite-se que ela poderia agir e surpreender 

positivamente os pais. Também pode expressar o que sente”. “Tenho medo de que 

você...”, Espero que você possa...”, isso estimula a criança a prestar atenção. 

 

2.Você é IN-SU-POR-TÁ-VEL! (Ou;Você é uma peste!) 

   Visivelmente o pai ou mãe não agüenta mais e comunica isso ao filho, que 

não o suporta mais, quando é,antes a atitude da criança que é insuportável. A 

criança é atingida no mais profundo de si mesma. Sentindo-se ferida por esse juízo 

sobre a sua pessoa, o que pode torná-la ainda mais agressiva.  



   Seria melhor dizer. “Não suporto mais isso, você passou dos limites”.  

 

3.Você é mau;não agüento mais você!(Ou: você esta q uerendo me matar?) 

 

   A criança se sente ao mesmo tempo rejeitada por aquilo que é “mal ” (como 

dizem) e culpada (ela desejaria “matar a mãe”), de certa maneira, o pai (mãe) passa 

para o filho a idéia de que só a ama quando é gentil e submisso a seu desejo. 

   Seria melhor dizer. “Isso que você esta fazendo é mau” ou “não gosto do 

seu comportamento”. 

   Em ambos os casos, não é a criança inteira rejeitada, mas apenas uma 

parte. Outra solução: inverter o tom do pedido. “Tente ser mais gentil; é muito mais 

agradável”, ou ainda: “Estou espantada de  vê-la fazer uma coisa tão má (ou tão 

burra),isso não pode ser coisa sua.” 

 

4. Se você não se comportar,te ponho no colégio int erno  

(Variante:Se você continuar,não viaja mais de féria s conosco amanhã) 

   Por que fazer uma ameaça que você sabe que não pode 

cumprir?Acenando com uma punição que nunca vem, o pai acaba perdendo a 

credibilidade e a criança age como quer, sem medo da autoridade. 

   Seria melhor dizer (adotando o tom persuasivo adequado): “Se você não se 

comportar, eu vou me irritar de variedade!” E se de tudo, ele passar dos limites, só 

resta aplicar a punição prometida, o que provavelmente a criança já espera. 

 

5. Você deveria seguir o modelo de sua irmã (Varian te: Sua irmã, pelo menos...) 

   Esse tipo de frase dita como quem não quer nada, tem dois problemas:  

1) É a criança que escolhe seus modelos, e não os pais que impõem, afinal ela tem 

direito de idealizar quem quiser.  

2) Apresentando perpetuamente a irmã como exemplo, o pai só faz “botar lenha na 

fogueira” e atiçar o rancor e o ciúme fraterno com prejuízo para as duas crianças. 

   Seria melhor dizer: “Faça um esforço, seja bem educado e um pouco mais 

prestativo” ou “estude mais”. 



6. Com você,é a mesma coisa (Variante:Nunca se pode  confiar em você,você 

esta atrasado como sempre) 

   Não deixe nenhuma alternativa à criança, ou seja, não lhe abrem a 

possibilidade de mudar. É como se colassem um rotulo indelével, lhe dessem uma 

espécie de papel ao qual seja condenada de uma vez por todas. Aliás, pensa ela 

com razão,quando ela se esforça ninguém percebe,pois continuam repetindo a 

mesma ladainha. 

   Seria melhor dizer: “Você me prometeu chegar na hora (ou arrumar a sua 

bagunça). Da próxima vez, conto com você! 

   Outra possibilidade é usar o alerta: “Se você recomeçar, ficará de castigo”. 

O pai (mãe) lembra a regra ao filho. 

 

7. Você é feio, imprestável, incapaz... 

   Esse tipo de julgamento acaba deixando marcas profundas na criança e 

pode gerar uma falta real de confiança, da qual será difícil livrar-se mais tarde. O pai 

(mãe) age assim, não é por mal, mas muitas vezes porque ele próprio foi vitima de 

semelhantes depreciações por parte dos próprios pais. No fundo, ele faz uma 

imagem tão medíocre de si mesmo que lhe é difícil imaginar que tem um filho 

dotado de certas qualidades. 

   Seria melhor dizer o contrário: “Você fica tão bonita penteada assim!” (Ou 

“vestido com essa roupa”); “continue assim, você é perfeitamente capaz...” 

