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RESUMO 

 
 O objetivo desta investigação foi compreender o cuidado de pais e mães em relação aos 

seus filhos, considerando-o como uma experiência de solicitude, a partir da analítica 

heideggeriana. Trata-se de um estudo qualitativo, de base fenomenológica, de cunho 

interventivo, que teve como procedimento a análise de narrativas de pais, coletadas em dois 

encontros reflexivos, um com mães e outro com pais homens. Os encontros reflexivos já 

acontecem semestralmente em uma comunidade de baixa renda de São Paulo como parte de 

um projeto mais amplo e tem como objetivo a reflexão de práticas psicoeducacionais. Cada 

encontro foi gravado, transcrito e deu origem a um texto síntese que foi objeto de uma 

análise hermenêutica. As narrativas dos 9 pais e 11 mães participantes foram organizadas 

em constelações e a análise revelou que o fato de a população investigada viver em uma 

região vulnerável, influencia no modo de cuidar dos filhos. Para os pais homens, a 

solicitude está relacionada a realizar intervenções no mundo, modificar o espaço público 

para que os filhos vivam em um mundo melhor. Para as mães, a solicitude está relacionada, 

principalmente, à criação de estratégias de proteção dos filhos através do desenvolvimento 

de uma relação dialógica com eles e da busca de apoio da família ou comunidade. 

Associam a proibição a consequências negativas, evitando utilizar esse recurso.  

 

Palavras-chave: solicitude, família, práticas educativas, fenomenologia, Heidegger. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this research was to understand parent’s care towards their children, 

considering it as an experience of care (Fürsorge), from the Heideggerian perspective. 

This is a qualitative, interventive, phenomenological-based study and its data were 

collected through the analysis of parent’s narratives gathered in two reflective meetings, 

one with mothers and other with fathers. The reflective meetings already happen every 

six months in a low income community in Sao Paulo as part of a larger project and aim 

to discuss about psycho educational practices. Each meeting was recorded, transcribed 

and resulted in a text that was object of a hermeneutic analysis. The narratives of the 9 

fathers and the 11 mothers participants were organized into constellations and the 

analysis showed that the fact that the population investigated live in a vulnerable area, 

influences the way they take care of their children. For the fathers, the care (Fürsorge) is 

related to making interventions in the world, changing the public space for their 

children to live in a better world. For the mothers, the care (Fürsorge) is related, mainly, 

to the creation of strategies to protect their children through the development of a 

dialogical relationship with them and the search of family or community support. They 

associate prohibition with negative consequences, avoiding using this feature. 

 

Keywords: care (Fürsorge), family, educational practices, phenomenology, 

Heidegger. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
A escolha do tema desta dissertação é fruto do meu interesse por duas áreas 

principais: fenomenologia e educação.  

Somos submetidos a práticas educativas desde muito cedo e certamente meu 

interesse pelo tema está relacionado às minhas experiências pessoais, como aluna, 

membro de uma família, participante do sistema de ensino brasileiro e da realidade das 

instituições de ensino. Depois de formada em Psicologia, passei a lecionar no ensino 

superior e pude, agora através da ótica de educadora, ampliar minha visão, percebendo 

claramente a importância do tema e as limitações do trabalho realizado nas instituições 

de ensino. Essas experiências contribuíram para que eu fizesse diversas considerações 

sobre as práticas educativas sempre a partir de um mesmo recorte: o da fenomenologia. 

A fenomenologia despertou meu interesse por permitir que possamos, tanto quanto 

possível, compreender o homem livre de modelos teóricos e pressupostos que muitas 

vezes servem para nos afastar e não aproximar daquilo que se quer estudar. Na 

concepção metafísica, tendemos a buscar uma verdade sobre as coisas que é entendida 

como “uma adequação entre a inteligência e o real” (MUCHAIL, 1984, p. 13).  Na 

fenomenologia, a verdade que se busca, é a alethéia, que remete à abertura do ser e o 

modo como os entes se apresentam. Assim, o método fenomenológico abarca o pré-

reflexivo, a experiência vivida e, de forma rigorosa, permite que nos aproximemos dela.  

Um dos aspectos que me instigou a uma reflexão foi o fato de que o processo de 

educar é algo que ultrapassa os limites das salas de aula, desenvolvendo-se 

principalmente através das dinâmicas familiares. As instituições de ensino ficam muito 

limitadas quando se comprometem exclusivamente ou se isolam do processo educativo 

contínuo que acontece fora da escola. As famílias e, principalmente os pais, atuam 

transmitindo valores, normas e ensinamentos que são resultado do cuidado que têm com 

seus membros. As diferentes práticas educativas nas famílias levam a diferentes 

constituições individuais e coletivas que fazem parte do nosso cotidiano.  

Heidegger dá subsídios para essa reflexão quando explicita que a existência 

humana se manifesta também como cuidado e denomina o cuidado com o outro de 

solicitude. Heidegger não desenvolve conceitos, mas parte do cotidiano para aproximar 

essas questões fundamentais da existência. Compreende que a existência se desvela e é 

a partir da forma como algo se mostra que podemos aproximar e conhecer o fenômeno 

no seu movimento próprio. Sendo assim, através do olhar fenomenológico para a 
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experiência de solicitude, podemos construir uma reflexão sobre as práticas educativas, 

contribuindo para um desvelamento deste fenômeno.  
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2. INTRODUÇÃO 

     

A família é uma das instituições que tem a tarefa de educar. É lá que a criança 

entra em contato, pela primeira vez, com aqueles que são representantes do mundo 

social mais próximo, carregados de crenças, ideais e valores morais. Segundo Sarti 

(1995), a família é a concretização de uma forma de viver situações básicas da vida. É 

nela que se dá o nascimento, a união entre os sexos e a morte. É o grupo social concreto 

através do qual se realizam vínculos.  

A família faz parte de uma totalidade maior e sofre constantes modificações de 

acordo com o tempo e valores de cada momento. Poster (1978), por exemplo, explicita 

as transformações quando cita quatro modelos de família anteriores ao do século XX: a 

família burguesa do século XIX, a família aristocrática dos séculos XVI e XVII, a 

família camponesa dos séculos XVI e XVII e a família da classe trabalhadora do início 

da revolução industrial. Já Sarti (1995), também se referindo às transformações da 

instituição familiar, afirma que no mundo contemporâneo estamos perdendo o sentido 

da tradição.  

“Assim, o amor, o casamento, a família, a sexualidade e o 
trabalho, antes vividos através de papéis preestabelecidos, passam 
a ser concebidos como parte de um projeto em que a 
individualidade conta decisivamente e adquire cada vez maior 
importância social” (SARTI, 1995, p. 43).  
 

Todas essas modificações constantes na estrutura familiar influenciam as 

práticas educativas que, no cotidiano, se realizam através de trocas intersubjetivas entre 

os membros familiares. Pais, por exemplo, cuidam de seus filhos a partir de suas 

concepções relacionadas aos seus ideais de família e expectativas futuras. Szymanski 

(2007a) aproxima esses ideais que permeiam a família da noção de família pensada que 

diz respeito a um modelo embasado nos valores culturais, sociais e familiares e nas 

crenças e expectativas individuais que caracterizam a ideia de família que se deseja 

constituir. Muitas vezes a família pensada não coincide com a família vivida, que é a 

que aparece a partir da ação concreta e cotidiana, explicitando a família que se pode ser.  

As práticas educativas nas famílias estão permeadas com os ideais daquilo que 

a família quer ser e com as possibilidades daquilo que é capaz de ser no cotidiano. Desta 

forma, vão se desenrolando em diferentes relações entre seus membros, caracterizando 

modos de cuidar do outro. Estes podem assumir diversas formas, explicitando várias 

possibilidades de cuidado, tal como o excessivo, o necessário ou até mesmo o 
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displicente. Muitas vezes para compreender como é esse cuidado precisamos olhar para 

além da ação, em direção ao significado que a motivou para que possamos compreendê-

la. É o caso, por exemplo, da pesquisa de Szymanski (2007b) que constatou que, em 

uma comunidade, a prevalência de práticas disciplinares autoritárias e violentas com as 

crianças estava relacionada a uma postura educativa em que a adoção de modos 

dialógicos ameaçava uma perda de autoridade com os filhos. 

O questionamento deste trabalho se refere exatamente ao modo como se 

apresenta o cuidar nas relações entre pais e filhos, quando narrados pelos pais. Essa 

investigação foi direcionada pelo referencial fenomenológico-existencial, utilizando 

especialmente o pensamento de Martin Heidegger. O autor apresenta concepções 

particulares de homem e de mundo, abrangendo a questão do cuidado com o outro 

através da ideia de solicitude (HEIDEGGER, 1981).  

Sendo assim, é objetivo da pesquisa: Investigar o cuidado de mães e pais em 

relação aos seus filhos. O cuidado é compreendido, pela pesquisadora, a partir da 

concepção heideggeriana de solicitude.  

Espera-se, portanto, que com esta aproximação seja possível contribuir para 

ações profissionais a partir de uma reflexão sobre o cuidado envolvido nas práticas 

educativas dentro da estrutura familiar, representada aqui pela fala de pais e mães. Um 

olhar fenomenológico para questões educacionais se justifica em elementos lembrados 

por Martins (2006). O autor afirma que:  

Afim de que seja possível pensar-se a Educação na sua plenitude 
contextual é preciso incluir-se uma reflexão do ser humano sobre sua 
ação de experienciar a experiência. Nesse caso, é importante ter em 
vista o ser humano em suas possibilidades e perspectivas, 
considerando-se suas disposições, sentimentos, frustrações, 
inferências e satisfações. (p. 56) 

  

Esclarece também que muitos filósofos da educação preocupam-se com questões 

epistemológicas, de valores ou metafísicas, enquanto psicólogos educacionais 

concentram atenção em teorias de aprendizagem e modelos positivistas. O autor sugere 

que possamos retomar o homem e a educação em seus modos existenciais, já que  

“Num momento histórico, como o presente, a população a ser educada está 

continuamente sendo submetida dentro e fora da sala de aula a uma visão da sociedade 

racional, técnica, massificadora e consumista cada vez maior” (MARTINS, 2006, p. 
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46). Esta pesquisa busca caminhar contra essa direção, possibilitando acesso a um outro 

olhar para as questões educacionais presentes no contexto familiar. 

A seguir, serão apresentadas as ideias que embasam o pensamento de Heidegger 

e que sustentaram o desenvolvimento desta pesquisa. A obra de Heidegger envolve uma 

grande complexidade e os elementos que serão apresentados aqui apenas pontuarão 

alguns aspectos do seu pensamento considerados fundamentais para a reflexão proposta 

nesta dissertação. 

Logo após, serão expostas as concepções de educação e família adotadas neste 

trabalho e uma breve revisão de literatura que pretende auxiliar na compreensão da 

família e da educação na contemporaneidade. 

 

2.1. A Analítica heideggeriana  

 

 Martin Heidegger, filósofo alemão, viveu de 1889 a 1976 e desenvolveu sua 

obra buscando esclarecer o sentido do ser. Foi aluno de Husserl, figura essencial no 

desenvolvimento da fenomenologia e, através de um questionamento da postura 

metafísica1, colocou como fundamental o problema do ser.  Segundo Chauí (1979), 

Heidegger considerou que a ontologia não poderia ser constituída trabalhando-se com 

um conceito de ser vazio e abstrato, dentro da abordagem da lógica formal. Propôs um 

olhar baseado no método fenomenológico de Husserl, que implicava em abordar os 

objetos do conhecimento tais como se apresentam à consciência. Considerou que 

devemos partir da existência humana “(...) a fim de elevar-se até o desvendamento de si 

mesmo, último objetivo de toda reflexão filosófica” (CHAUÍ, 1979, p. VIII). Para 

Heidegger, a essência do homem está em sua existência.  

Em seu livro Ser e tempo (1927), apresentou o homem como Dasein2. Afirmou 

que “esse ente que cada um de nós somos e que, entre outras, possui em seu ser a 

possibilidade de questionar, nós o designamos com o termo pre-sença”. (HEIDEGGER, 

2002a, p. 33) 

                                                 
1 Heidegger identifica como metafísica o modo tradicional do pensamento do Ocidente no que diz 
respeito ao questionamento da realidade e compreensão do ser. A perspectiva metafísica pressupõe, entre 
outras coisas, “(...) que a verdade seja una, estável e absoluta, bem como a via de acesso a ela”. 
(CRITELLI, 1996, p.11) 
 
2  Na literatura científica, encontramos o termo Dasein também traduzido por pre-sença ou Ser-aí. Neste 
trabalho, adotarei a denominação de Dasein, exceto nas citações literais da obra “Ser e Tempo”, pois 
neste caso a tradução utilizada adota do termo pre-sença. 
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A denominação heideggeriana de Dasein para o ser do existir humano 
assinala que o ser humano é um acontecer (sein), que ocorre no aí 
(Da), lançado já no mundo, e, assim, ek-sistere, isto é, existe nesse 
movimento para fora. (CARDINALLI, 2001, p. 36) 
 

No entanto, o mundo a que Heidegger se refere “(...) não significa o universo 

físico dos astrônomos, mas o conjunto de condições geográficas, históricas, sociais e 

econômicas, em que cada pessoa está imersa” (CHAUÍ, 1979, p. VIII). O homem se 

projeta nesse mundo, vivendo no mundo, do mundo e com o mundo de forma 

inseparável.  Segundo Heidegger (2002a, p. 90) “a expressão composta ‘ser-no-mundo’, 

já na sua cunhagem, mostra que pretende referir-se a um fenômeno de unidade”. Isso 

não significa que o homem está dentro do mundo, como se um ente estivesse num outro. 

Na verdade, é uma condição ontológica que se refere à “(...) constituição essencial de 

ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2002a, p. 92) 

Em Ser e Tempo, uma de suas principais obras, Heidegger explicita tanto a vida 

cotidiana do homem como uma forma de existência inautêntica, quanto a existência 

autêntica, que faz com que o homem caminhe para revelar o próprio ser. Muitas vezes, o 

homem angustia-se diante da necessidade de ser e a angústia é algo que envolve o 

Dasein e o obriga a “(...) permanecer na inautenticidade ou lutar pela autopossessão” 

(SILVA, 1991, p. 31). O filósofo considera que a existência autêntica é permeada pela 

angústia, pois esta retira o homem do esquecimento de suas dimensões mais profundas e 

permite que ele possa transcender, atribuir um sentido ao ser. (CHAUÍ, 1979). É, 

portanto, em sua existência que o Dasein vai construindo uma trama de significados e 

“simultâneo à significação de tudo o que há, constitui-se e desenvolve-se o sentido de 

ser” (CRITELLI, 1996, p. 120).  

Heidegger aborda também as dimensões ônticas e ontológicas. Considera o 

ôntico como “(...) tudo o que é percebido, entendido, conhecido de imediato” 

(SPANOUDIS, 1981, p. 11) e ontológico como “(...) as origens genuínas que 

possibilitam a tudo manifestar-se e apresentar-se. É aquilo que possibilita as várias 

maneiras de algo tornar-se manifesto, presente, criado, produzido, atuado, sentido” 

(SPANOUDIS, 1981, p. 10). O sentido de ser é calcado ontologicamente nas 

possibilidades de modos de ser do Dasein e se expressa na forma como o homem vive e 

cuida da vida. O cuidar de seu existir, cuidando de existir é a base da diferença 

ontológica entre os homens e os demais entes. (CRITELLI, 1996).   

O Dasein tem como condição ontológica o estar lançado no mundo. Esse aspecto 

fundamental foi denominado por Heidegger de facticidade e caracterizado como o “(...) 



 

 

 

16 

fato de o homem estar jogado no mundo, sem que sua vontade tenha participado disso” 

(CHAUÍ, 1979, p. VIII).  

Quando fala das características ontológicas do Dasein, afirma que elas “(...) não 

são, portanto, ‘propriedades’ simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que 

possui esta ou aquela ‘configuração’. As características constitutivas da pre-sença são 

sempre modos possíveis de ser e somente isso”. (HEIDEGGER, 2002a, p. 78) Outra 

condição ontológica do Dasein é o ser-com-os-outros. O indivíduo é sempre coexistente 

e nenhum olhar é meramente individual. (CRITELLI, 1996). Heidegger (1981) explicita 

que o ser-com é um constitutivo fundamental do ser-aí. “‘Com’, que tem origem no 

latim ‘cum’ e no grego ‘syn’ (simbiose, sincronizar...), significa junto, algo ou alguém 

na presença do outro”. (p. 18). Ser-com-os-outros se relaciona, então, ao modo como me 

relaciono e vivo com meus semelhantes. Segundo Critelli (1996, p. 120), “habitar o 

mundo é sempre habitar um modo de se habitar o mundo”. 