 

8. Ninguém te agüenta mais! 

   Se decodificarmos bem seu sentido, ela significa várias coisas: antes de 

tudo, é uma porta fechada, não há mais diálogo nem negócio são possíveis. Ele se 

sente excluído e rejeitado, o que é muito triste, mesmo que tenha feito tudo para 

exasperar os pais. 

   Seria melhor dizer. “Agora, chega! Não agüento mais... aconselhamos 

parar. Se não...!” 

 

9. Não é claro que você não esta com medo! 



   Às vezes um adulto tem dificuldade em se lembrar de seus medos de 

criança. Caso se lembrasse, poderia compadecer-se dos temores do filho e não 

considerá-los sistematicamente como criancices. Compreenderia que é possível 

ficar apavorado (a) diante de um corredor escuro ou com a idéia de mergulhar a 

cabeça na água. 

   Seria melhor dizer: “não se preocupa, estou aqui, agora vai correr tudo 

bem!” Ou então: “Eu também, quando era pequeno tinha o mesmo medo; quando  

cresci, o medo foi embora”. Ou, finalmente: “Muitas crianças são como você, mas 

você vai ver,isso passa...” 

 

10. Você quer sempre se fazer de interessante (Vari ante: Vai ver se eu estou na 

esquina) 

   Se a criança se sente obrigada a se fazer notar por “bobagens” ou 

palhaçadas, é que, na sua opinião, não lhe dão suficiente atenção ou tempo. Essa 

criança está “carente”, precisa captar os olhares, ser tranqüilizada, amada, ou ainda 

contida em limites nesse momento precioso. Para acalmá-lo, é melhor consagrar-lhe 

três minutos de qualidades do que dez minutos de repreensão ou raiva. 

 

 



Folheto 3  
LEMBRETE AOS PAIS 

 

Kenny Straley 
10/Abril/2002      

 
COMUNICAÇÕES FAMILIARES 

COMUNICAÇÃO PAI/FILHO 

 

FARBER, A .; MAZLIH, E. How to Talk So Kids Will Listen and listen SO Kids Will 

Talk. New York: Avon Books. Article Title: Engaging Cooperation. p. 47-88. 1980.  

 

PARTE 1 
As crianças geralmente nos deixam saber claramente, em alto e bom tom, quando 
algo os está incomodando. 

Os pais têm que lidar com a dor, raiva, frustração e ainda manter a sanidade.   

Uma das frustrações da paternidade/maternidade é o esforço diário para fazer 

com que as crianças se comportem de maneiras aceitáveis para nós e para a 

sociedade. 

Alguns dos métodos mais comuns utilizados por adultos para fazerem as crianças 

cooperarem: 

1. Culpar e acusar. 

2. Xingar, insultar. 

3. Ameaçar. 

4. Comandar. 

5. Dar lições de moral e moralizar                              

6. Adverter 

7. Afirmações com martírio.  

8. Fazer comparações. 

9. Sarcasmo. 

10. Profetizar. 

 



Se os adultos vivenciam estes sentimentos apenas lendo estas afirmações então 

apenas pense em como as crianças devem se sentir.  

Em contrapartida, existem 5 habilidades para criar um clima de respeito no qual o 

espírito da cooperação pode começar a crescer. 

1. Descreva. Descreva o que você vê, ou descreva o problema – “Tem uma 

toalha molhada em cima da cama”. 

2. Dê informações. – “A toalha está deixando o meu cobertor molhado”. 

3. Diga com uma palavra. – “A toalha”. 

4. Fale sobre os seus sentimentos. – “Eu não gosto de dormir em cama 

molhada”. 

5. Escreva um bilhete. – (em cima do lugar de pendurar toalhas) “Por favor, 

coloque-me de volta para que eu possa secar”...... Grato, sua toalha. 

 

A pretensão do uso de um artigo de produto provavelmente seria para: 

 

1. Leitura pessoal e diversão. 

2. Prática grupal e exercícios. 

 

Eu sugeriria que o material estivesse presente como tópico numa aula de 

educação de pais e filhos e então que fosse usado em pequenos grupos de 

exercícios. 

Possíveis estratégias de ensino para este tipo de material: 

1. Um exercício de Verdadeiro e Falso no qual você circulasse a resposta 

correta, de qual maneira está certo e de qual maneira está errado. 