Heidegger explicita alguns modos de ser do homem que caracterizam as 

dimensões ontológicas do Dasein: a afetividade, a compreensão e a linguagem. Para ele, 

“só o homem é capaz de sentir, compreender e expressar” (SILVA, 1991, p. 8). 

Manifesta ainda que estes são existenciais básicos que são fundamentais e têm o mesmo 

nível de importância entre eles. É a partir deles que podemos buscar um esclarecimento 

dos diferentes modos do Dasein, daquilo que se apresenta na dimensão ôntica.  

Heidegger (2002a) caracterizou a disposição afetiva como aquilo que 

cotidianamente chamamos de humor, o que revela como o ser é conduzido para o 

mundo. Sendo assim, é o que permeia a abertura para o mundo, fazendo com que o 

compreendamos de uma determinada maneira. Através da afetividade, o homem deixa e 

faz com que os outros venham ao seu encontro, sendo atingido por eles. (SILVA, 1991). 

A concepção heideggeriana difere da ideia de que a afetividade é apenas um conjunto de 

sentimentos que são decorrentes das situações que vivenciamos. Isso porque já nos 

encontramos no mundo sempre com uma determinada disposição afetiva, imprimindo 

uma tonalidade particular às nossas experiências a partir do modo como somos-no-

mundo em cada momento. 

 Em relação à compreensão, podemos dizer que, para Heidegger, ela também é 

caracterizada como um modo fundamental do homem existir. Relaciona-se não com a 

ideia de entender alguma coisa, mas com um modo de ser do homem. “A pre-sença é de 

tal modo que, sendo, realiza uma compreensão do ser.” (HEIDEGGER, 2002a, p. 45).  
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Segundo Silva (1991, p. 58) a compreensão atravessa a nossa relação com os 

entes, pois “(...) é um ato de tornar visíveis e familiares as entidades e seres nas suas 

utilidades e serventias. É permitir uma atribuição de significados, tanto na relação com 

as coisas como na relação das coisas”.  

Compreensão e disposição afetiva estão imbricadas no modo como significamos 

o mundo, fazendo-o aparecer com uma determinada coloração. Existimos, então, 

compreendendo, a partir do modo como o mundo se abre para nós.  

 Heidegger (2002a) afirma que além da disposição afetiva e da compreensão, e 

também por elas, é que temos a interpretação, uma apropriação, por meio da linguagem, 

daquilo que se compreende. Em todo movimento de compreensão, existe a possibilidade 

de uma apropriação do que se compreende, embora já exista, como originária, a 

articulação da compreensão. Isso se explicita quando Heidegger (2002a) afirma que “o 

fundamento ontológico-existencial da linguagem é o discurso” (p. 219) e este se 

apresenta como tão originário ao Dasein quanto é a disposição e a compreensão. A 

linguagem se relaciona ao sentido e significado que o Dasein dá ao mundo e pertence 

também ao ser-com. Nossa convivência com o outro é discursiva “(...) tanto ao dizer 

sim quanto ao dizer não, tanto provocando quanto avisando, tanto pronunciando, 

recuperando ou propiciando, e ainda ‘emitindo proposições’ ou fazendo discursos” (p. 

220). Assim, tanto quanto os outros existenciais, a linguagem se caracteriza como 

elemento fundamental na concepção de homem subjacente à visão heideggeriana.  

 

2.1.2 Sorge (Cura) 

 

A seguir, será apresentada a noção de sorge trazida por Heidegger como 

constitutiva do Dasein. A escolha de aprofundar mais neste ponto do pensamento 

heideggeriano não ignora ou minimiza outros aspectos de sua obra, mas foi feita por 

considerar que é fundamental para subsidiar a reflexão deste trabalho.    

A fábula de Higino, citada abaixo pelo próprio Heidegger, explicita que a cura 

faz parte do modo de ser do homem, estando sempre presente ao longo de sua 

existência.  

  

Certa vez, atravessando um rio, “cura” viu um pedaço de terra 
argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. 
Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A cura pediu-
lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de bom grado. 
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Como a cura quis então dar seu nome ao que tinha dado forma, 
Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado seu nome. Enquanto ”Cura” 
e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também a terra (tellus) 
querendo dar o seu nome, uma vez que havia fornecido um pedaço de 
seu corpo. Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno 
pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa: ‘Tu, 
Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e 
tu, terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, 
porém, foi a ‘cura’ quem primeiro o formou, ele deve pertencer à 
‘cura’ enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há disputa, 
ele deve se chamar ‘homo’, pois foi feito de húmus (terra) 
(HEIDEGGER, 2002a, p. 263). 
 
 

Mais do que uma característica dada do Dasein, o cuidado é algo que antecede o 

homem, marcado como um traço constitutivo e precedente à sua existência. A cura 

caracteriza, portanto, algo que faz parte de todo e qualquer homem, pois relaciona-se a 

um poder-ser, um ocupar-se com a própria existência.  “É o cuidado que conduz o 

homem à abertura para o universo existencial. (...) É o primeiro gesto da existência, o 

horizonte da transcendência, a priori, um horizonte capaz de ir além de sua própria 

existência” (SALES, 2008, p. 566). Na busca pela compreensão do sentido de ser, 

Heidegger (2002a) coloca a cura como uma estrutura ontológica da existência que 

imprime ao homem um ocupar-se em apropriar-se de si mesmo a cada instante. O autor 

utiliza o termo alemão sorge, que pode ser traduzido como cura, preocupação, solicitude 

ou cuidado. No entanto, existe uma diferenciação dos termos que exige que retomemos 

a concepção de ente intramundano. Segundo Colpo (2004) os entes intramundanos são 

aqueles “entes imediatamente disponíveis para nosso uso imediato”. Em relação a esse 

tipo de ente, empregamos o cuidado, ou seja, desses entes o ser-aí cuida. “Em relação 

aos outros entes, tais como o próprio ser-aí, ele se preocupa, ou solicita-os” (COLPO, 

2004). Mesmo que na fala cotidiana nos refiramos a um cuidar do outro, estamos 

contemplando na verdade a noção de solicitude, pois para Heidegger (1981, p. 40) 

“esses entes com os quais o ser-aí é-com, não são objetos de cuidado, mas de 

solicitude”.  

Tanto o cuidado quanto a solicitude podem assumir diversos formatos em suas 

manifestações ônticas e refletir sobre eles não é referir a um aspecto moral que indica o 

modo como algo deve ser cuidado. Compreender essa diferenciação entre aquilo que 

comumente chamamos de cuidar e o cuidar a que se refere Heidegger é fundamental 

para uma apropriação correta do pensamento desse autor. A base de nossa concepção de 

cuidado está explicitada nos significados da palavra cuidar. Ribeiro (2003) realizou um 
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levantamento do termo em diferentes dicionários e também nos Referencias 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e encontrou o termo relacionado a tratar 

de, assistir, empregar atenção. Seu significado aparece associado com precaução, 

cautela, zelo, responsabilidade e necessidade de ajudar a desenvolver capacidades. A 

noção de Heidegger não ignora a possibilidade de vivenciar o cuidado dessa maneira, no 

entanto, contempla tanto esses aspectos que cotidianamente consideramos como 

positivos, quanto os “negativos”. O cuidado com um ente implica, assim, no “(...) zelo, 

à conservação das coisas, como a preservação da história, do patrimônio cultural de um 

país, das coisas que nos remetem às nossas realizações significativas e afetivas de nossa 

história pessoal (...)” (COLPO, 2004) ou ainda na “(...) negligência, o desleixo, a 

indiferença, a deturpação, etc” (COLPO, 2004). Em sua existência, por exemplo, o 

Dasein se depara com entes que lhe convocam a agir de diferentes maneiras, pois, os 

entes que não são humanos podem se apresentar como entes presentes sem nenhum 

envolvimento significativo e entes presentes num envolvimento significante. 

(HEIDEGGER, 1981). 

 Em relação ao outro, Heidegger (1981) afirma que a solicitude pode ser vivida 

de modo deficiente ou autêntico. De forma geral, demonstra um estado do ser-aí que 

tem dois extremos possíveis: um que se ocupa do encargo de o outro cuidar de si 

mesmo (Einspringende Fürsorge) e outro que se refere a um cuidado que faz com que o 

outro se volte para si mesmo (Vorspringende Fürsorge), tornando-o transparente a si 

mesmo em seu cuidar. É este último que permite que o outro se volte para si mesmo 

autenticamente. 

No cotidiano, podemos dizer que a solicitude que se apresenta como “por o 

outro no colo” ou Einspringende Fürsorge, literalmente traduzido por “cuidar do outro 

pulando em cima dele”, aparece no mimar, fazer tudo pelo outro, dominar, manipular. 

Por outro lado, a solicitude emancipadora, que se apresenta como Vorspringende 

Fürsorge, literalmente traduzido por “pular em frente ao outro”, se explicita como um 

cuidado que possibilita assumir os próprios caminhos, crescer, amadurecer, encontrar-se 

consigo mesmo. As maneiras deficientes de solicitude se apresentam cotidianamente 

como indiferença, apatia, falta, competição. (HEIDEGGER, 1981).  

Qualquer que seja a manifestação ôntica da solicitude, ela está sempre envolvida 

com as outras características existenciais do Dasein, na medida em que a solicitude é 

vivida de uma determinada maneira a partir da compreensão que se tem do vivido, da 
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disposição afetiva que permeia a experiência e da condição fundamental de existir 

sendo-com-os-outros. (HEIDEGGER, 1981)  

Nas famílias, essas diversas possibilidades de vivenciar a solicitude estão 

relacionadas a diferentes fatores. Segundo Szymanski (2006)  as práticas educativas 

estão relacionadas ao modo como os pais ou cuidadores “(...) compreendem sua 

condição socializadora e interpretam as reações dos filhos expressas verbal e não 

verbalmente” (p. 82). Isso porque, segundo Cytrynowicz (2000) a criança “(...) se 

mostra e é percebida mais no âmbito do cuidado dos outros do que de seu próprio 

dizer”. A autora justifica esse pensamento retomando a origem da palavra infância que 

tem o significado de “sem fala” e “na luz, na claridade”. É, assim, na claridade sem fala 

que compreendemos a existência humana e o modo como se dá a relação entre as 

crianças e os outros.  

Quem recebe o cuidado também se relaciona com ele a partir de sentidos 

diversos, levando em consideração a “(...) compreensão que estrutura em relação a si, ao 

outro e ao mundo familiar” (SZYMANSKI, 2006, p. 82).  

O modo de cuidar faz parte de uma escolha enraizada na cultura e na perspectiva 

do futuro. Isso significa que “(...) quando o adulto se depara com a solicitação de cuidar 

de uma criança, se depara também, ao mesmo tempo, tanto com a sua própria 

possibilidade de realizar-se como responsável pelo crescimento da criança (...)” 

(CYTRYNOWICZ, 2000, p. 79). O adulto é então solicitado a cuidar também de seu 

próprio vir a ser, precisando cuidar de ser pai ou mãe. É o caso, por exemplo, do pai, 

que pode cuidar de ser pai “(...) providenciando acolhimento afetivo e material aos 

filhos, ensinando-lhes hábitos e habilidades sociais, possibilitando acesso à educação”. 

(SZYMANSKI, 2006, p. 82). É uma responsabilidade que pode ser acolhida pelo adulto 

tanto como um peso quanto como algo prazeroso, dependendo da forma como significa 

essa tarefa.  

 

 As considerações explicitadas até aqui sobre o pensamento heideggeriano e 

autores que dialogam com essa concepção direcionam o olhar dessa pesquisa. A 

seguir, como educação e família serão os objetos de estudo desse trabalho, serão 

apresentadas agora as ideias que direcionam suas compreensões. 
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2.2. Educação  

 

Neste trabalho, ao refletir sobre a educação, ela será considerada sob um prisma 

mais amplo que o da educação formal, tendo como foco as práticas educativas que 

acontecem a partir das relações familiares. O fenômeno da educação é mais 

frequentemente associado ao contexto escolar, considerando-se algumas vezes que o ato 

de ir à escola é sinônimo de ser educado. A associação entre educação e escola foi 

instaurada historicamente, quando, no século XVII aconteceu um extraordinário 

desenvolvimento desta instituição. A preocupação dos pais em serem mais do que 

transmissores de bens e de nome, fez com que se preocupassem em enviar seus filhos 

para um local onde pudessem ser moralmente e espiritualmente educados. (ARIÈS, 

2006). Isso instituiu uma importância grande à escola na educação, mas, no entanto, a 

educação é algo mais amplo que diz respeito a um processo que se estende independente 

de um ambiente físico ou de um educador formal. Segundo Critelli (1981, p. 62) “(...) a 

educação, enquanto fenômeno que se desdobra a partir do sendo-os-homens-uns-com-

os-outros, é algo extensivo a todas as nuances da existência”. É um processo que pode 

se estender a interesses políticos e econômicos e cujo desenrolar não encerra-se em cada 

contexto específico. Segundo Arendt (2007), ao falarmos, por exemplo, sobre a crise na 

educação, “há sempre a tentação de crer que estamos tratando de problemas específicos 

confinados a fronteiras históricas e nacionais, importantes somente para os 

imediatamente afetados” (p. 222). Parecemos restringir as questões educacionais a 

limites rígidos que as dissociam, muitas vezes, da história e do contexto social que estão 

amplamente inseridas.  

 Se partirmos do pensamento metafísico e da visão pragmática, veremos que 

existe uma ideia de educação associada a respostas objetivadas e ações que se 

constituem como “tarefas” a serem concretizadas. Neste caso, pensa-se na educação 

como instrução, como um instrumentar que é responsabilidade dos órgãos oficializados. 

Entretanto, existe uma diferença entre instrução e educação. (CRITELLI, 1981). 

Segundo a autora (p. 63) “instruir é treinar, condicionar, informar, adestrar. Educar, por 

sua vez, vem do latim ex-ducere, que quer dizer ‘conduzir ou arrancar para fora’, 

subentendemos, de uma condição de existência para outra”. Educação (educare) 

também pode ser aproximada do termo latino colere (cultivar, plantar), indicando a 

necessidade de intervenções da sociedade, família, escola, professor ou outras 

instituições para a constituição do outro (ESPOSITO, 2005). A educação que é 
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considerada aqui é exatamente essa que se diferencia do instruir. É nessa concepção que 

o pensamento heideggeriano encontra ressonância, pois explicita um conduzir, um 

cuidar, uma expressão de solicitude que tem como base a noção de que o homem que 

conduz sua existência é sempre em relação com os outros, ou seja, o Dasein é sempre 

ser-com-os-outros.  

 Segundo Critelli (1996) somos como somos pelo testemunho dos outros. A vida 

de alguém é “(...) tecida na trama dos outros com quem interagiu e das coisas que com 

eles (ou contra eles) fez, sobre as quais falou, dos negócios humanos que com eles 

manteve em comum (...)” (p. 115). É, portanto, em constante relação com o outro que 

nos constituímos e “os outros” com quem o homem convive desde o início da vida, é 

principalmente sua família, qualquer que seja sua constituição.  

Podemos dizer que na vida humana, os pais ocupam um papel fundamental na 

medida em que atuam mediante duas responsabilidades: “(...) ao mesmo tempo, pela 

vida e desenvolvimento da criança e pela continuidade no mundo”. (ARENDT, 2007, p. 

235). Os pais são responsáveis por apresentar a criança para um mundo que é 

desconhecido para ela e a educação tem como essência exatamente o que Arendt (2007) 

denomina de natalidade: o fato de que os seres nascem para o mundo. Segundo 

Cytrynowicz (2000) o contato da criança com o mundo pode ser a descoberta de um 

mundo rico de significados e uma experiência revigorante. Por outro lado, é uma 

experiência que também pode aproximá-la do desamparo e da experiência individual e 

particular da angústia. Segundo Boss (1981), por mais amparada que seja uma criança, 

em algum momento ela sentirá angústia. É o caso, por exemplo, de uma criança de três 

ou quatro anos que já pode acordar no meio da noite sentindo-se angustiada diante de 

um sonho. Sendo assim, esse nascer para o mundo pode ser destrutivo tanto para a 

criança quanto para o mundo se não houver alguma proteção. Pode ser destrutivo para o 

mundo porque existe, a cada nova geração, a possibilidade de um assédio do novo 

vivido de forma destrutiva. E pode ser destrutivo para a criança que ainda não conhece 

os perigos do mundo. Portanto, é para que nada de destrutivo aconteça para ambos, que 

“o lugar tradicional da criança é a família, cujos membros adultos diariamente retornam 

do mundo exterior e se recolhem à segurança da vida privada entre quatro paredes” 

(ARENDT, 2007, p. 235).  

A própria legislação brasileira estabelece uma série de medidas de proteção à 

infância, sendo possível afirmar que quando um bebê nasce, é alguém que “(...) possui 

mais que um lugar na vida da mãe, do pai ou da família, tornando-se um sujeito de 
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direitos: direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, ao lazer e à educação”. (MACHADO, 

2000, p. 193). 