(Exemplo) V ou F “Quantas vezes eu te falei para colocar a toalha de volta no 

lugar de pendurá-la? Você é surdo e bobo (gritando) ou você optou por não dar 

ouvidos a pessoas mais novas?” 

 

Culpando e Acusando 
“Os seus dedos sujos estão na porta de novo! Por quê você sempre faz isto? Qual 

o seu problema, afinal de contas? Você não pode alguma vez fazer algo certo? 



Quantas vezes eu tenho que te dizer para usar a maçaneta? O seu problema é 

que você nunca escuta”. (51) 

 

Xingando, insultando 
“Olha o jeito que você está comendo! Você é nojento.” (51) 

 

Ameaças 
“Toque aquela lâmpada mais uma vez e você vai tomar um tapa”. (51) 

 

Comandos 
“Eu quero que você limpe o seu quarto neste minuto”. (52) 

 

Dando lições de moral e moralizando 
“Você acha que foi uma boa coisa a fazer pegar aquele livro de mim? Eu posso 

ver que você não percebe como é importante ter boas maneiras. O que você tem 

que entender é que se a gente espera que as pessoas sejam educadas conosco, 

então, em retorno, nós devemos ser educadas com elas. Você não iria gostar que 

ninguém pegasse de você, iria? Então você não deveria pegar de ninguém. Nós 

não fazemos para os outros o que nós não gostaríamos que fizessem conosco.” 

(52) 

 

Advertências 
“Presta atenção, você vai se queimar.” (52) 

“Cuidado, algum carro vai bater em você.” (52) 

 

Afirmações com martírio 
“Vocês dois vão parar com estes gritos? O que vocês estão tentando fazer 
comigo... me deixar doente... me dar um ataque cardíaco?” (52) 

 

Comparações 
“ Por quê você não pode ser como o seu irmão? Ele sempre faz seu trabalho antes 

do tempo”. (52) 

 



Sarcasmo 
“Você sabia que tinha uma prova amanhã e deixou seu livro na escola? Muito 
esperto! Foi uma coisa brilhante a se fazer”. (52) 

 

Profecia 
“Você mentiu para mim sobre o seu boletim, não mentiu? Você sabe o que vai ser 
quando crescer? Uma pessoa na qual ninguém confia”. (53) 

 

“Se nós enquanto adultos vivenciamos estes sentimentos só de ler algumas 

palavras na página, o que as crianças devem sentir?” 

Não faça comentários sobre o caráter ou personalida de da criança 
(FIGURAS - Desenho em quadrinhos) 

Ao invés de dizer: “Pare com isto! Você é um saco!” 

Fale dos seus sentimentos: “Eu não gosto que puxe a minha manga.” 

 

DÊ INFORMAÇÕES 
 

Ao invés de: “Quem bebeu leite e deixou o leite fora da geladeira?” 

Dê informações: “Crianças, o leite azeda quando não está na geladeira”. 

 

DESCREVA 
Descreva o que você vê ou descreva o problema. 

 

Ao invés de: “Você é tão irresponsável, você sempre enche a banheira e então 
esquece de desligar a água. Você quer que a gente tenha uma inundação?” 

Descreva: “Johnny, a água da banheira está prestes a transbordar”. 

 

DIGA COM UMA PALAVRA 
 

Ao invés de: “Olhe para você! Você está saindo sem o seu almoço de novo. Você 
esqueceria a cabeça se não estivesse presa no pescoço.” 



Diga com uma palavra: “Jamie, seu ALMOÇO”. 

ESCREVA UM BILHETE, RECADO 
 

“Ajude-me! Cabelos no meu ralo me dão nojo. Ass: sua pia entupida”. 

DESCREVA 
RUIM 
“Você é tão irresponsável, você sempre enche a banheira e então esquece de 
desligar a água. Você quer que a gente tenha uma inundação?” 

BOM 

“Johnny, a água da banheira está prestes a transbordar”. 

DÊ INFORMAÇÕES 
RUIM 
“Quem bebeu leite e deixou o leite fora da geladeira?” 

 

BOM 

“Crianças, o leite azeda quando não está na geladeira”. 

DIGA COM UMA PALAVRA 
RUIM 
“Olhe para você! Você está saindo sem o seu almoço de novo. Você esqueceria a 
cabeça se não estivesse presa no pescoço.” 

BOM 

“Jamie, seu ALMOÇO”. 

FALE SOBRE OS SEUS SENTIMENTOS 
RUIM 
“Pare com isto! Você é um saco!” 

BOM 

“Eu não gosto que puxe a minha manga.” 

ESCREVA UM BILHETE 
BOM 
“Ajude-me! Cabelos no meu ralo me dão nojo. Ass: sua pia entupida”. 

BOM 



“Antes de ligar isto – PENSE – Eu fiz a minha tarefa? Eu estudei? 

BOM 
“SHHHHHHH! Mamãe e papai estão dormindo. Oi! Entre! Com amor, Mamãe e 
Papai. 



Folheto 4  

FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO 

 

Estratégias para ajudar nos conflitos e ensinar responsabilidade. 

 

Encoraje o pensamento 

• Explique limites; 

• Lembre sobre as regras; 

• Pergunte pela regra a ser obedecida; 

• Pergunte pelas conseqüências; 

• Pergunte pelas soluções; 

• Use humor; 

• Faça um pedido educadamente; 

• Use “faça” em vez de “não faça”; 

• Incentive o pensamento positivo 

 

Mostre interesse 

• Ouça seu filho; 

• Demonstre sentimentos e pensamentos; 

• Pergunte; 

• Solicite ajuda para entender; 

• Redirecione o pensamento; 

• Ajude nas tarefas frustrantes; 

• Contenha-se; 

• Comprometa-se; 

• Mostre a criança “como fazer”; 

• Seja firme coerente. 

 

Confronte a situação  

• Ofereça alternativas; 



• Tire as crianças de situação que elas não podem lidar; 

• Diga “não”; 

• Ignore comportamentos irrelevantes; 

• Faça a criança repetir a ação; 

• Dê permissão. 

 

Cuidados com suas ações: 

• Aumente a proximidade; 

• Utilize o recurso do relaxamento; 

• Dê um tempo; 

• Procure ajuda profissional; 

• Ponha a situação em perspectiva. 

 

 

 

FERRAMENTAS DE CONSEQUÊCIAS 

 

Estratégias para os pais usarem quando as outras ferramentas não 

funcionarem e as crianças se comportam mal. 

• Espere retribuição; 

• Use seu tempo livre; 

• Aceite as conseqüências naturais; 

• Apresente as conseqüências lógicas; 

• Expresse forte descontentamento; 

 

 

 

 

 

 

 



Folheto 5 

Para Roseli 

AMAR UMA CRIANÇA 
 

Judy Ford 
 

 Amar um filho é, ao mesmo tempo, simples e desconcertante, pois não 

basta sentir o amor, é preciso demonstrá-lo! Ter o coração inundado de afeto por 

um filho não é o suficiente – amar o bebê, a criança, o adolescente, em todas as 

fases de seu crescimento, requer a expressão desse amor com atitudes 

amorosas. As atitudes amorosas são necessárias a partir do momento em que o 

bebê vem ao mundo, e o serão pela vida afora. 

 Quando você se ama, é capaz de admitir as próprias falhas e entender que, 

embora as coisas não tenham sido tão fáceis, você fez o melhor que pôde. 

Quando você se ama e se aceita do jeito que é, jamais terá medo de crescer, de 

aprender e de mudar. Você se sentirá vivo e terá toda a energia de que precisa 

para acolher e desfrutar a família. 

 As crianças aprendem com os exemplos, os seus será a melhor lição do 

real significado de amar a si mesmo. Quando não se é honesto consigo mesmo, 

em vez de sentirmos amor pelas crianças, sentiremos ressentimentos e criar-se-á 

um muro intransponível entre pais e filhos. Quando os adultos não vivem a própria 

verdade ficam desequilibrados, irritados e explodem com facilidade. Mas quando 

cuidam de si e se amam, a satisfação que sentem nas crianças. 

 A auto-estima elevada é o melhor alicerce para o futuro de nossas crianças. 

Crianças com auto-estima elevada apresentam melhor aproveitamento escolar, 

fazem amigos com facilidade, sentem-se conectadas com as outras pessoas e se 

adaptam facilmente à comunidade. Elas são competentes, capazes de tomar 

decisões importantes e ávidas de experiências novas. São otimistas, curiosas e 

gostam da vida. 