 Para garantir esses direitos, a família tem um papel importante, pois ampara o 

desenvolvimento e explicita o fundamental da educação: o ser-com-os-outros, sendo 

que “(...) se trata da relação dos homens entre si e não dos homens com outros entes que 

não são ser-aí também” (CRITELLI, 1981, p. 68). É o homem, com tudo aquilo que o 

estrutura, que deve ser considerado nos processos educativos. Implica, portanto, em 

compreender que tanto aquele que educa quanto aquele que é educado são seres em 

possibilidades, que existem como seres-no-mundo e com-os-outros, em solicitude. As 

práticas educativas e a existência humana desenrolam-se numa temporalidade e  

Na medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, 
deve-se introduzi-la aos poucos a ele; na medida em que ela é nova, 
deve-se cuidar para que essa coisa nova chegue à fruição em relação 
ao mundo como ele é. Em todo caso, todavia, o educador está aqui 
em relação ao jovem como representante  de um mundo pelo qual 
deve assumir a responsabilidade, embora não o tenha feito e ainda 
que secreta ou abertamente possa querer que ele fosse diferente do 
que é. (ARENDT, 2007, p. 239). 
 

 
2.3. Família  

   

Heidegger considera que ser-no-mundo corresponde ao modo básico do ser 

humano existir, sendo que o mundo no qual o ser existe é anterior ao mundo espacial e 

diz respeito aos “(...) vários modos como ele se relaciona e atua com os entes que 

encontra e a ele se apresentam” (SPANOUDIS, 1981, p. 16). Os primeiros entes que 

fazem parte da vida humana significativamente, geralmente são os pais, que 

desempenham um papel importante na constituição de uma família e na forma como se 

realizará a existência.  

A família nos apresenta o mundo e o relacionamento com os outros. Segundo 

Szymanski (1987, p. 26) “o mundo familiar é o primeiro que se desvela para a maioria 

das pessoas e onde o ser-com-os-outros se manifesta pela primeira vez”. Essa ideia vai 

ao encontro do pensamento de Berger & Luckman (1985) ao afirmarem que “(...) o 

indivíduo não nasce membro da sociedade” (p. 173).  Os autores discorrem sobre o fato 

de que o início do processo de socialização é o que dará a base da compreensão dos 

nossos semelhantes e da apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido. 
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Consideram que nunca significamos algo como indivíduos isolados e no início da 

socialização “assumimos” um mundo no qual outros já vivem. Assim, acontece “(...) a 

ampla e consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade 

ou de um setor dela” (BERGER & LUCKMAN, 1985, p. 175).  

A relação entre família e sociedade é explicitada na obra de diversos autores. 

Silva (2007), através de uma análise das obras de Balzac, aponta que os diferentes 

momentos históricos produzem homens com diferentes comportamentos e vínculos 

sociais. Segundo a autora “(...) a transformação social, ocasionada pela mudança na 

forma de os homens produzirem a vida, provoca modificações na vida familiar” (p. 

146). Essa ideia também é apontada no trabalho de Áries (2006), que traz um histórico 

da vida familiar, relatando a forma como a família foi se transformando sempre em 

relação com a sociedade, historicamente situada. O autor descreve como a concepção 

social de criança se modificou ao longo dos tempos e como “a família transformou-se 

profundamente na medida em que modificou suas relações internas com a criança” (p. 

154). A duração da infância, por exemplo, já foi muito curta, reduzida ao período mais 

frágil, em que a criança ainda não conseguia bastar-se. Nesta concepção, a socialização 

da criança não era assegurada pela família, pois as crianças já eram lançadas ao mundo 

e aprendiam as coisas ajudando os adultos. Existia uma confusão entre o serviço 

doméstico e a educação de uma criança e ao ser levada a outras famílias para ajudar em 

tarefas de casa, a relação entre pais e filhos ficava mais distanciada. Segundo Áries 

(2006), a relação não era alimentada por um sentimento existencial profundo. Fica 

claro, então, como a compreensão do período da infância nessa sociedade, influenciava 

diretamente, portanto, a organização familiar. 

O lugar da criança no lar, junto aos pais, só foi efetivamente conquistado no 

século XVII e então os adultos passaram a se preocupar cada vez mais com sua 

educação, carreira e futuro. Progressivamente, foi se estabelecendo uma separação entre 

os grupos familiares e a sociedade e “a família moderna, ao contrário, separa-se do 

mundo e opõe à sociedade o grupo solitário dos pais e filhos” (ARIÈS, 2006, p. 189).  

É visível que fomos, então, historicamente, estabelecendo uma oposição cada 

vez maior entre o indivíduo e o coletivo. No entanto, para Critelli (1996), essa 

separação não é possível, pois podemos pensar que o ser-com constitui-se como uma 

condição fundamental do Dasein, a de coexistência. A família ocupa um lugar 

importante, pois representa os outros com quem o eu convive, contribuindo para o fato 

de que, ao longo da nossa existência, “(...) cada homem vai cuidando de ser si mesmo 
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enquanto singularidade e pluralidade, no desenvolvimento de seu destino pessoal e 

coletivo” (CRITELLI, 1996, p. 119).  

A absorção que teremos do mundo tem a coloração particular que é dada pelos 

pais. Duas crianças vizinhas, de uma mesma condição social, podem ter mundos 

inteiramente diferentes. (BERGER & LUCKMAN, 1985). Isso significa que o mundo 

objetivo em que vivemos se abre para nós através de uma disposição afetiva que é 

influenciada pelo ser-com-os-outros, sendo que esses outros são, muitas vezes, 

membros da família. “A presença do homem no-mundo é sempre emocionada” 

(CRITELLI, 1996, p. 93) e a compreensão do mundo é assim, transpassada por um 

estado de ânimo. “As disposições afetivas no desempenho das funções paternas e 

maternas, por meio das práticas educativas, têm um sentido, que será percebido pelo 

filho e revelam a maneira como este é visto e expectativas em relação a ele”. 

(SZYMANSKI, 2006, p. 82). Isso porque, segundo Critelli (1996, p. 127) “o ser faz 

sentido antes ao coração do que ao intelecto”. O modo como experimentamos o mundo 

e portanto, como somos solicitados por ele, tem como pano de fundo sempre os nossos 

estados de ânimo. Essas disposições afetivas se relacionam ao modo como uma criança 

significará o mundo e a si mesma. “A imagem de si mesma que, por vezes, carrega 

imutável por muitos anos, é a cristalização de experiências iniciais que foram 

assimiladas num determinado contexto significativo” (SZYMANSKI, 1987, p. 29). 

 A forma como uma família compreende o mundo e cuida de seus membros 

também tem como característica o fato de se realizar a partir da possibilidade de 

linguagem. O relacionamento familiar é permeado pela linguagem que permite que 

expressemos aquilo que percebemos e que compreendamos na fala do outro. “A criança, 

quando lhe falam, deve responder ao conteúdo e à maneira como a comunicação deve 

ser entendida: se é uma ordem, uma sugestão, uma brincadeira, e assim por diante” 

(SZYMANSKI, 1987, p. 32). 

 As trocas afetivas, de linguagem e significados entre os membros de uma família 

vão permitindo que os indivíduos desenvolvam modos de ser. A família mostra-se, 

assim, um lugar privilegiado para buscarmos a compreensão de aspectos apontados por 

Heidegger como fundamentais para a existência humana e do cuidado compreendido 

como solicitude. “É inegável a importância da família no imprimir modos de ser-com-

os-outros, uma vez que é nela que esse ser se manifesta pela primeira vez (...)” 

(SZYMANSKI, 1987, p. 28).   
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 2.4. Família, cuidado e práticas educativas: revendo a literatura 

 

 Essa parte do trabalho começou a ser elaborada com a pretensão de que fosse 

possível encontrar uma literatura que trouxesse, de forma consistente, trabalhos que 

investigam práticas educativas nas famílias, permitindo considerar que educar explicita 

um modo de cuidar dos filhos. No entanto, a minha primeira compreensão foi de que 

educação e cuidado se situam na literatura, algumas vezes, de forma separada e com 

significados muito distintos. Cuidado e educação já foram separados historicamente e 

Montenegro (2008) relacionou essa separação ao fato de que existiu no Brasil uma 

tensão entre assistência e educação na trajetória da educação infantil no Brasil, na 

constituição de creches e pré-escolas. As creches, contemplando, de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, crianças de até 3 anos, ficaram 

encarregadas de dar uma assistência considerada como um “cuidar das crianças”. Já as 

pré-escolas, também de acordo com a LDB (1996), contemplavam crianças de 4 anos e 

6 anos e  já destinavam-se a “educar as crianças” por meio de atividades pedagógicas. A 

autora retoma que a palavra cuidar pode ser associada ao verbo cogitare, que significa 

pensar, supor e imaginar ou ainda esperar, temer, estar preocupado ou solícito. É um 

termo impreciso, mas que na maior parte das vezes está vinculado a significações de 

caráter emocional. O termo educar, por sua vez, sempre esteve mais associado ao 

desenvolvimento de capacidades intelectuais e adequação social.  

 Atualmente, a tendência em separar a concepção de cuidar e educar vem 

mudando e Machado (2000) aponta a utilização dos termos como sinônimos em alguns 

casos. Segundo ela: “Cuidar/educar crianças de 0 a 6 anos passa a ser a expressão cada 

vez mais utilizada para designar uma orientação compatível com o atendimento a 

crianças nessa faixa etária” (p. 195). Essa mudança pode estar relacionada a uma 

concepção mais atual dentro da própria escola de considerar a educação como um 

processo mais global em que também se objetiva desenvolver aspectos emocionais e 

sociais. Isso pode ser observado na resolução de 1999 que institui as Diretrizes 

Curriculares de Nacionais para a Educação Infantil: 

As Instituições de Educação Infantil devem promover em suas 
Propostas Pedagógicas, práticas de educação e cuidados, que 
possibilitem a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 
afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que 
ela é um ser completo, total e indivisível. (DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO, 1999, p. 18) 
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Como vemos, a separação e a união entre os termos educar e cuidar está 

diretamente relacionada com mudanças no contexto escolar. A escola, como instituição 

que formalmente assume o papel de educar tem sido o grande foco das reflexões na 

literatura científica sobre as práticas educativas. Embora essa área seja de grande 

importância, pesquisas também têm validado a necessidade de estudarmos o fenômeno 

educativo para além da escola. Conforme aponta Dessen e Polônia (2007), embora tanto 

a família quanto a escola tenham como objetivo a educação e o desenvolvimento do 

indivíduo, a escola busca transmitir um saber culturalmente organizado em distintas 

áreas de conhecimento, principalmente através de atividades formais. Já a família atua 

numa integração entre a experiência coletiva e individual e estrutura as formas de 

interação social e subjetivação.  

Muitas vezes, são apontadas correlações entre as práticas educativas dos pais e o 

comportamento dos filhos. Muitas pesquisas realizadas em um enfoque comportamental 

são importantes em validar essa relação. Como fazem parte de uma perspectiva 

significativamente diferente da pretendida neste trabalho, não serão seu foco. No 

entanto, é interessante embasar essa afirmação a partir do trabalho de Bolsoni-Silva et 

al. (2008) que, revendo a literatura internacional e nacional, indica claramente que 

intervenções com pais são eficientes na modificação do comportamento de filhos. 

Desenvolvendo habilidades sociais educativas dos pais, os pesquisadores perceberam 

uma melhora em comportamentos agressivos e ajustamento social dos filhos. Dias e 

Gomes (1999) também confirmam a importância dos pais na constituição dos filhos 

através da investigação da comunicação familiar na iniciação sexual das filhas e o uso 

de práticas contraceptivas. Os autores concluíram que é fundamental a participação 

familiar e as habilidades informativas e comunicativas dos pais. No âmbito da educação 

formal, a influência parental é descrita por Smith (2007), que afirma que os pais podem 

influenciar os filhos em suas conquistas e objetivos acadêmicos. Os autores descrevem 

estudos que já confirmaram que os pais influenciam quando servem de modelo, 

encorajam ou definem objetivos específicos para a criança ou reconhecem e elogiam 

suas conquistas na escola. No entanto, nem sempre as influências exercidas pelas mães 

são idênticas às exercidas pelos pais. As mães tendem a influenciar tanto nas aspirações 

educacionais futuras, quanto no cotidiano escolar, enquanto os pais tendem a influenciar 

mais diretamente no cotidiano escolar momentâneo.  

Como estamos falando de uma interação familiar e da importância do outro na 

constituição das relações, é importante relatar também que não são apenas os pais que 
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influenciam os filhos. Mol e Buysse (2008) apontaram que as crianças também exercem 

influência no comportamento parental e relataram que, nas relações entre pais e filhos 

na atualidade, os pais também têm sentido necessidade de considerar a opinião dos 

filhos. Muitas vezes as influências não são intencionais ou relacionadas a uma tentativa 

de controle do comportamento dos pais, mas ainda assim, a forma como os filhos 

reagem são influências inevitáveis e que alteram as ações educativas dos pais.  

 Nessa influência recíproca nas situações de interação familiar, outro fator 

fundamental é o contexto sócio-cultural em que elas se desenrolam. Mondin (2008) 

afirma que existe uma correlação significativa entre o fenômeno que é analisado e o seu 

contexto. No dias atuais, por exemplo, a sociedade valoriza a flexibilidade e o espírito 

crítico, e então, a educação estritamente autoritária não é mais considerada uma prática 

positiva. Devemos considerar, portanto, que o desenvolvimento humano só pode ser 

compreendido situado em um mundo social e historicamente construído.  

Algumas pesquisas, de referencial fenomenológico, investigaram a questão do 

cuidado apontando exatamente a importância do contexto em que se este se dá. Matos e 

Madeira (2000) fizeram um estudo em que investigaram o cuidado de mães 

adolescentes, partindo da seguinte questão norteadora: “O que é para você cuidar do 

filho?”. Encontraram no discurso das mães um cuidar pautado no atendimento das 

necessidades humanas básicas, sejam elas biológicas, psíquicas e sociais. As mães 

referiram que cuidar se relaciona a dar alimento, fazer a higiene da criança, dar carinho 

e atenção. Concluíram que, embora muitas vezes os profissionais de saúde e a mídia 

apontem para impedimentos em ser mãe na adolescência, na prática o modo como 

cuidam do filho não difere da mãe adulta. Soares e Coelho (2008) realizaram uma 

investigação do cuidado infantil em comunidades rurais do Estado da Bahia, através do 

relato de mães dessa região que tinham pelo menos um filho. Concluíram que a 

alimentação dos filhos constitui-se como uma de suas principais preocupações, 

principalmente pela condição econômica em que vivem. Além disso, foi constatado que 

as experiências do cuidar se relacionam com suas situações biográficas e com as 

relações que guardam com o mundo cotidiano. Souza e Boemer (2003) investigaram o 

cuidado de filhos com deficiências mentais, partindo da questão norteadora: “como vem 

sendo cuidar de seu filho?”. A partir do relado de onze casais e duas mães, concluíram 

que há uma dificuldade de conceber o ser-com-deficiência e a experiência é importante 

para encontrar meios de favorecer o seu desenvolvimento do filho. Os pais homens, 

embora participassem do cuidado dos filhos, demonstraram concepções de que a 



 

 

 

29 

responsabilidade do cuidado caberia à mãe. Em todos esses contextos, fica clara a 

necessidade da compreensão do cuidado parental como um fenômeno contextualizado e 

livre de pré-conceitos.  

Ideais particulares de algumas comunidades revelam práticas que, em um 

primeiro olhar, poderiam parecer reflexo de falta de comprometimento dos pais com 

seus papéis educativos. Szymanski (2006), em uma pesquisa sobre a constituição 

identitária, relata uma situação em que as práticas educativas dos pais revelam o 

comprometimento que têm no cuidar de seus filhos na medida em que lutam para 

mantê-los afastados do crime. Para isso, para que os filhos se tornem “alguém na vida”, 

ensinam que é necessário serem obedientes, submissos às autoridades e terem medo de 

superiores. Assim, mais do que formar pessoas críticas e autônomas, cuidar dos filhos e 

educá-los é permitir que, através do medo de punições, sejam livrados do crime.  

Essa breve revisão nos permite concluir que foram encontrados, então, estudos 

que apontaram para as mais diferentes direções e a partir de referenciais teóricos 

diversos. A escolha dos trabalhos citados aqui foi feita por considerar que permitem 

uma aproximação à dimensão do tema na literatura científica mais contemporânea e 

uma ampliação da compreensão pretendida neste trabalho.   
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3. MÉTODO 

 

 Este trabalho utilizou os fundamentos metodológicos da fenomenologia. Sendo 

assim, torna-se importante retomar o pensamento de Husserl e os preceitos 

fenomenológicos. 