 As crianças tanto os adultos, reagem bem à gentileza. Enquanto você fala, 

a crianças interpreta suas palavras e o tom de voz como mensagens diretas sobre 

o quanto ele é ou não importante. Portanto, fale suave e gentilmente e a criança 

ouvirá. 



 Não faça sermões, preleções e não se irrite. Pare de censurar e de ficar 

batendo na mesma tecla. Deixe a crítica de lado, a direta e a disfarçada. Não 

intimide, não ameace, não xingue. Muitos de nós crescemos em meio a famílias 

que costumavam gritar, censurar, zombar e ridicularizar e, assim, acabamos 

achando tudo isso muito natural. Quando perceber que está perdendo o controle, 

pare, relaxe, dê uma caminhada ou telefone a um amigo. Esvazie a mente antes 

de tomar qualquer atitude e, quando se sentir, preparado, discuta o assunto. Não 

se esqueça de que qualquer interação tem um enorme potencial de magoar ou 

curar, de machucar ou estimular. E, no meio do caos, um simples ato de bondade 

tem o poder de transformar o seu dia e o dia da criança. 

 Todas as pessoas precisam de estímulo. Você, e as crianças também. De 

alguma forma, todos nós somos pequenas criaturas desamparadas tentando 

enfrentar um mundo complicado e cheio de tensões. 

 As crianças precisam de adultos que as compreendam. Elas estão 

desenvolvendo habilidades novas e precisam que você compreenda que a vida é 

difícil também para elas. A criança estará segura porque saberá que, sempre que 

precisar, terá seu apoio. Compreender significa deixar que a criança resolva os 

problemas e não tomar para si a responsabilidade de resolvê-los. 

 

“Se as pessoas forem menos violenta, o mundo será menos violento!” 

 

 

 
 
 
 

 



Folheto 6 

Relacionamento pais e filhos  

Luzia Soares Maia 

 

Relacionamento pais e filhos 

"Uma família infeliz é aquela que permite que outros elementos preencham 

espaços no lugar do prazer da troca entre seus membros”. 

O objetivo é apontar elementos para a reflexão e análise do cotidiano psíquico 

entre pais e filhos e sua repercussão familiar e social.  

Infelizmente a maioria dos pais se preocupa com extrema demasia apenas no 

futuro material e profissional de seus filhos, sendo que durante décadas há um 

grande esforço econômico para se atingir tal finalidade. Embora isso seja neces-

sário, pouquíssimos pais se preocupam com outros tipos de herança, como por 

exemplo, o aspecto pessoal e afetivo de seus filhos. Embora isso seja um fato ób-

vio, o impacto social desse tipo de educação é desastroso para a coletividade.  

Qual o tipo de treinamento afetivo e social que se passa para um filho?  

Qual o grau de inibição, timidez ou fuga social do mesmo? Qual a extensão de 

seus medos interiores e disponibilidade para trocar afeto com outras pessoas? 

Lamentavelmente boa parte dos pais é absolutamente omissa para lidar com tais 

questões, o que agrava o problema, ou então usa de dissimulação e disfarce para 

encobrir tais fatos.  

Um dos maiores erros que observamos na relação pais e filhos se dá no tocante 

ao aspecto material. Aquele pai ou mãe que não possui muito tempo para seu 

filho, acaba compensando através de presentes ou recompensas materiais. 

Assistimos isso diariamente. Porém, o fato é muito mais profundo, pois nunca se 

trata de uma questão quantitativa, mas sim qualitativa. Uma criança não 

dimensionará sua relação com os pais apenas em termos de tempo, mas também 

o modo como se desenrola essa relação e os sentimentos de ternura e segurança 

oriundos da mesma.  

Assim sendo, a compensação material por parte dos pais, nada mais é do que um 

embuste, para que os mesmos escondam sua própria dificuldade de passar afeto, 



sua falta suprema de treino amoroso.  

Quem lida com psicoterapia infantil, sabe que uma neurose se estabelece numa 

criança quando a mesma tem receio ou vergonha de compartilhar o plano afetivo 

com os pais, não importando necessariamente o tempo que passa com os mes-

mos.  