 Para realizar uma pesquisa a partir dessa abordagem, é fundamental 

compreender que partimos da concepção de pesquisa como interrogar. Segundo Bicudo 

(2005) , quando interrogamos um fenômeno, buscamos por aquilo que perguntamos e é 

isso que nos auxilia a antever o caminho a ser trilhado.  

A interrogação é uma pergunta dirigida a algo que se quer 
saber. É fruto de uma dúvida, de uma incerteza em relação ao 
que se conhece ou ao que é tido como dado, como certo. Ou 
ainda pode ser incerteza em relação ao vivido no cotidiano, 
quando a organização posta ou os acertos mantidos começam a 
não fazer sentido. O germe da interrogação está no desconforto 
sentido. (p. 9) 
 

A autora diferencia ‘ter uma interrogação’ de ‘ter um problema’, já que o 

problema visa solução e considera o conhecimento obtido a partir da noção de verdade 

como adequação e correspondência.  

 A fenomenologia constituída por Husserl faz exatamente esse caminho de 

desconstrução de um modelo positivista e causal que pesquisa através de problemas que 

não se constituem como interrogação.  

 O rigor fenomenológico se constrói com a apropriação daquilo que se interroga, 

exprimindo “(...) o cuidado que se tem ao proceder à busca pelo interrogado (...)”. 

(BICUDO, 2005, p. 11). Esse cuidado diz respeito a realizar uma investigação que 

considere a visão de homem e de mundo subjacentes à concepção fenomenológica. Para 

Husserl, homem e mundo são intrinsecamente ligados. “Não há homem sem mundo e 

mundo sem homem” (BICUDO, 2005, p. 24). Sendo assim, os fenômenos investigados 

se desvelam a partir da relação do homem com o mundo, permeada pela 

intencionalidade da consciência.  

 Essa concepção exige que deixemos de lado pré-conceitos e a prioris, 

abandonando um caminho conhecido e familiar de ver as coisas. Propõe, portanto, 

diferentes perspectivas e uma nova linguagem para compreendê-las com maior clareza, 

desvelando-se novos conceitos e significados aos termos antigos, assumindo o risco de 

se caminhar numa grande obscuridade (MARTINS, 1984).   
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 Segundo Bruns (2005), compreender o fenômeno a partir da fenomenologia 

possibilita à Psicologia uma postura de inquirir os fenômenos psicológicos sem se ater 

aos comportamentos observáveis e controláveis. Permite encontrar significados 

atribuídos às experiências vividas por centrar-se na relação sujeito-objeto-mundo. 

Complementa ainda que a fenomenologia procura não reduzir seu objeto de estudo, mas 

“(...) compreendê-lo em sua facticidade e transcendência, levando em consideração o 

emaranhado de toda trajetória histórica (...)” (BRUNS, 2005, p. 70).   

A interrogação que incitou o desenvolvimento dessa pesquisa surgiu de um 

caminho que teve como ponto de partida o desejo de compreender a educação como 

algo mais amplo que o trabalho desenvolvido no contexto escolar. Nessa configuração 

mais ampla, os pais ocupam um espaço importante na formação e desenvolvimento de 

cada pessoa e estudar suas práticas permite uma aproximação das práticas educativas 

além da escola. Porém, o que direciona o modo como cada pai ou mãe escolhe educar 

seus filhos?  

Em contato com situações cotidianas e com relatos da literatura científica, 

percebi como é impossível caracterizar uma única família, um único modo de criar 

filhos e até mesmo o que se considera como educação. No entanto, em meio a essa 

diversidade, sempre há cuidado entre pais e filhos, quando este é compreendido a partir 

da concepção de solicitude apresentada por Heidegger. É essa constatação que orienta 

essa reflexão para tentar compreender de que forma a experiência de solicitude é vivida 

nas relações entre pais e filhos, considerando que a maneira como essa experiência se 

desvela  e fundamenta aquilo que chamamos de práticas educativas. Essa questão abarca 

também a necessidade de compreender as expectativas envolvidas nessa solicitude e o 

modo como os próprios pais cuidam de serem pais e mães. Uma das formas de acesso a 

esse fenômeno é pela narrativa, pois ela possibilita que aqueles que vivenciam o cuidar 

de um filho possam relatar suas experiências, permitindo uma aproximação àquilo que 

acontece cotidianamente em suas vidas. Segundo Benjamin (1994) o narrador é o 

homem que transmite seu saber. Dentro da perspectiva fenomenológica de pesquisa aqui 

realizada, o saber do outro, o saber da experiência, é exatamente o que nos interessa, 

pois direciona para a verdade alethéia. Quando se pretende obter uma compreensão que 

vai além de adequação, “(...) é preciso, originalmente, um espaço de abertura onde o Ser 

se dá, garantindo a todo ente ser o que é, sem contudo identificar-se ou reduzir-se a 

nenhum deles” (MUCHAIL, 1984, p. 13). Nesta perspectiva de abertura, a interrogação 
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se desenrola, então, em buscar, através da análise de narrativas, a experiência de 

solicitude nas práticas educativas parentais. 

O acesso às narrativas foi através da investigação de encontros reflexivos que 

acontecem em uma comunidade de São Paulo. A escolha pela pesquisa desses encontros 

se deu por considerar que neste local, a fala dos participantes já é direcionada para uma 

reflexão sobre práticas educativas. Além disso, o fato de serem realizados com 

freqüência aumenta a possibilidade de que seja criada uma atmosfera de confiança, 

possibilitando que os pais exponham com mais facilidade as práticas educativas que 

efetivamente têm.  

Será descrito, em seguida, o que se entende por encontro reflexivo, em que 

contexto ocorreram e quem foram os participantes. O detalhamento dos procedimentos 

de coleta e análise das narrativas será contemplado nos itens “Caminhos para a 

manifestação do fenômeno” e “Caminhos para a compreensão do fenômeno”  

  

 

3.1 Encontros reflexivos  

 

"Um encontro entre dois: olho no olho, cara a cara. 

E quando estiveres próximo, tomarei teus olhos  

e os colocarei no lugar dos meus, 

e tu tomarás meus olhos 

e os colocarás no lugar dos teus, então te olharei com teus olhos 

e tu me olharás com os meus. 

Assim nosso silêncio se serve até  

das coisas mais comuns e nosso encontro é meta livre: 

O lugar indeterminado, em um momento indefinido, 

A palavra ilimitada para o homem não cerceado..." 

(JACOB LEVY MORENO) 

    

Para compreendermos o que caracteriza um encontro reflexivo, faz-se necessário 

antes retomar a proposta de entrevista reflexiva sistematizada por Szymanski (2002). A 

entrevista reflexiva é uma estratégia de investigação que vai ao encontro dos objetivos 

de uma pesquisa qualitativa, pois permite, antes de mais nada, o acesso a “(...) 

significados subjetivos e de tópicos complexos demais para serem investigados por 
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instrumentos fechados num formato padronizado” (BANISTER et al., 2004 citado por 

SZYMANSKI, 2002, p. 10)  

A entrevista reflexiva é uma das formas de se entrevistar alguém, sendo que o 

outro é compreendido como mais que um mero informante, mas como alguém que é 

parceiro na descoberta de um significado. Quando o pesquisador solicita a participação 

do outro, já está afirmando que possui algo que o interessa e busca acessar esse 

conhecimento de forma dialógica, mantendo uma postura clara, horizontal e sincera. A 

entrevista deve ser conduzida de forma atenta, considerando-se que qualquer pergunta já 

exprime algum direcionamento. (SZYMANSKI, 2002). 

O desenvolvimento da entrevista reflexiva exige clareza de seus objetivos e 

coerência nos vários momentos da entrevista. Embora possa ser considerada uma 

entrevista semi-dirigida, é necessário planejamento. Deve-se cuidar da maneira como os 

questionamentos serão feitos e levar em consideração eventuais adaptações à linguagem 

do outro.  É importante manter em vista a questão desencadeadora formulada a partir 

dos objetivos da entrevista. “Ela deve ser o ponto de partida para o início da fala do 

participante, focalizando o ponto que se quer estudar e, ao mesmo tempo, ampla o 

suficiente para que ele escolha por onde quer começar”. (SZYMANSKI, 2002, p. 27).   

O encontro reflexivo, por sua vez, tem como base os mesmos referenciais da 

entrevista reflexiva. No entanto, seu planejamento (também extremamente necessário), 

é direcionado por uma demanda vinda do próprio grupo. São os participantes que 

elegem, ao longo de uma série de encontros, o que será objeto de reflexão do próximo, 

dentro da proposta mais ampla que é o que motiva sua realização. Os grupos são sempre 

abertos e a participação é voluntária, ou seja, nem sempre os encontros são formados 

pelas mesmas pessoas. Essa forma de organização faz com que as devolutivas sejam 

realizadas ao longo do próprio encontro, caracterizando uma intervenção que se 

completa em uma única vez. Como existe um tema comum a todos os encontros – as 

práticas educativas – e uma flexibilidade na abordagem do tema solicitado no encontro 

anterior, torna-se viável trabalhar com uma demanda que possa eventualmente não ter 

sido solicitada por todos os participantes de um determinado grupo.  

Os grupos podem se reunir em uma freqüência variável, adaptada à população 

que é participante, levando em consideração a disponibilidade e viabilidade da proposta 

dentro de cada comunidade. Isso é importante, pois, da mesma forma que na entrevista 

reflexiva, é necessário que exista uma postura dialógica e horizontal que não atenda 
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apenas ao interesse dos pesquisadores. Mais uma vez, compreende-se então os 

participantes como aqueles que compartilham algo que interessa ao pesquisador e que 

são parceiros nessa descoberta. Os encontros são construções coletivas e não existe um 

saber a ser ensinado, mas sim um saber de cada participante a ser compartilhado e 

apresentado para reflexão a partir das possibilidades reais do contexto em que o 

encontro se dá.  

O caráter de construção coletiva e horizontal dos encontros é explicitado no 

próprio significado do termo encontro que, no Dicionário Aurélio é descrito, entre 

outras coisas, como “Casual posição face a face com uma pessoa ou coisa. / Combate 

imprevisto entre duas tropas em marcha. / Luta. / Duelo. / Confluência de rios. / 

Achado.” Tem-se aqui, marcada, tanto a diferença já esperada entre aqueles que 

participam de encontros (que eventualmente pode gerar um combate), quanto a 

possibilidade de confluência que leva a um “achado”. Garantindo a possibilidade do 

aparecimento das diferenças, os pesquisadores direcionam e propõe perguntas e/ou 

atividades que provocam essa reflexão construída coletivamente. 

 

3.2 Contexto da pesquisa  

 

O acesso a essa pesquisa foi favorecido pelo fato de que foi realizada no mesmo 

local em que já faz parte um projeto mais amplo: o Grupo de Pesquisa em Práticas 

Educativas e Atenção Psicoeducacional à Escola, Comunidade e Família (ECOFAM). 

Esse grupo busca, entre outras coisas, refletir sobre as práticas psicoeducacionais, 

permitindo que a reflexão seja subsídio para o estabelecimento de práticas dialógicas e é 

desenvolvido em uma comunidade de baixa renda de um bairro da zona norte de São 

Paulo chamado de Brasilândia. 

A Brasilândia está localizada na região noroeste da capital paulista e é um dos 

maiores distritos de São Paulo, com aproximadamente 21 Km quadrados e uma 

população em torno de 254 mil habitantes. Em 28 de fevereiro de 1964 foi elevada a 40º 

distrito da capital, sendo delimitada pela Freguesia do Ó, Pirituba e Perus. É composta 

por famílias com altas taxas de vulnerabilidade social, que sofrem dificuldades de 

ordem social, econômicas e culturais. (GASONATO, 2007).  

É nessa comunidade que são desenvolvidos, semestralmente, em uma das 

creches deste distrito, encontros reflexivos com pais e mães com o objetivo de abrir um 



 

 

 

35 

espaço de diálogo e reflexão sobre o modo como educam seus filhos e vivenciam a 

maternidade e a paternidade.  

Os encontros desenvolvidos na Brasilândia têm como base os referenciais já 

descritos e acontecem, atualmente, em uma freqüência semestral.  Foram iniciados em 

1993, a partir de uma aproximação da professora Heloisa Szymanski com a comunidade 

da Brasilândia, com o intuito de trabalhar com famílias. Inicialmente, os grupos 

realizados eram compostos por pais e mães. Em 2004 foram separados grupos de pais 

do grupo de mães por ter sido percebida uma necessidade de uma escuta dirigida 

especificamente aos homens. A partir da separação, aumentou o número de 

participantes do sexo masculino e esse modelo de divisão é adotado ainda hoje. A 

perspectiva dialógica do encontro sempre permeou a prática na comunidade e foi sendo 

desenvolvida ao longo dos anos. Foi com o objetivo de aprofundar esse caráter de 

diálogo entre pesquisadores e comunidade que os participantes dos encontros passaram 

a ser estimulados a expressar o que gostariam de discutir ao término de cada grupo. Esse 

formato também se mantém até os dias de hoje. (CALIL, 2009)  

 

3.3 Participantes 

Participaram da pesquisa um grupo de pais3 e um grupo de mães, ambos 

compostos por moradores da comunidade descrita acima. O grupo de mães se 

caracteriza pela participação exclusiva de mulheres e o grupo de pais, pela participação 

exclusiva de homens. Sendo assim, as informações dos pais homens foram coletadas 

por pesquisadores do sexo masculino e, com o consentimento dos participantes, tive 

acesso à gravação do encontro e troquei informações com os pesquisadores, buscando 

um rigor na compreensão dos relatos.   

A escolha em estudar pais e mães se deu por considerar que são os principais 

representantes e organizadores da estrutura familiar. Não foi considerado como critério 

de exclusão ou inclusão na pesquisa se os pais têm algum laço biológico com os filhos, 

sendo importante apenas a própria avaliação do participante em considerar-se como 

uma figura que desempenha um papel educativo. Essa avaliação se deu na medida em 

que os grupos eram abertos e participaram pais e mães que tinham interesse em discutir 

sobre suas práticas educativas. Sendo assim, os participantes foram pais e mães que 

                                                 
3 O termo “pais” permite que pensemos em pais e mães. No entanto, sempre que fizer referência ao grupo 
de pais, estarei considerando exclusivamente os pais homens. 
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frequentaram os encontros reflexivos em caráter voluntário, como parte do projeto de 

pesquisa-intervenção mais amplo já desenvolvido na comunidade e explicitado no 

contexto da pesquisa. No grupo de pais estavam presentes nove participantes, cinco com 

apenas um filho(a), três com dois filhos(as) e um com três filhos(as). As idades dos 

filhos variaram entre 3 e 21 anos. No grupo de mães, estavam presentes onze 

participantes, sendo oito com apenas um filho(a), duas com dois filhos(as) e uma com 

três filhos(as). As idades dos filhos variaram entre 2 e 15 anos. Na síntese de cada 

encontro, uma tabela indicará os participantes, o número de filhos e suas idades.  

 

3.4 Caminhos para a manifestação do fenômeno  

 

Para uma aproximação da experiência de solicitude vivida por mães e pais dessa 

comunidade já descrita, foi necessário contato com suas narrativas sobre suas práticas 

educativas. Para Benjamin (1994) a narrativa é importante, pois privilegia a troca de 

experiências. O autor descreve um narrador como aquele que faz de sua relação com a 

vida humana uma relação artesanal, pois acessa o acervo de toda uma vida de 

experiências próprias e alheias para contar sobre ela. É a narrativa que permite que o 

que foi vivido seja comunicável. Ricoeur (1976), por sua vez, considera que no ato de 

comunicação, quando alguém relata uma experiência para um outro, a experiência em si 

permanece privada, mas o significado da experiência, é capaz de tornar-se público. 

Partindo, portanto, das concepções de ambos os autores, torna-se possível considerar 

que quando os pais e mães relatam o modo como são pais e mães, permitem uma 

aproximação de suas experiências de solicitude.  

A fala dos participantes foi gravada e transcrita4, como forma de registro das 

narrativas de suas experiências em cada encontro com a finalidade de dar origem, 

posteriormente, a um texto-síntese, que seria a narrativa da pesquisadora. Com esse 

procedimento buscou-se uma fixação do discurso, pois se considera que como “o 

discurso só existe numa instância temporal e presente de discurso é que ele pode 

desvanecer enquanto fala ou fixar-se como escrita” (RICOEUR, 1976, p. 38)  

As informações coletadas tiveram o consentimento de todos os participantes e 

todos os dados que permitem a identificação dos participantes foram alterados. 

                                                 
4 A transcrição original será entregue à banca. Além dos membros da banca, terão acesso a elas os 
integrantes do grupo de pesquisa em que esse trabalho é desenvolvido. Pesquisadores interessados 
poderão entrar em contato através do e-mail pedpos@pucsp.br 
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Seguiram-se padrões éticos e essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da PUC-

SP, em processo nº 087/2010. 

Os encontros reflexivos foram planejados em função de demandas que surgiram 

dos próprios participantes ao longo do projeto. Eles foram organizados a partir de um 

planejamento que buscou contemplar a melhor forma como poderia se desenrolar o 

contato inicial, o aquecimento para trabalhar o tema trazido pelo grupo e questões 

desencadeadoras que auxiliaram no direcionamento da reflexão. O planejamento foi 

realizado com a participação do grupo de pesquisa e norteado pelos seguintes objetivos 

gerais da pesquisa mais ampla já desenvolvida na comunidade: 

• Compreender crenças e valores subjacentes às práticas educativas familiares e 

institucionais. 

• Investigar o sentido das práticas educativas familiares 

• Estudar como o diálogo é compreendido 

• Pesquisar como as práticas educativas dialógicas são apropriadas pelos pais. 

• Buscar uma compreensão da prática dialógica: verificar como se articula o 

diálogo entre as instituições família-escola.  

• Abrir um espaço de reflexão sobre a educação das crianças e co-construir 

alternativas dialógicas para a educação dos filhos. 

 

 Ao final de cada encontro, houve um momento para retomar com os 

participantes quais são os temas relacionados com as práticas educativas de seus filhos 

que ainda teriam interesse em discutir.  O planejamento de cada encontro será descrito 

de forma detalhada, juntamente com os resultados. Os encontros anteriores aos relatados 

nesta pesquisa não serão aprofundados, pois não serão objeto de reflexão. No entanto, 

na  descrição do planejamento, será feita uma breve contextualização sobre os temas 

solicitados que deram origem aos encontros aqui investigados.   

A tabela a seguir mostra os encontros realizados, os participantes e o tema de 

cada encontro. 
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Tabela 1 – Participantes e temas de cada encontro. 

Número de participantes Encontros Data 

Pais Mães Pesquisadores 
Tema5 

Encontro reflexivo 

com pais 
26/04/09 9 -------- 3 

Convivência familiar: 

como é isso? 

Encontro reflexivo 

com mães 
08/11/09 -------- 11 6 

Como lidar com a birra? 

Como devemos agir 
quando os filhos escutam 
e dançam o funk? 

Como educar para a 
cidadania? 

Como falar com os filhos 
de um jeito que você seja 
respeitada? 

 

 

3.5. Caminhos para a compreensão do fenômeno 

 

O procedimento de análise das narrativas, como forma de aproximação da 

experiência de solicitude vivida por pais e mães da comunidade estudada, foi feito por 

meio de uma transcrição literal das falas e, posteriormente, da criação de um texto 

síntese de cada encontro que foi analisado. Esse procedimento foi realizado tendo como 

base a hermenêutica, compreendida como a “interpretação orientada para textos”, sendo 

que “a escrita é a plena manifestação do discurso” (RICOEUR, 1976, p. 37). A escrita 

fixa não a fala, mas o “dito” da fala. A palavra hermenêutica vem do grego hermeios, e 

do latim hermeneia e parece referir-se ao Deus-Mensageiro-Alado Hermes, de 

Trimegisto, sendo usada como sinônimo de explicar, traduzir e interpretar (ESPOSITO, 

1991).   

No processo de compreensão das narrativas coletadas nos encontros reflexivos, 

outra ideia fundamental que o embasa é a de círculo hermenêutico que, segundo 

Espósito (1993, p. 74) é o “lugar onde, primordialmente, o todo recebe a sua definição 

através das partes que o compõe e onde estas só podem ser compreendidas em relação a 

                                                 
5 No grupo de pais houve uma demanda por um único tema (“convivência familiar”), de interesse de 
todos os participantes. No grupo de mães, cinco temas foram solicitados, os quatro descritos no quadro e 
um outro:“dificuldade de aprendizagem”. Procuramos contemplar pelo menos os quatro explicitados 
acima, por considerar que são inter-relacionados.  A relação entre eles será detalhada na descrição do 
planejamento do grupo de mães.  
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esse todo”. Referenciando essa relação entre as partes e o todo, autores como Ast, 

Schleiermacher, Dilthey e Ricoeur consideravam esse princípio como fundamental para 

que se dessem as operações da compreensão. (ESPOSITO, 1991).  

Neste trabalho considerou-se a criação de diferentes níveis de narrativas como 

parte de um processo de construção da compreensão aqui pretendida. Um dos níveis de 

narrativa se refere à textualização da fala dos participantes sobre suas experiências, 

outro, à criação de um texto-síntese a partir da textualização e por fim, à interpretação 

das narrativas.  

O processo de análise se iniciou já com a transcrição literal de cada encontro 

reflexivo e, na elaboração do texto-síntese foram detalhados os relatos dos participantes 

e quaisquer outros elementos que complementassem uma descrição do contexto de 

pesquisa ou da fala dos participantes. Durante a transcrição e a elaboração do texto, 

foram observados quais pensamentos e reflexões ocorriam, de imediato, à pesquisadora.  

Tendo registrado o sentido da experiência através da escrita, foram realizadas 

diversas leituras do texto-síntese, buscando uma apropriação que foi compreendida 

como um “(...) fazer ‘seu’ o que é ‘alheio’” (RICOEUR, 1976, p. 54). Assim, foram 

criadas constelações a partir de diferentes falas que convergissem para um mesmo tema, 

apontando unidades de significado. O termo ‘constelação’ substitui o termo ‘categoria’ 

e serve melhor à proposta desse trabalho, pois, segundo Szymanski (2004), possibilita 

arranjos mais variados, já que os fenômenos podem se mostrar de diversas maneiras. 

Afirma que, quando se trabalha com constelações 

 “há tão somente uma organização da compreensão do pesquisador, 
que pode assumir as mais diferentes formas, variando de analista para 
analista. À semelhança de um céu estrelado, várias constelações 
podem ser delineadas” (p. 3). 
 

 Foram observados tanto trechos da narrativa que se reuniam em significados 

comuns quanto aqueles que apareciam apenas em um único momento. Como pano de 

fundo desse processo, esteve a interrogação que essa pesquisa se propôs a compreender. 

Depois de formadas as constelações, elas foram analisadas e contempladas a partir do 

referencial que sustenta esse trabalho. Nessa reflexão, também foram contemplados os 

planejamentos dos encontros já que as questões levantadas como importantes a serem 

discutidas exprimiam uma preocupação que se relaciona ao modo como cuidam de 

serem pais e a dificuldade que encontram no cuidado dos filhos. 
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4. ANÁLISE DAS NARRATIVAS  

 

 Primeiramente apresentarei a análise do grupo de pais e posteriormente do grupo 

de mães. Para cada encontro, organizei as informações iniciando com o planejamento do 

encontro, seguido de sua síntese e da descrição das constelações encontradas. As 

constelações apresentadas serão desenvolvidas na discussão. Esta escolha se deu a partir 

da constatação de que os significados desvelados e seus desdobramentos não aparecem 

em momentos distintos, mas sim, simultaneamente. Assim, esse formato de 

apresentação buscou respeitar o modo como se deu esse processo. 

 

4.1. Grupo de pais  

 

4.1.1. Planejamento  

No último grupo, realizado em 8 de agosto de 2008, os pais falaram sobre o que 

é ser pai e descreveram vários momentos de seus cotidianos para constituir uma 

reflexão sobre o tema. Apontaram a responsabilidade de ser pai, a necessidade de 

trabalhar e a relação com o filho. Ao final do encontro, quando foi questionado sobre o 

que gostariam de falar em uma nova reunião, os pais relataram que gostariam de refletir 

exatamente sobre a convivência familiar, que havia já sido explicitada em muitas falas 

deste encontro. Foi em função dessa demanda que realizamos o planejamento para o 

grupo que aconteceu em 26 de abril de 2009. Levando em consideração os objetivos 

gerais da pesquisa, definimos como objetivos específicos para esse encontro: 

 

• Refletir sobre o que prejudica a convivência familiar. 

• Refletir sobre o que ajuda a convivência familiar. 

• Descrever e compreender o cotidiano da convivência familiar. 

• Compreender o sentido do “com” vivido. 

• Investigar como compreendem família, as inter-relações (“com”) e “lugares” dos 

protagonistas (o lugar do pai e do homem). 

• Compreender o lugar do pai.  

• Refletir sobre as mudanças que desejam em relação à convivência familiar. 
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A partir dessa proposta, consideramos que seria importante iniciarmos com uma 

apresentação dos participantes, retomando o tema que havia sido solicitado por eles. A 

apresentação é fundamental em função do caráter aberto do grupo, pois podem estar 

presentes pais que não fizeram parte de outros grupos. Em seguida, como forma de 

aquecimento, seriam propostos os seguintes questionamentos: como é a convivência na 

família durante a semana? Como é a convivência na família no final de semana? Como 

forma de auxiliar nesta reflexão, planejamos a realização de um quadro pelos 

participantes, um apontando o que é bom e o que é ruim na convivência familiar. A 

partir deste quadro, poderíamos refletir sobre o que o pai pode, dentro de suas 

possibilidades, fazer para melhorar a convivência. Logo após, seria realizada uma 

discussão sobre a atividade e a solicitação sobre o tema que gostariam de discutir no 

próximo encontro.  

 

4.1.2. Síntese do encontro 

 

Conforme planejado, o encontro foi iniciado com uma apresentação dos 

participantes, que disseram seus nomes, quantos filhos têm, qual a idade deles e quantos 

estão na creche. Ao todo, estavam presentes 3 pesquisadores e 9 participantes: 

 

Tabelas 2 – Participantes do grupo de pais homens 

 Nome* Número de filhos Idade dos filhos 

Participante 1 Aroldo 1 3  

Participante 2 Valdir 1 4  

Participante 3 Vitor 2  12 e 4 

Participante 4 Patrick 1 4 

Participante 5 José 1  7  

Participante 6 Eliseu 2 4 e 9  

Participante 7 Djalma 2 5 e 1 mês 

Participante 8 Irineu 1 6 

Participante 9 Rodrigo 3 filhos 21 , 17 e 14. 

* Os nomes dos participantes foram alterados para garantir os sigilo das informações 
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Após a apresentação, o tema “a convivência familiar” que havia sido sugerido 

pelo próprio grupo no último encontro foi retomado. Os participantes foram convidados 

a contar como é a convivência familiar durante a semana e nos finais de semana. Aroldo 

começou falando que, durante a semana, encontra com o filho quando vai buscá-lo na 

escola, pois trabalha à noite e dorme durante o dia. Disse que sempre procura conversar 

com o filho e sente prazer nisso. Com a esposa, tem contato a qualquer momento, pois 

ela só trabalha em casa. Resolvem qualquer problema ou reclamação que exista em 

relação ao comportamento do filho conversando com ele. No final de semana, sai para 

passear com o filho e a esposa e se forem em algum lugar que o filho não possa ir, o 

deixam com o irmão de Aroldo.  

Em seguida, Eliseu começou a descrever a convivência familiar apontando que 

quando conheceu sua esposa, ela já tinha 2 filhos e, por ter entrado depois na vida deles, 

tem que dar atenção. Durante o final de semana tenta jogar jogos interativos, levá-los a 

estádios de futebol e estar presente ao máximo. Disse que está na vida deles há apenas 2 

anos e que, portanto, está aprendendo a ser pai. Falou que para ele não é fácil, e que 

acha que com os outros, que acompanharam a gestação e a vida da criança desde o 

começo, seja mais fácil. Um dos pesquisadores interveio dizendo que nem sempre o fato 

de ser pai desde a gestação torna essa tarefa mais fácil e que esses pais também estão 

sempre aprendendo a ser pais. Eliseu disse que os filhos o tratam como pai e que ele não 

tem problema com isso e os trata como filhos também. Afirmou que no dia-a-dia, tenta 

não levar os problemas do trabalho para casa. Têm mais autoridade que a mãe para 

controlar as crianças, tenta ficar atento ao desempenho delas na escola e na creche. No 

final de semana, sempre programam se vão sair no sábado. Às vezes sua esposa tem que 

trabalhar. No domingo, ficam com a família. 

Nesse momento, chegou mais um participante e os pesquisadores deram as boas 

vindas e o situaram em relação ao andamento do grupo. Explicaram que Valdir ia 

começar a falar.  

Valdir iniciou sua fala dizendo que durante a semana mora com seus pais e 

irmãos e não tem contato com a filha, só por telefone. A esposa encontra, eventualmente 

quando ela sai do trabalho e passa em sua casa. No final de semana vai para a casa da 

esposa e fica com a filha. Referiu-se a elas como a segunda família, pois considera que 

tem duas famílias: uma, de segunda a quinta, com os pais e os irmãos e outra, de sexta a 

domingo, com a esposa e a filha. No final de semana gosta de ficar em casa, assistir a 

DVDs e jogar videogame com a filha. Contou que é professor de jiu-jitsu e às vezes tem 
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algum evento no final de semana. Neste caso, tem que se separar da filha no final de 

semana. Disse ter um bom relacionamento com a esposa.  

Em seguida, Vitor deu continuidade falando que trabalha à noite e a mulher de 

dia. É ele quem deixa o filho mais novo na creche de manhã. O filho mais velho fica em 

casa até as 10 horas quando acorda o pai para dar comida para que ele possa ir para a 

escola com a perua. Vitor vai buscar o filho mais novo à tarde e fica com ele até a 

mulher chegar do trabalho. Depois dorme mais um pouco para poder trabalhar à noite. 

Disse que não fica mais com a esposa, só no final de semana. Durante a semana, 

conversam na entrada e saída do outro de casa. Considera que consegue acompanhar 

mais os filhos, pois fica um pouco mais com eles. No final de semana é que consegue 

ficar mais com todos, mas no dia do encontro fazia já 3 finais de semana que precisava 

trabalhar.  

Patrick foi o próximo a falar e disse que não leva nem busca o filho na creche. 

Afirmou que o filho gosta da creche e outro participante disse que as crianças gostam de 

freqüentar a creche. Afirmou que em alguns dias não tem paciência com o filho porque 

chega cansado do trabalho. Falou sobre seu trabalho de estoquista, dizendo que fica 

nervoso com as pessoas com quem trabalha. Durante e noite e nos finais de semana, 

tenta dar atenção para a família. À noite, assiste à televisão com o filho e a mulher. No 

final de semana, não sai muito porque não tem condições financeiras.  

Djalma disse que levanta de madrugada para trabalhar e trabalha de segunda à 

sábado. No domingo leva as filhas no parque para brincar e diz que dá carinho para as 

duas, caso contrário uma fica com ciúme da outra. A esposa ainda está de licença 

maternidade, então é ela que leva a filha mais velha na creche. Disse que ajuda a mulher 

em casa e no cuidado da bebê. Não discute na frente das filhas porque afirma que as 

crianças sentem quando há algo errado e falam o que pensam.  

José afirmou que ficou com o filho desde que ele tinha 13 meses de vida. 

Conviveu com ele até os 5 anos, mas depois se separou, foi morar com outra mulher e o 

filho foi morar com a mãe de José. O filho não tem mais contato com a mãe, que mora 

em outro estado e não liga para falar com ele. Durante a semana, José chega na casa de 

sua mãe depois do trabalho e fica um pouco com o filho. No sábado, o filho vai pra 

Igreja com a avó e no domingo fica com ele. Neste dia, o filho dorme em sua casa. 

Disse que é muito caseiro e quando sai, é para ir na casa da irmã. Tem bom 

relacionamento com a atual esposa, que aceita e trata bem seu filho. Afirmou que quem 
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educou o filho foi ele e a sua mãe, mas diz que a mãe tem mais influência, pois fica com 

ele durante a semana.  

Rodrigo, o último a falar, afirmou que sua filha mais nova está agora no colégio. 

Ele trabalha de motorista durante o dia e fica em casa à noite. É ele quem leva os filhos 

para a escola. Rodrigo está com a atual esposa há 4 anos e seus outros 2 filhos são de 

outro casamento, sendo que um deles mora no nordeste com a avó.  

Após esse aquecimento, foi proposta a realização de um quadro apontando o que 

os pais consideram como positivo e negativo para a convivência familiar. Os 

pesquisadores utilizaram uma lousa para fazer um quadro com duas colunas: o que é 

bom e o que é ruim para a convivência familiar. Em seguida, com a participação de 

todos os integrantes, foram escrevendo nas colunas a partir de suas falas, formando o 

quadro abaixo: 

 
Tabela 3 - Aspectos positivos e negativos para a convivência familiar 

 
BOM RUIM 

Diálogo Violência 
Passear com o filho Brigar na frente dos filhos 
Escutar o filho Não agradar a esposa 
Dar atenção ao filho Não estar presente 
Aprender com o filho Gritar com os filhos 
Ensinar ao filho Agredir os filhos 
Ter paciência com o filho Ter valores divergentes 
Levar ao parque  
Ter filhos/fazer filhos  
 

A partir deste quadro, os pesquisadores perguntaram o que acham que poderiam 

fazer, portanto, para melhorar a convivência familiar. Djalma disse que precisa mesmo é 

melhorar nos pontos que acharam que são ruins. Um dos pesquisadores perguntou 

então, que tipo de pais que eles acham que são e iniciou-se uma discussão a respeito de 

serem ou não bons pais. Um dos participantes disse que sabe que precisa crescer e 

evoluir, mas que se considera um bom pai porque tenta olhar o caderno dos filhos e se 

aproximar deles. Outro pai concordou que é um bom pai e um dos pesquisadores 

afirmou que só o fato de estarem presentes para esse encontro já demonstra um desejo 

de serem bons pais.  