Em algum momento de sua vida, essa criança já sonhou com as coisas aconte-

cendo de modo diferente, contudo anos de insensibilidade para esse fato acima 

citado, acabam por criar uma nova geração muitas vezes mais rebelde e 

insensível ao aspecto da pessoalidade humana. Que se manifestem aqueles pais 

que assistem diariamente seus filhos entregarem suas almas ao computador ou 

ao videogame.  

 

Temos que fazer uma ressalva ao aspecto exploratório de uma criança, que 

percebendo a culpa ou dificuldade dos pais em determinado setor das relações 

acaba por se utilizar da manipulação e chantagem emotiva para obter mais mimos 

ou regalias.  

 

Pais saudáveis são aqueles que buscam ou possuem um local de reflexão e 

aprendizagem, nunca encarando a educação de seus filhos como algo estanque, 

mas, sobretudo com um dinamismo que requer trabalho, coragem e amor para se 

lidar com tão complicada tarefa.  

 

Muitos pais falam do desejo de que seus filhos não passem pelas mesmas 

privações que sofreram outrora. O que muitas vezes os mesmos não percebem é 

que tal pensamento é reducionista, pois a superação de qualquer etapa dolorosa, 

re-quer que o próprio pai tenha trabalhado e parcialmente superado seus conflitos 

emocionais, se evitando a projeção dos mesmos em algo meramente econômico, 

com a intenção de fuga acima descrita.  É fundamental que todos estejam pelo 

menos parcialmente aptos para enxerga-rem determinadas verdades por mais 

dolorosas que sejam, como por exemplo, o desejo de muitos pais de terem não 

filhos em si, mas clones melhorados de si próprios, cobrando muitas vezes coisas 



que jamais conseguiram ou deveriam cobrar.  

 

Há a necessidade da reflexão e equilíbrio constante de forças antagônicas para o 

desenvolvimento pleno de uma criança, como por exemplo: independência e im-

portância do contato humano; individualidade e espírito coletivo; auto estima e 

admiração que leva ao amor por outras pessoas.  

 

Qualquer processo educativo que valorize principalmente o poder, status e suces-

so, criará filhos que carregarão imensa soma de ansiedade e insegurança, sendo 

que priorizarão apenas o aspecto material, tratando os pais como instituições fi-

nanceiras que lhes comprarão objetos da admiração e inveja de seus colegas, 

tentando compensar sua frustração secreta de não poderem ser autênticos no cír-

culo familiar.  

Os pais deveriam ter em mente o preço que todos arcarão quando o aspecto afeti-

vo não for à prioridade. O treino, vivência e realidade afetiva que não obtermos no 

círculo familiar, custará enorme soma de energia e tempo para podermos recons-

truí-los em outras esferas, isso se a pessoa estiver motivada e disposta.  

 

Se levantarmos uma hipótese social acerca das relações pais e filhos nos dias 

atuais, encontraremos uma característica peculiar que vem desafiando psicotera-

peutas das mais diversas linhas de pensamento. A criança revive e extrapola ao 

máximo determinado conflito ou neurose que está diretamente associado a algum 

distúrbio pretérito dos pais que não foi resolvido, como assinalei anteriormente, 

numa tentativa inconsciente de alertar e equilibrar uma psique familiar descom-

pensada.  

O problema se torna gravíssimo quando a criança além de atuar como o sinaliza-

dor acima descrito, exacerba o conflito de tal forma, que sua vida pessoal se torna 

absolutamente bloqueada, afetando a área emocional e cognitiva.  

 

Problemas escolares, retraimento, agressividade e até mesmo o desejo de não 

crescer expresso no urinar na cama passam a ser a tônica, sendo que não faltam 



desculpas e artimanhas por parte da criança a fim de justificar a comunicação si-

nalizada ( anti-social ).  

 

Usando um pouco termos técnicos, a própria questão do complexo de Édipo (forte 

carga de atração da criança em relação ao genitor do sexo oposto) fica fragmen-

tada, pois se a teoria anteriormente citada dizia que a criança tem o desejo de a-

fastar o pai para estar mais próxima da mãe, não é o que verificamos no trabalho 

dinâmico familiar. Pelo contrário, são diversos os casos de distúrbios infantis origi-

nados após a separação, e quando isso ocorre, entra a questão citada anterior-

mente da criança como sinalizadora de problemas paternos, aliado ao fato dela 

não aceitar a separação, por achar que quando um dos dois se for, perderá mais 

regalias ou vantagens, reproduzindo psiquicamente a partilha que se dá no 

contexto financeiro quando um casal se separa.  