Patrick afirmou que tenta educar o filho mostrando filmes ou jogos e dizendo 

que aquilo não é real ou não permitindo que assista a cenas muito pesadas. Afirmou que 

é preciso ter cuidado, pois algumas vezes os pais pensam que os filhos não sabem de 
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algo, mas eles já sabem. Relatou que as crianças tem muito acesso a coisas apelativas e 

então cabe à família mostrar o que é certo ou errado para aquela família.  

Rodrigo afirmou ser um bom pai pois conversa com os filhos. Disse que seu 

filho às vezes pergunta se pode contar um segredo e ele permite. Falou que, no entanto, 

é preciso ter cuidado para não deixar o filho fazer tudo que quer. Relatou que é um pai 

diferente agora do que era dos dois outros filhos. Disse que antigamente trabalhava 

viajando e tinha pouco tempo para os filhos. A atual esposa nunca disse que era um mal 

pai. Considera que se dá bem com a esposa porque ela faz a parte dela como mãe, sendo 

carinhosa, atenciosa e dedicada e ele faz a sua parte como pai, se esforçando, ajudando. 

Disse que é como uma mesa, precisa das pernas dela pra ficar alinhado e ela também 

das suas. Assim os dois “seguram” para que nada caia. 

  Um dos pais disse que queria falar sobre um problema que está acontecendo na 

comunidade. Relatou que precisa acordar muito cedo para trabalhar, mas não tem 

conseguido dormir em função de caixas de som que ficam tocando funk até de 

madrugada. Fez um apelo dizendo que se todos se unissem, poderiam acabar com isso. 

Descreveu que existem algumas pessoas que ficam em uma praça, tomando conta da rua 

e evitando inclusive que os ônibus passem. Afirmou, apoiado por outros participantes, 

que precisam tomar uma atitude, pois isso os impede, inclusive, de saírem com os filhos 

algumas vezes.  

O líder comunitário era um dos participantes do grupo e no momento em que 

essa discussão começou, procurou esclarecer as providências que estão sendo tomadas, 

apontando um planejamento da prefeitura para que a comunidade possa se apropriar dos 

espaços públicos que passaram por um processo de revitalização, mas ficaram sem uso. 

Afirmou a importância de trazer lazer para aquela comunidade, mas os participantes, 

muito aborrecidos com a situação, disseram que essa solução não é suficiente, que deve 

haver uma mobilização maior da comunidade. Disse que percebe que a comunidade tem 

medo e afirmou que não podem ter medo, pois como pais, devem dar o exemplo para os 

filhos. Como pais, não podem permitir que os filhos vejam gente fumando maconha e 

“cheirando farinha”.  

Os pesquisadores buscaram manejar essa situação, perguntando ao líder 

comunitário se existia algum jeito de as pessoas contribuírem com a intervenção da 

prefeitura e foram orientadas a tentar formar uma parceria com essa ação da 

comunidade, fazendo denúncias. Um dos participantes disse que está cansado de fazer 

denúncia e que, como pai de família, não quer os filhos envolvidos nesse contexto. No 
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entanto, afirmou que essa população é mais forte que ele, pois ele trabalha, tem que 

dormir e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse momento um dos 

pesquisadores acolheu a indignação desses pais dizendo que é importante que possam 

falar também sobre isso e lembrou que a pergunta que motivou essa discussão foi dizer 

como são vistos como pais e a resposta que estão dando é: temos que buscar um lugar 

melhor para os nossos filhos. Um dos pais concordou e retomou dizendo que gostaria 

que o ambiente fosse mais saudável. Lembrou de uma experiência que teve em outro 

bairro, em que conseguiram fazer um projeto de uma casa de cultura. Conseguiram 

apoio da prefeitura e melhoraram o espaço de convivência. Como a discussão havia 

desviado novamente para como resolver esse problema, o pesquisador retomou a 

importância de voltar à proposta do grupo. Disse que considera que na verdade, nunca 

saíram do assunto de serem pais, mas questionou novamente se alguém teria mais 

alguma coisa a falar sobre isso. Um dos pais disse que tenta fazer o papel de marido e 

de pai, sendo uma pessoa que conversa bastante, não fuma e só bebe à noite quando o 

filho está dormindo. Outro participante complementou dizendo que é um bom pai e que 

ser um bom pai é acompanhar os filhos e fazer o que puder por eles. Irineu encerrou 

dizendo que seu desafio de ser pai está relacionado a uma dificuldade de compreender 

as relações que seu filho tem com as outras crianças. Às vezes não escuta o filho e 

percebe que ele acaba tendo dificuldade de se abrir com o pai, de ter a coragem de 

contar quando apronta alguma coisa.   

O encontro encerrou-se com a proposta de que tentassem melhorar nos pontos 

que consideram importantes para uma boa convivência familiar e o líder comunitário 

pediu que os pesquisadores mandassem uma cópia do quadro para ser colocada na 

escola, permitindo que outros pais fizessem essa reflexão. 

Para finalizar, foi questionada qual seria a demanda para o próximo encontro e 

os participantes decidiram que gostariam de falar sobre violência. 

É importante destacar que no dia deste encontro, uma hora depois do horário 

marcado para o seu início, aconteceu a final de um campeonato de futebol, disputada 

por dois grandes times de São Paulo. No entanto, nenhum participante saiu antes do 

encerramento do grupo.  
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4.1.3. Constelações 

 

Apresentarei aqui as constelações formadas pelo agrupamento de significados 

que se revelaram a partir da narrativa do encontro com os pais: 

 

1) DIFERENTES ESTRUTURAS FAMILIARES: essa constelação revela as diferentes 

formas de organização que caracterizam aquilo que os participantes chamam de família. 

Através de um questionamento sobre a convivência familiar, foi possível identificar na 

fala dos participantes a existência de diversos modelos de família, independente de 

laços sanguíneos. 

 

• (...) dar atenção para a família, assiste à  televisão com o filho e a mulher. 

• Quando conheceu sua esposa, ela já tinha 2 filhos, portanto, está aprendendo a 

ser pai 

• Durante a semana mora com seus pais e irmãos e não tem contato com a filha, 

só por telefone. Considera que tem duas famílias: uma, de segunda a quinta, 

com os pais e os irmãos e outra, de sexta a domingo, com a esposa e a filha. 

• Conviveu com ele até os 5 anos, mas depois se separou, foi morar com outra 

mulher e o filho foi morar com sua mãe. O filho não tem mais contato com a 

mãe, que mora em outro estado 

 

2) CARACTERÍSTICAS DE UM BOM PAI: os pais explicitaram características que 

mostram o que consideram que é ser um pai bom. 

 

• A atual esposa nunca disse que era um mal pai. 

• Considera-se um bom pai porque tenta olhar o caderno dos filhos e se 

aproximar deles. 

• Afirmou ser um bom pai, pois conversa com os filhos 

• É preciso ter cuidado para não deixar o filho fazer tudo que quer 

• Sendo uma pessoa que conversa bastante, não fuma e só bebe à noite quando o 

filho está dormindo 
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3) CONVIVENDO COM OS FILHOS: explicita as ações cotidianas dos pais na 

convivência com os filhos e aquilo que consideram como positivo e negativo para essa 

convivência. A tabela dos aspectos positivos e negativos para a convivência familiar 

está englobada nessa constelação. 

 

• Procura conversar com o filho e sente prazer nisso 

• Tenta jogar jogos interativos, leva-los a estádios de futebol e estar presente ao 

máximo 

• Jogar videogame com a filha 

• Acorda o pai para dar comida para ele 

• Assiste à televisão com o filho 

 

4) COMO OS PAIS CUIDAM DOS FILHOS: aponta trechos da narrativa dos pais que 

mostram o modo como cuidam de seus filhos.  

 

• Resolvem qualquer problema ou reclamação que exista em relação ao 

comportamento do filho conversando com ele 

• Não discute na frente das filhas porque afirma que as crianças sentem quando 

há algo errado e falam o que pensam. 

• Tenta educar o filho mostrando filmes ou jogos e dizendo que aquilo não é real 

ou não permitindo que assista a cenas muito pesadas 

• Devem dar o exemplo para os filhos 

• Não podem permitir que os filhos vejam gente fumando maconha e “cheirando 

farinha”.  

  

5) LIMITAÇÕES DE SER PAI: são explicitadas falas que mostram as limitações 

sentidas pelos pais no exercício de seu papel. 

 

• Trabalha, tem que dormir e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. 

• Temos que buscar um lugar melhor para os nossos filhos. 

• Seu desafio de ser pai está relacionado a uma dificuldade de compreender as 

relações que seu filho tem com as outras crianças 

• Alguns dias não tem paciência com o filho porque chega cansado do trabalho 
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4.2. Grupo de mães 

 A seguir, a análise do encontro realizado com as mães em 08 de novembro de 

2009. 

 

4.2.1. Planejamento  

No último grupo de mães, realizado em 15 de abril de 2009 discutiu-se sobre a 

questão da verdade e da mentira na criação dos filhos, a partir de uma dúvida das mães 

sobre quando acreditar naquilo que as crianças falam. Durante o encontro, as mães 

perceberam que a questão da verdade está relacionada ao contexto em que a fala está 

situada e o modo como é dita. A partir desta e de outras constatações, o encontro foi 

encerrado com a pergunta já habitual a respeito do que gostariam de discutir na próxima 

reunião e as mães relataram interesse sobre os seguintes temas: 

 

- Como lidar com a birra? 

- Como devemos agir quando os filhos escutam e dançam o funk? 

- Dificuldade de aprendizado. 

- Como educar para a cidadania? 

- Como falar com os filhos de um jeito que você seja respeitada? 

   

A partir dos temas solicitados e de uma reflexão realizada por um grupo de 

pesquisadoras, percebemos que havia uma relação entre pelo menos 4 deles: “birra”; 

“funk”; “como educar para a cidadania?”; “como falar com os filhos de um jeito que 

você seja respeitada?”. Todos abordam a ausência de controle, ou seja, falta de controle 

em manejar a birra, em poder optar que seus filhos escutem ou não o funk, em 

direcionar o comportamento dos filhos para o exercício da cidadania e em fazer com 

que sejam ouvidas. Há, então, uma demanda por um controle no sentido da autoridade e 

na perspectiva do diálogo, o que fica explícito na pergunta “Como falar com os filhos de 

um jeito que você seja respeitada?”. 

Assim, levando-se em consideração os objetivos gerais da pesquisa e a demanda 

surgida no último grupo, foram definidos os seguintes objetivos específicos para esse 

encontro: 

- Permitir a criação de alternativas para exercer a autoridade na perspectiva dialógica.  

- Permitir que as mães compreendam que o diálogo implica sempre em escuta e nesse 

caso, é necessário escutar por exemplo ‘o que é o funk para seus filhos’.  
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- Auxiliar que as mães se autorizem em relação aos seus próprios saberes. 

 

Para a execução do planejamento, as demandas verbalizadas foram consideradas 

e somadas também a outras referências. No último encontro, por exemplo, a vivência de 

ir até a comunidade fez com que percebêssemos que nas proximidades do local onde os 

encontros são realizados, mesmo de dia, escuta-se funk, em um volume alto. Além 

disso, no grupo de pais o problema do funk em uma praça da comunidade também foi 

muito debatido. Observando esses aspectos, consideramos que o funk poderia ser o 

ponto de partida dessa discussão, pois é algo muito presente no dia-a-dia dos moradores 

dessa comunidade e constitui-se como uma questão que dá margem para a discussão de 

comportamento, cidadania e autoridade.  

 Para dar início ao encontro, foi planejada uma apresentação inicial dos 

participantes e a retomada dos temas que foram solicitados no último encontro, 

explicitando a opção das pesquisadoras em trabalhar com quatro deles, de forma inter-

relacionada, a partir da temática do funk. Em seguida, como aquecimento, seriam 

solicitados alguns esclarecimentos em relação a como o funk aparece na comunidade, 

quando e onde escutam, o que as preocupa e o que fazem quando os filhos dançam ou 

escutam o funk. Para dar prosseguimento, planejamos uma atividade em que uma ou 

duas mães pudessem fazer uma cena mostrando com lidam com situações que envolvem 

o funk. Para tanto, uma das participantes representaria a mãe e outra, a criança. Depois 

da cena, haveria uma reflexão sobre os desdobramentos da atividade e as soluções 

encontradas dentro do próprio grupo para lidar com essa temática.  

Ao longo do grupo, se fosse pertinente, as pesquisadoras também poderiam 

introduzir algumas informações sobre a história do funk com o objetivo de auxiliar em 

uma ampliação da perspectiva de que é algo mais amplo e que não se restringe apenas 

àquela comunidade.  

 

4.2.2. Síntese 

 
 O encontro foi iniciado com uma breve apresentação das seis pesquisadoras 

presentes6 e das participantes, indicadas na tabela abaixo. Todas se apresentaram 

dizendo apenas o nome, com exceção de uma das participantes, que também trabalha 

                                                 
6 Todas as pesquisadoras presentes neste encontro são alunas de mestrado ou doutorado do programa de 
pós graduação em Psicologia da Educação da PUC-SP. 
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como educadora da creche e disse que gostaria de deixar claro que estava lá como mãe e 

não como educadora.  

 

Tabelas 4 – Participantes do grupo de mães 
 Nome* Número de filhos Idade dos filhos 

Participante 1 Samara 1 5 

Participante 2 Creusa 1 4 

Participante 3 Marina 1 5 

Participante 4 Roberta 1 5 

Participante 5 Erica  2 4 e 6 

Participante 6 Lenira 1 2 

Participante 7 Marcela 2 5 e 15 

Participante 8 Andrea 1 4 

Participante 9 Márcia 1 4 

Participante 10 Camila 1 5 

Participante 11 Natália 3 5, 12 e 13 

* Os nomes dos participantes foram alterados para garantir o sigilo das informações 

 
Em seguida, para retomar o tema escolhido para este dia, perguntamos quem 

estava presente no último encontro e constatamos que apenas uma das participantes, 

Lenira, era a mesma. Buscamos saber o que lembrava sobre o último encontro e se sabia 

dizer qual era o tema escolhido naquela ocasião para uma nova reflexão. Lenira se 

lembrou que conversamos sobre o comportamento das crianças e das tias da creche e 

que havíamos combinado de falar sobre como lidar com os filhos. Uma das 

pesquisadoras ajudou, então, a retomar todas as sugestões, especificando que a demanda 

era por discutir a questão da birra, de como lidar com a influência do funk, de como 

educar os filhos para a cidadania e de como fazer com que a fala das mães fosse 

respeitada. Explicou que todas essas questões estão interligadas e que havíamos 

pensado em começar a discussão pelo funk, que está tão presente na comunidade e que 

nos ajuda a abordar os outros temas.  

Com as participantes de acordo, solicitamos então que o grupo nos contasse 

sobre o funk. Andrea iniciou falando que, entre outras coisas, o que incomoda no funk é 

o vocabulário, o uso de palavrões, os gestos obscenos da dança e o estilo da roupa. 

Contou que, às vezes, esse tipo de música invade sua casa, pois os vizinhos colocam o 
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rádio em um volume muito alto. Questionou o que pode fazer nessa hora, quando o funk 

está dentro de casa.  

Marcela disse que tem um filho de 15 anos que escuta esse tipo de música, mas 

não na frente da irmã de 5 anos. Costuma conversar com ele sobre o fato de que a irmã 

ainda está em formação e não entende os palavrões e as letras das músicas. O próprio 

filho tampa os ouvidos da irmã quando estão na rua e escutam funk tocando. 

Apontamos o fato de que a mãe conversou com o filho para tentar resolver essa situação 

e que o filho também acaba atuando como o protetor da irmã, mesmo fora de casa. 

Perguntamos se todas sentem que precisam proteger os filhos dessa influência. Lenira 

disse que sim, especialmente porque mora de frente para a praça. Afirmou que no final 

de semana e à noite as pessoas ficam empinando moto e dançando bem em frente à sua 

casa e isso a preocupa. Marina disse que não tem esse problema em casa, apenas na casa 

de sua mãe. Costuma falar para o filho que o funk não é legal e fica em cima dele para 

mostrar o que não é certo.  

Márcia acrescentou que podemos proteger os filhos com muito diálogo e 

conversa. Disse que o dialogar não pode ser uma atitude esporádica, pois é algo que 

deve ser feito todo dia já que acredita que com criança não adianta dizer só uma vez. 

Contou que sua filha de 4 anos está na creche e lá eles não ouvem funk. No entanto, tem 

um vizinho que sempre coloca justamente esse tipo de música na hora que as crianças 

vão dormir. Assim, a filha chega em casa contando que músicas ouviu e vai 

aprendendo, não só com o vizinho, mas também com os amiguinhos da sala. Acaba 

repetindo algumas coisas que nem sabe o significado. Diante disso, considera que seu 

papel é falar sobre essa situação, prestando atenção ao tom em que fala, e dialogar.  

Neste momento, uma das pesquisadoras retomou dois pontos da fala de Márcia 

que considerou importantes: a questão da insistência no diálogo, tornando-o parte da 

rotina e o fato de o funk não estar presente somente naquela comunidade, mas em 

diversos lugares, obrigando os pais a cuidarem dessa questão. Outra pesquisadora 

complementou que Márcia falou sobre o modo como o diálogo pode se dar e isso 

remete a uma das questões levantadas no último encontro, de como falar de um jeito que 

as mães sejam respeitadas. Quanto a isso, Samara disse que não tem problema com o 

funk, mas sim com o modo de falar, pois grita muito. Disse que a filha, de 5 anos, 

obedece só quando grita. Quando perguntam se Samara só tem essa filha, ela disse que 

sim, graças a Deus. Contou que, normalmente, começa falando no tom normal, repete 

uma vez e depois grita. Disse que a filha já se acostumou com seu jeito, mas com o pai é 
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diferente, ele só olha e ela obedece. Não sabia dizer o que o pai faz de diferente, ele só 

fala o nome dela e ela olha para ele. Relatou um episódio em que o pai deu um tapa nela 

e ela chorou muito, não porque doeu, mas porque foi ele quem bateu, já que ele nunca 

bate na filha. Samara disse que não quer gritar, mas não consegue. O fato de ter entrado 

na creche fez diminuir um pouco o número de situações em que tem que gritar com a 

filha.  

Márcia afirmou que o hábito é algo difícil. Quando estava estudando, estava 

sempre cansada e quando a filha ia falar com ela, não parava para ouvir, pois já estava 

acostumada a não parar. Um dia a filha perguntou se a mãe não ia parar para falar com 

ela. Márcia percebeu que a filha só entendia quando ela parava e olhava para ela para 

conversar. Disse que quando fala alto, percebe que a criança também se altera e fica 

nervosa. Samara disse que sua filha já se acostumou com o grito, que falar não funciona 

mais. O funk está presente por todos os lados perto de onde mora, mas como é 

evangélica, coloca um DVD infantil para a filha assistir e ela acaba aprendendo só a 

música do DVD. Ela não se interessa pelo funk e pede para assistir ao DVD dela, que já 

conhece. Disse que antes tinha problema quando o pai colocava filme de terror e a filha 

assistia junto. À noite, ela acordava gritando e Samara dizia para o marido que é porque 

a filha não sabe ainda o que é verdade e o que é mentira e que ele não podia deixar a 

filha assistir. Mas o pai ainda colocava algumas vezes e se Samara ia tirar, ela dizia que 

estava assistindo, mas à noite, sonhava com o filme. Atualmente, ela pede para colocar 

os DVDs dela, da Barbie, evangélicos e infantis e no dia da reunião, pediu para assistir 

“Samuel” quando a mãe estava saindo. Alguns dias, o marido precisa colocar o carro 

fora de casa e ligar o som alto por causa da música que vem dos vizinhos.  

Erica afirmou que também faz a mesma coisa que Samara e não deixa o filho 

assistir qualquer coisa. É católica e percebe que quando o filho vê um filme de 

violência, avisa a mãe que é um filme de briga. Disse que ele aprende rapidamente e não 

sabe até quando conseguirá controlar o filho.  

Marina disse que o filho gosta de funk, mas não dança. Quando tem funk na 

praça, ele pede para ir e a mãe diz que ele não tem idade para ficar até a hora que quiser. 

Marina vai até lá e vê o que o filho está fazendo. Conta que ele gosta de ficar só olhando 

e vendo “as menininhas rebolarem” (sic).  

Roberta afirmou que as crianças mentem e que um dia o filho dela chegou da 

escola cantando funk e disse que a professora tinha ensinado aquela música. Uma das 

pesquisadoras perguntou se Roberta falou com a professora e ela diz que não e que a 
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professora de seu filho estava ali ao lado, referindo-se a Márcia, que também é 

educadora. O grupo riu e Márcia disse que ia contar. Um dia entrou na sala cantando 

uma música de forró e o filho de Roberta perguntou que música era aquela, se era funk. 

Disse que sua mãe não deixava cantar essa música. Márcia disse que não era funk e ele 

perguntou se ela não gostava. Falou então que não gostava e ele disse que era muito feio 

e que também não gostava. Márcia acha que foi isso que o filho deve ter levado para 

casa, mas que não foi funk que ela cantou. Roberta disse que sabe e que por isso nem 

havia perguntado. Márcia seguiu dizendo que tenta controlar as crianças na escola, mas 

não tem como. Algumas vezes trabalha com música e algumas crianças querem cantar 

músicas da igreja deles. Tenta mostrar que essas músicas são saudáveis para as crianças 

e afirma que uma das mães de uma criança da creche diz que seu filho a ouve mais do 

que ela mesma. Contou que na creche não tem problema com palavrões, pois palavrão 

para eles ainda é “ah ele me chamou cabeção, de bobo, ele me mostrou a língua” (sic). 

Uma das pesquisadoras afirmou que, a partir dessa conversa, gostaria de propor 

que duas voluntárias fizessem uma cena representando uma situação que envolvesse o 

funk. Uma das voluntárias seria a mãe e outra, a criança. Neste momento, uma outra 

pesquisadora perguntou se todas as crianças, exceto o filho de uma das participantes, 

eram crianças pequenas. Justificou que estava perguntando porque considerou que é 

diferente lidar com crianças pequenas e adolescentes.  

Natália disse que tem uma filha pequena, uma maior de 12 e outro de 13 anos. 

Uma das filhas não gosta de ouvir funk e o filho, quando quer ouvir, a mãe orienta a 

colocar o fone. Contou que se lembra da época em que tinha a idade dos filhos e que 

também queria dançar e ouvir músicas com as quais sua mãe não concordava. Na época, 

achava que a mãe era uma chata e os pais acabavam batendo depois de falar que não 

podia ouvir umas duas ou três vezes. Natália fala para os filhos que devem respeitar o 

espaço dos outros e que se querem ouvir uma coisa que mais ninguém quer, devem 

ouvir sozinhos.  

 Uma das pesquisadoras falou que é importante tentar se colocar no lugar do 

outro mesmo, porque temos o hábito de pensar como é para nós e precisamos pensar no 

lado da criança. Outra, complementou que é preciso entender porque às vezes mesmo as 

mães tem curiosidade e vontade de dar uma espiadinha.  

 Natália contou que um dia, quando recebeu a visita de uma prima que é casada, a 

filha pediu para ir ver o funk da praça. Natália perguntou para a prima se cuidaria de sua 

filha e como ela disse que sim, deixou a filha ir. Por volta de 1 hora da manhã a filha 
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chegou dizendo que “era coisa de louco” (sic), que nunca tinha visto tanto adolescente 

se drogando, dançando “até o chão” (sic), que era muito feio e que até então não sabia 

que o que a letra da música falava era o que acontecia mesmo. Disse que não queria 

mais ir.  

 Uma das pesquisadoras disse que o que chamou sua atenção foi o que as mães 

disseram em relação ao fato de que o funk está presente em muitos lugares, inclusive 

nas casas e que só o fato de querer ou não que os filhos escutem o funk não garante que 

eles realmente não escutem porque podem ter um amigo que escuta ou se ligarem a 

televisão, o rádio, também podem acabar ouvindo. Sendo assim, uma questão é como 

fazer com aquilo que foge do controle. Outra possibilidade interessante é oferecer 

opções, resgatando, por exemplo, uma música que é legal e tem a ver com a idade ou 

um DVD. Afirmou que ficou claro também que o diálogo pressupõe também ouvir o 

que o outro está pedindo, o porquê quer tanto ir à praça. A primeira atitude é de querer 

falar não, querer proteger, mas questionou até que ponto essa atitude vai ser eficaz. 

Outra pesquisadora afirmou que temos que pensar também em até que idade é possível 

controlar. Disse que como todas falaram bastante da praça, gostaria de saber como foi 

para a mãe que foi até lá ver a praça.  

 Marina falou que foi para a praça à noite ver como o filho estava se 

comportando. Costuma falar para ele voltar para casa 1 hora da manhã, mesmo se ele 

sai de casa dez ou onze horas. Se o filho não chega nesse horário, vai atrás dele. Quando 

ele vê a mãe na praça, dá a volta, sai correndo para casa e chega até mesmo antes dela. 

O filho diz que dá vergonha de ver a mãe atrás dele lá. O grupo riu e Marina continuou 

dizendo que o que dá para ver são as meninas com os meninos, fazendo gestos e um 

cheiro horrível de bebida. O filho diz que não bebe e que só quer ir lá para olhar. Marina 

acredita que ele nem saiba nenhuma música.  

 Samara complementou a descrição do local dizendo que tem menina casada e 

solteira, que na praça não sobe nem desce carro e que no máximo o que passa é moto. 

Disse que as meninas vão praticamente nuas e que antigamente não tinha adolescentes, 

mas agora tem meninas de 12, 13 e 14 anos. Disse que os gestos são muito obscenos e 

que, algumas vezes, se uma moça está parada, passa um cara de moto e passa a mão 

nela. Afirmou que os meninos, por sua vez, tiram a camisa e ficam praticamente nus. 

Quando amanhece, tem muito copo de bebida e muita sujeira.  
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 Andrea falou que é mais sério do que pensamos, que até sexo ao vivo já viu. 

Samara concordou e disse que outro dia ficou uma hora tentando passar e aí via as 

meninas se relacionando com os rapazes.  

 Como a sugestão de montar uma cena havia se perdido, uma das pesquisadoras 

retomou essa questão, sugerindo para que fossem feitas duas situações em dois grupos: 

uma de filho adolescente e outra de filho pequeno. Perguntou ao grupo o que achavam e 

diante do silêncio das participantes, outra pesquisadora sugeriu que as duas cenas 

fossem feitas no mesmo grupo. Todas concordaram. Iniciou-se então a escolha da 

criança e da mãe. Uma das participantes sugeriu que a criança fosse uma criança que 

estava ali por perto. A pesquisadora disse que aquela criança não poderia ser, que 

precisaria ser uma criança grande. Márcia, então, disse que poderia ser a criança. 

Samara falou que poderia ser a mãe, mas que achava que isso não daria certo. A 

pesquisadora orientou para que Márcia se comportasse realmente como uma criança. 

Samara disse que só queria falar uma coisa, que a culpa não é da filha, é dela mesma, 

pois não tem a paciência de ouvir a filha falar. Antes de resolver quem faria a cena do 

adolescente, resolvemos começar com essa para depois decidir a outra.  

 Começamos o preparo para a cena a partir do combinado do que a criança faria. 

O grupo sugeriu que a criança começasse a dançar e mãe não deixasse. Todas 

concordaram e a pesquisadora perguntou para Márcia como se chamaria a criança e ela 

escolheu um nome: Simone. Iniciou-se a cena7: 

 

Márcia: Mamãe, vou falar uma coisa pra você, olha a dança que eu aprendi: faz assim 
e assim, e assim (imita os movimentos do funk).  
Samara: Que é isso, menina! Ta louca menina? 
Márcia: É a dança que eu aprendi. Tem nesse CD, compra esse CD pra mim? 
Compra! Compra! 
Samara: A mamãe compra o da Barbie... Olha filha, você é bebê (pergunta para o 
grupo: pode falar que é bebê?) e esse outro é pra gente grande, pra mocinha, você não 
é o bebê da mamãe?  
Márcia: Mas mamãe você diz que eu já to ficando mocinha. 
Samara: Mocinha pra outras coisas. Você é mocinha pra usar brilho labial, mas essa 
dança é feia, é dança de mulher... (Suspira: ai meu pai!) Quando você ficar mais 
mocinha mamãe compra, mas agora não. Você tem que assistir à turma da Mônica, 
Cebolinha, Cascão...  
Márcia: ah mãe... Só um pouquinho de funk. (bate o pé) 
Samara: Não, eu já disse que não.  
(risos) 

                                                 
7 O diálogo das cenas foram mantidos conforme transcrição original para aproximar o leitor da dinâmica 
da representação.  
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Samara: Perdi a briga! 
 

 Samara deu risada e olhou para o grupo. A pesquisadora perguntou se alguém 

tinha alguma outra ideia de como tentar resolver a situação. Outra participante, Natália, 

resolveu tentar. A cena recomeçou: 

 

Márcia: Mãe, compra pra mim... 
Natália: Senta aqui comigo. Você ouviu essa música? Você gostou? O que eles falam? 
Márcia: Eles falam uma coisa assim: solteira sim, sozinha nunca, ah e tem a música da 
bunda. 
Natália: O que que isso te trouxe? 
Márcia: A música fala que tem que mexer a bunda... 
Natália: Pra que mexer a bunda? Essa música é feia filha... cadê o CD infantil que eu 
te dei em casa? 
Márcia: Você compra então o CD novo da Barbie? 
Natália: Compro, o da Barbie eu compro. Deixa eu te falar, não é que a mãe é ruim, é 
que a mãe quer cuidar de você, que essas músicas falam palavrão, fala de coisas que 
são feias. A mamãe já passou por essas coisas também. Muitas vezes eu queria ouvir 
um música e a minha mãe falava não. Eu chorava, falava que ela era chata.... 
Márcia: Ela brigava com você? 
Natália: Brigava, mas eu não entendia... hoje a mamãe entende o que a vovó fazia, ela 
cuidava de mim.  
Márcia: Então não pode? 
Natália: Não pode. 
Márcia: Mas então como a minha coleguinha sabe? 
Natália: Ela sabe porque elas ouvem de outros lugares... 
Márcia: Mas a minha coleguinha falou que na casa dela ouve, mas eu falei que na 
minha casa não pode. 
Natália: A mamãe não ouve essas musicas, a mamãe não gosta. Quando você crescer 
um pouco mais e começar a pensar, levar a sério tudo e pegar a letra da música, você 
vai ver, ela não vai fazer sentido, você só vai ficar dançando a bundinha, bundinha, 
bundinha... 
Márcia: Tem também fruta, melancia... 
Natália: É que a bunda representa a melancia. Você sabe que a melancia se come... 
não é verdade? Olha que coisa errada. Então quando você crescer  aí você vai 
entender. Os CDs que forem infantis a mamãe compra, ta bom? Quando você crescer 
mais e tiver ciente do que você ta fazendo e aí se quiser ouvir mamãe deixa ta? 
 
 O grupo aplaudiu e Samara disse que havia sido difícil porque havia muita 

pergunta e ela tinha se atrapalhado. Contou que sua filha fala tudo o que acontece na 

creche e aí ela vai explicando, mas a filha não para.  

Uma das pesquisadoras perguntou para Natália como foi conversar com ela. 

Natalia disse que foi bem tranqüilo porque em casa ela também gosta de conversar. 

Afirmou que aprendeu a dialogar, pois antes não sabia. No início gritava mais, achava 

que não conseguiria, mas aí com o tempo foi absorvendo e aprendendo a falar. Disse 
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que toda vez que há briga, no fundo há também uma tentativa de se esquivar, por acabar 

não havendo resposta. Pode ser por pressa, por não entender ou por imediatismo. Uma 

pesquisadora disse que pode ser também por não sabermos a resposta. Samara 

complementou que também é difícil conseguir colocar de uma maneira que a criança 

entenda. Contou que em alguns momentos, fala, mas a filha fica só olhando para ela e 

ela pensa: e agora? Tudo que ela fala, a filha pergunta por que ou diz que não entendeu.  

Uma pesquisadora perguntou para Samara o que ela acha que a outra mãe fez de 

diferente dela. Samara afirmou que percebeu que a outra mãe sentou e que ela sempre 

fala com a criança em pé. As pesquisadoras relembraram que no começo do grupo 

havíamos falado de se aproximar com o olhar e disse que podemos fazer isso sentando. 

Samara disse que fala andando, mas que agora sabe que tem que abaixar. Às vezes fala 

com a filha lavando louça.  

Roberta disse que essa forma de sentar para falar aprendeu nas reuniões com o 

pessoal da PUC. Falou que sempre vem nas reuniões, só perdeu uma porque estava 

viajando. Depois que começou a fazer isso com o filho e um dia o filho pegou um 

boneco e falou para ele: “você está berrando comigo, isso não ta certo, senta aqui e olha 

no meu olho”. O grupo deu risada. Continuou dizendo que quando fica como Samara, 

não funciona. Falou que quando não sabe explicar alguma coisa, fala que depois 

conversará com ele. Quando explica alguma coisa que o filho não entende, ele pergunta 

para o pai.  