Concluímos que a maioria do processo psíquica infelizmente é influenciada desde 

a tenra infância por fatores de status, posse e poder, e todos os pais que almejam 

um futuro de estabilidade emocional para seus filhos, deveram refletir profunda-

mente sobre tão sérios problemas. 



Folheto 7  

Texto utilizado na palestra.  

 

A ARTE DE EDUCAR 

RELAÇÕES ENTRE PAIS E FILHOS 

 

Relacionamento: 

 

• Passado:  

 

A educação era mais rígida, a prática mais utilizada era o Autoritarismo, no 

qual os pais acreditavam que os filhos não sabiam nada e tinha que aprender 

tudo conforme a vontade dos pais. Era a imposição dos desejos dos pais sobre 

os filhos. Ex: Olhar do pai. 

 

• Presente 

 

Na Busca de uma educação menos autoritária, sofrendo as influências da 

sociedade, dos meios de comunicação, tecnologia, percebemos que os pais se 

perderam um pouco, saindo do autoritarismo rígido para o liberalismo,  

fazendo muito as vontades das crianças.  

Isso gera falta de limites,  no qual as crianças acabam tendo dificuldades de se 

relacionar na escola, com amigos e depois na vida adulta também, porque a 

sociedade tem regras e nem tudo será conforme o desejo da pessoa.  

 

Então a criança precisa aprender desde pequena a seguir regras, normas, 

dividir suas coisas, obedecer, respeitar, enfim, viver no coletivo. 

 

As crianças de hoje são diferentes e o modelo do passado (como criar filhos), 

não funciona mais, então temos que ser pais e mães diferentes para conseguir 



educar nossos filhos com menos conflitos, com afeto e preparando eles para a 

vida em sociedade. 

É preciso saber discernir entre o que é uma necessidade dos filhos e o que é 

apenas desejo. Reconhecer as necessidades e desejos dos filhos é uma forma 

de respeito com a criança e como resultado, teremos filhos mais obedientes 

que respeitem os pais.  O relacionamento entre ambos será mais harmonioso 

favorecendo o diálogo e a convivência feliz. 

 

Quando dizer não e quando dizer sim? 

 

Cada fase de idade tem suas necessidades,  seus desejos, seus deveres e 

obrigações e suas crises. Conhecê-las é importante para saber o que está se 

passando com seu filho e lidar com as dificuldades e frustrações dos filhos. 

 

 

Convite para grupo de pais 

 

 
 



 

RELATO DE UMA MÃE. 
 

Hoje eu sou uma paciente em tratamento psicológico e psiquiátrico. O tema da 

minha vida “Medo”. 

Tudo começou quando ainda era muito pequena, criada no interior, por um pai 

muito rude, severo, minha mãe submissa, humilde, vivendo sempre dentro de uma 

manjedoura de medo. Fui crescendo naquele ambiente pesado, sofrido, triste por 

ver tanta tristeza dentro dos olhos de minha mãe, que gemia e chorava em tantas 

noites  que parecia sem fim.. 

Eu sempre ouvia, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo. 

Comecei a ter medo da noite. Ainda criança era obrigada a trabalhar em serviços 

que não gostava, fui muito judiada por patroas que me tratava como escrava, o 

tempo foi passando. Eu tinha grandes sonhos, sonhos de ser feliz, sonhos de 

estudar e ser um dia meteorologista, todas as noites olhava para o céu e para as 

estrelas e ficava horas me perguntando. Qual seria o segredo de tanta maravilha? 

Não pude realizar este sonho, nem mesmo terminar o ginásio pois meu pai não 

deixou. Batia muito em mim e em meus irmãos por nada. Tínhamos muito medo 

dele. Sempre tive muito medo dos mortos. 

O tempo foi passando, me apaixonei profundamente, mas fui interrompida de ser 

feliz, namorei e me casei com outro, com consentimento dos meus pais. Achei que 

me livraria de tantos sofrimentos, buscava a felicidade, tentei, lutei muito para me 

sentir uma mulher feliz e sem medo. Mas durou muito pouco, pois em poucos 

meses, comecei a ser judiada pelo meu marido, uma vida de estupro e sofria 

ameaças em silêncio para não morrer. 

Após dois anos veio meu primeiro filho. Devido a minha vida difícil, o recebi com 

tanto amor, foi crescendo e sofrendo junto comigo com as maldades do pai que 

bebia e judiava de nós. 

Meu filho teve vários problemas de saúde, mas conseguiu superá-los, chorou 

muito comigo, sempre do meu lado, meu grande amigo. Quatro anos mais tarde 

veio minha filha, recebi também com muito amor e carinho, temia por sua 

chegada, pois foi uma gravidez inteira de muito choro e sofrimento. As vezes 



sentia muita raiva de tudo pois dava tudo de mim para ter uma família feliz, mas 

não adiantava, a cada dia que passava, ele ficava mais agressivo, bebia mais e se 

tornava mais irresponsável. Quando minha filha estava cm 10 meses, perdi minha 

mãe, quase morri, pois me senti mais sozinha e sem apoio, a tristeza tomou conta 

de mim, cheguei até ficar internada. Meu filho a cada dia que passava ficava mais 

calado, triste, mas eu fazia o possível para protegê-los, por varias vezes tive que 

sair com os dois pequenos durante a noite devido às ameaças do próprio pai e 

acabávamos dormindo na casa dos vizinhos. Ele perdeu o emprego, ai as coisas 

pioraram ainda mais. 

Quando meu filho estava com 7 anos e minha filha com 3 anos, consegui que ele 

saísse de casa, tive muito MEDO, mas ao mesmo tempo aliviada e ele foi embora 

para outra cidade. 

Começava ali uma outra batalha na minha vida. Me vi sozinha, desempregada, 

sem estudo e com dois filhos pequenos. Sofri muito preconceito por ser uma 

mulher separada. Fiz de tudo um pouco, mas com dignidade. Fui faxineira, 

lavadeira, até conseguir um serviço fixo. Mas esse serviço era o que eu jamais 

sonhei pra mim, porque era em um hospital e eu tinha muito medo. Mesmo assim 

eu fui, precisava trabalhar. No segundo dia aconteceu o que eu mais temia, um 

paciente morreu. Tive vontade de sair correndo de tanto medo, mas não podei, 

tinha que enfrentar pensava nos meus filhos. Quando anoitecia colocava os dois 

para dormir comigo e tentava disfarçar calada o medo para não passar para eles. 

Eles passaram dias muito difíceis pois eu ganhava pouco e não dava para pagar 

alguém para ficar com eles, um dia ficava com vizinhos, outro dia ficavam 

sozinhos. Voltei a estudar com muita dificuldade fiz o supletivo para poder fazer o 

curso de enfermagem, não podia perder o emprego. Às vezes me sentia tão 

cansada que quem me dava apoio era o meu filho. Com 12 anos apareceu uma 

doença nas pernas dele, começou a entortar, sofremos muito. Ele fez cirurgia, 

ficou um ano com suas pernas grampeadas, depois veio as fisioterapias, passou 

por tratamento psicológico, mas graças a Deus tivemos muita força e 

conseguimos vencer. Foram crescendo, eu sempre fazendo o possível para 

educá-los com honestidade, para ser duas crianças estudiosas e pessoas dignas.  



Hoje, já são jovens, já trabalham. Meu filho já está se formando em Direito e 

minha filha em Administração, no próximo ano e com o próprio esforço de cada 

um. Embora sou uma mãe realizada por ter dois filhos maravilhosos, tenho 

depressão, me sinto frágil, sensível, sinto medo terrível do meu serviço, aos 

poucos fui percebendo que precisava de ajuda. Estou em tratamento, Deus 

colocou uma excelente psicóloga no meu caminho, que me dá força, que me diz 

as palavras certas, nas horas certas. 

Gostaria de ser sempre uma criança ingênua que olha para o céu e vê uma 

grande tempestade e quando aparece os relâmpagos ela para e sorri e quando 

alguém a pergunta porque esta sorrindo ao invés de estar com medo, ela 

responde, estou sorrindo porque Deus não cansa de tirar foto de mim. Mesmo 

com tanto sofrimento, crescer foi bom, tive a oportunidade de ser mãe. 

Tenho a convicção de que ser mãe foi a melhor coisa da minha vida. Se não fosse 

os meus filhos não conseguiria ter chegado até aqui. 

 

 

M.C. 

 