Uma das pesquisadoras afirmou que só de ver que o filho é capaz de agir com o 

boneco da mesma forma que a mãe, é um exemplo de que as crianças assimilam tudo e 

que o objetivo do encontro é também percebermos quais são as coisas boas que 

podemos oferecer.  

Andrea disse que as conversas com o grupo ajudam bastante  e que um dia seu 

filho voltou da escola e tinha uma atividade com musica, mas era com pagode. O filho 

se atrapalhou um pouco porque na verdade ele só escuta mesmo música evangélica. 

Disse que acha que essas músicas devem acrescentar alguma coisa para ele, e que se não 

acrescentar para ele, para ela com certeza acrescenta.  Samara afirmou que ouve o DVD 

que compra para a filha antes porque acha que a música evangélica traz muita coisa boa. 

Considera que a letra é mais importante para ela, pois a filha não consegue entender 

muita coisa. Percebeu que os DVDs tinham muita cor e chamavam a atenção da filha 

que começou a saber os nomes dos bichos, da tartaruga, a história, o que é animal ou 

vegetal, o que é ano e tudo isso de um jeito muito divertido. Disse que tem coisas que 
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tem que ter um significado para a criança entender. Falou que tem uma coisa que 

gostaria de falar, que acabou de lembrar. Uma vez pegou sua filha com o primo em 

cima dela. Na hora não conseguiu falar nada, ficou desesperada e até chorou. Não sabia 

como falar e até hoje não falou nada, só disse que não podia fazer aquilo porque era feio 

e que a filha ia apanhar se fizesse. Contou que isso aconteceu há 3 meses e que o primo 

tem a mesma idade que ela, 5 anos. Falou que são duas crianças muito espertas, mas 

muito inocentes e não sabe onde viram isso.  

Márcia disse que tem um sobrinho de 5 anos que fala que o Michael Jackson é 

seu primo. O grupo riu e ela continuou dizendo que ele não sabe nem falar seu nome, 

fala sempre errado, mas Michael ele sabe falar corretamente. Ele dança e Márcia disse 

que já observou na sala em que dá aula que algumas crianças colocam a mão sobre os 

órgãos genitais com alguma malícia. Outras não, só dançam mesmo, com inocência e 

admiram o artista.  Disse que isso tem a ver com observação, com o que vê em casa, se 

os pais conversam e observam. Falou que o diálogo não é uma solução imediata, é a 

longo prazo, o resultado só dá para ver depois de muito tempo. Afirmou que percebe, 

com a própria filha, que o olho no olho é importante pois quando a filha quer falar com 

ela e ela está fazendo outra coisa, não adianta dizer que está ouvindo. Se não olhar para 

ela, ela não fala. Disse que é como se não pudesse entender sem estar olhando. Concluiu 

que o diálogo é um “trabalho de formiguinha” (sic).  

Uma das pesquisadoras retomou a proposta de prosseguir fazendo agora a cena 

com o filho adolescente. Márcia perguntou se podia participar de novo. Todas 

concordaram e Márcia disse que seria a adolescente. Andrea disse que faria a mãe e que 

iria imitar uma mãe exagerada que conhece. Combinamos, a partir de sugestão do 

grupo, que a adolescente iria querer ir para praça. Iniciou-se a cena: 

 
Márcia: Mãe? 
Andrea: O que é? (gritando) fala! 
Márcia: Sabe, é que... eu quero ir na praça... 
Andrea: E daí? Nem termina, você não vai, pronto e acabou! Vai trabalhar, vai fazer 
alguma coisa, porque eu não vou sustentar vagabunda não, vai arrumar alguma coisa 
pra fazer. Você quer o que? O que não presta? Não, eu não quero que vá e pronto, não 
enche. 
Márcia: Mas mãe, só um pouquinho. 
Andrea: Você vai fazer o que lá? Vai caçar o que? O que tem lá? Fala pra mim.... 
Márcia: Mas minhas amigas vão... 
Andrea: Vão porque não tem pai nem mãe, porque se tivesse não ia pra essa praça. 
Você vai trabalhar pra pagar conta, é isso que você vai fazer, eu já falei.  
Camila: É assim mesmo, eu já vi. 
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Márcia: Mãe é só um pouquinho, só um poquinho, por favor... 
Andrea: Por que você não pede pro seu pai? Você sabe que seu pai não vai deixar.  
Márcia: Mas meu pai que falou pra eu falar com a senhora... 
Andrea: Ah, ele falou? Deixa só aquele safado chegar aqui que ele vai ver.  
(risos) 
P1: Adolescente tem que ser mais brava... tem que bater o pé e argumentar. 
Márcia: Mãe vou lá fazer o que você pediu, mas deixa eu ir lá. 
Andrea: Eu já falei que não!  
Samara: Adolescente sai escondido... pula a janela 
Andrea: Eu quero ver você ir dormir, vai pro seu quarto agora. 
(risos) 
 

 Uma das pesquisadoras perguntou ao grupo o que achavam de trocar a mãe. O 

grupo sugeriu que a adolescente fosse trocada, pois disseram que adolescentes agem de 

um jeito diferente do que foi feito. Marcela se ofereceu para fazer a adolescente e a cena 

foi reiniciada, mantendo-se a mesma mãe:  

 

Marcela: Manhê, posso ir na praça? 
Andrea: Que horas? 
Marcela: Umas oito horas? 
Andrea: Pra quê? Pra fazer igual da outra vez: mãe é só um pouquinho e depois eu 
volto e não volta. 
Marcela: Mãe, mas eu vou, já falei que eu vou. Eu pedi, não deixou, eu vou. E aí? 
Andrea: Ah não vai mesmo... 
Marcela: Você não manda em mim? 
Andrea: Mando! 
Marcela: Não manda! 
Andrea: Ah moleque, eu vou quebrar seus dentes, você não me tira do sério... 
Marcela: Ah ta então... eu vou de qualquer jeito.  
Andrea: Se você for você não entra mais aqui e você acha que vai morar aonde?  
Marcela: Eu vou morar com a vó. 
Andrea: E você acha que sua avó vai deixar, você não conhece sua avó. Você vai lá 
fora, apronta... 
Marcela: Ah mãe, a senhora cansa de falar isso, eu vou e pronto. Tchau, já tão lá me 
esperando. 
Andrea: Se você sair por aquela porta eu quebro as suas pernas.  
Marcela: Quero ver. 
Andrea: Ô moleque atrevido (pega uma cadeira na mão). Duvida pra você ver se eu 
não te arrebento.   
(risos) 
Andrea: (continua a cena fingindo que está chorando e diz): A mãe faz tudo isso, mas 
no final sempre acaba chorando.  
 

 Neste momento, o grupo sugeriu que outra mãe fosse tentar resolver o conflito. 

Natália se ofereceu novamente e a cena foi reiniciada, agora trocando-se o papel da 

mãe:  
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Marcela: Manhê, deixa eu ir no funk? 
Natália: Fazer o que? 
Marcela: Ver o funk 
Natália: Aquelas músicas lá? 
Marcela: É, ué 
Natália: Você não tem noção? 
Marcela: Tenho, ué, eu não bebo, não fumo, mas gosto de ver. 
Natália: Mas você acha legal? 
Marcela: Acho. 
Natália: Você acha bonito? 
Marcela: Acho. Gosto de ver as mulheres bonitas. 
Natália: Você gosta de ver as mulheres rebolando... 
Marcela: É! Pode ir? 
Natália: Um dia você vai casar, você vai ter filhos e filhas e você vai gostar de ver a 
sua filha lá no meio rebolando? 
Marcela: Mas eu sou homem. 
Natália: E daí que você é homem? 
Marcela: Eu tenho que ver as menininhas. Quando eu tiver filha eu não deixo a minha 
filha ir. 
Natália: Ai que machismo! Não pode ser assim, a gente não pode desejar pro outro o 
que a gente não quer pra gente.  
Marcela: Mas se eu não for sair aqui, vou pra onde? Pra Igreja? Todo dia ir pra 
Igreja? 
Natália: Qual o problema? 
Marcela: Ah mãe eu não agüento. 
Natália: Mas lá você ouve coisas boas. 
Marcela: Mas e a minha diversão?  
Natália: Não, se for pra ir, só se tiver uma pessoa maior pra ir com você ou se você 
quiser eu vou lá com você. 
Marcela: Ah não, não vai comigo não. 
Natália: Então você não vai. Então vamos fazer o seguinte: a minha sobrinha disse que 
hoje ela ia. Se você quiser ir com ela e voltar com ela a mãe deixa, só pra observar, e 
você gostando ou não, eu não vou deixar você ir sempre. Você vai e você volta com ela, 
mas não acostuma. Não é da minha vontade você ir, mas se você quer ir, a mãe vai 
deixar. 
Marcela: Então tá bom. 
Natália: Pode ir. 
(aplausos) 
 

 Após o término da cena, Marcela disse que fez isso com o filho e que ele sabe 

que se quer ir, tem um horário, ele não pode ir e voltar quando quiser. Acha que se 

impedir o filho de ir, ele vai escondido. Andrea concordou e falou que quanto mais a 

mãe prende, mais o filho quer fazer. Natália disse que faz questão de deixar o filho ir, 

mas tem a expectativa de que ele não vá gostar. Disse que sempre quando o filho volta 

de algum lugar, pergunta como foi, o que tinha lá, o que aconteceu.  
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Andrea fez um relato de um conhecido seu que tem um filho de 15 anos que um 

dia fingiu que ia dormir, colocou o travesseiro na cama para enganar os pais, pegou a 

moto do pai, fugiu da polícia e bateu. Afirmou que ele não tinha abertura com o pai e 

acabou saindo para fazer racha escondido. Samara contou que conhece uma menina que 

o pai não deixava sair de casa. Quando começou a namorar, a família pediu que 

escolhesse entre eles e o namorado e ela ficou com o namorado. Lenira disse que tem 

uma colega que se matou. Ela namorava escondida e um dia engravidou. Quando os 

pais ficaram sabendo, ela se matou.  

 As pesquisadoras retomaram que várias questões importantes estavam sendo 

abordadas como, por exemplo, a proibição sem o entendimento, que faz com que o 

outro se sinta desafiado e vá fique cada vez mais bravo sem saber nem direito o porquê.  

Marcela contou que um dia seu filho chegou em casa falando que havia uma festa. Ela 

quis saber sobre a festa, mas o filho não sabia dizer onde era, nem de quem era e, em 

função disso, não deixou que fosse. Propôs como alternativa, que o filho chamasse os 

amigos para ficar dentro de casa ou no portão. O filho aceitou a solução dada pela mãe e 

ficou com os amigos na calçada. 

 Samara disse que é muito ruim quando os pais não deixam alguma coisa e nem 

explicam o porquê. Roberta concordou e disse que os filhos podem pensar que a mãe 

não deixou porque não ama o filho.   

 Uma das pesquisadoras falou sobre tentar encontrar outra solução, mesmo que 

não seja aquela que era inicialmente desejada. Márcia disse que ao deixar o filho ir a 

primeira vez no funk ou a outros lugares, quando chegar é necessário perguntar o que 

foi que o filho viu, mostrar interesse, criar um tipo de amizade, um vínculo que, 

segundo ela, precisa ser criado desde pequeno. Considera que o filho precisa saber que o 

pai, a mãe, também são amigos e dar um espaço para falar e argumentar. Exemplificou 

com uma situação em que sua filha foi ao zoológico com a creche e quando chegou em 

casa, foi logo perguntando que ela havia visto, feito, comido. Disse que sabia o que a 

filha tinha levado e comido, mas que é diferente dela falar, pois assim ela pode sentir o 

interesse, a preocupação e saber que é amiga dela.  

 Uma das pesquisadoras falou que estávamos dizendo novamente que o diálogo é 

uma conquista, é não deixar sozinho. Samara disse que na sua Igreja existe um grupo de 

jovens e muitos adolescentes, de 16 anos ou menos, contam para ela algumas coisas que 

deveriam contar para os pais e não contam. Relatou o caso de uma menina de 15 anos 

que engravidou, foi para o hospital sozinha, abortou sozinha e a mãe nem ficou 
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sabendo. Disse que a adolescente contou para ela na praça, quando não estava mais 

agüentando, mas não confiava no pai ou na mãe.  

 Márcia falou que o diálogo deve começar desde pequenininho. Sua filha foi para 

a creche quando ainda não tinha nem 6 meses e mesmo trabalhando no mesmo lugar, 

não tinha muito contato com ela. Logo que começou a andar e falar, a primeira coisa 

que fazia quando chegava em casa era perguntar como havia sido seu dia. Atualmente, 

às vezes sai da creche, vai direto para a faculdade e quando chega, a filha está 

dormindo. Assim, no dia seguinte, mesmo sendo corrido, pergunta para a filha como foi 

o dia anterior e ela conta o que fez e comeu e às vezes é algo corriqueiro, mas considera 

que para ela é importante. Acha que mesmo estando longe o dia todo, a filha sabe que se 

preocupa e quer participar da vida dela. Algumas vezes até fala para a avó: “Vó, você 

não perguntou como foi o meu dia hoje”, pois a mãe de Márcia não tem esse hábito e 

não teve esse vínculo nem com ela. Afirmou que o vínculo deve começar desde o início 

da vida, embora ache que isso também pode mudar com o adolescente, pois há sempre a 

primeira vez.  

 Marina afirmou que o interesse nos filhos também ajuda muito. Relatou que seu 

filho aprende músicas na escola para depois poder cantar para ela. Lenira disse que 

costuma perguntar, já para a filha de 2 anos de idade, se alguém mexeu nela. Contou 

que faz isso por cuidado e não desconfiança. Disse que depois da creche, ela vai acabar 

indo para a escola e lá tem meninos mais velhos e pode ser perigoso. A filha fala até 

para o pai que não pode por a mão nela e avisa quando a mãe está no banheiro para o 

pai não entrar.  

 O grupo deu risada e uma das pesquisadoras apontou para o diversos perigos na 

escola a partir do contato com crianças de diferentes idades e a falta de controle que 

temos. Afirmou que o que o grupo estava dizendo é que é possível lidar com esses 

perigos através da conversa, do ouvir, do perguntar e também estava trazendo exemplos 

do que pode acontecer quando não há esse diálogo, um acidente, uma morte. Apontou 

que a proteção também aparece no ouvir. Outra pesquisadora complementou que muitas 

vezes os pais acabam dando ordens sem justificativas porque também têm algumas 

dificuldades e que é necessário poder pensar em como superar isso. Afirmou que para 

que possamos nos conhecer, também precisamos nos ouvir e para conhecer o outro, é 

preciso ouvir o outro. Relembrou que quando Samara disse que gritava, estava 

percebendo como é seu jeito para então poder conseguir acolher e conversar. Contou 

que lembra que tudo que falava a primeira vez para sua mãe, recebia um não. Depois de 
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um tempo, aprendeu que a primeira resposta da mãe sempre seria um não, mas depois 

poderia mudar. Sua fala foi complementada pela de outra pesquisadora que considerou 

que nem sempre sabemos a resposta e aí é necessário falar que responderá depois.  

 Roberta deu continuidade contando que uma vez um senhor de idade falou para 

ela que os próprios pais precisam se reeducar, pois não sabem tudo que está certo e 

precisam ver como vão educar os filhos no tempo do agora. Natália disse que é 

engraçado como os pais dão respostas imediatas para se auto-proteger. Contou que  

quando chega em casa, em seu horário de almoço, seu filho já começa a falar. Disse que 

está até pensando em não ir mais para casa na hora do almoço porque quando não está o 

filho se arruma e vai para a escola. Quando está em casa, o filho começa a dizer que a 

cabeça está doendo, o dente está doendo. Outro dia chegou em casa e ele falou que não 

iria para a escola porque a cabeça estava doendo. A mãe disse que é porque ele havia 

tomado muito sol e que não justificava. Em seguida, o esposo ligou e ela contou que o 

filho não queria ir para a escola. O pai pediu para falar com ele e disse que ele tinha que 

ir para a escola, caso contrário iria apanhar. O filho desligou com o pai e disse para a 

mãe que queria crescer logo, pois os pais eram uns chatos. A mãe falou para o filho dar 

um beijo nela e ele disse que não daria beijo nenhum. Ela concordou e falou para ele ir. 

O filho foi, mas em seguida voltou com os olhos cheios de lágrimas, foi tomar água e 

depois voltou e deu um beijo na mãe. Acha que o filho deve ter pensado que se ela não 

estava deixando ele fazer o que quer, não deveria fazer o que a mãe queria também. No 

entanto, depois mudou de ideia. Falou que se fosse seu esposo, a história seria diferente, 

pois ele fica muito nervoso. No entanto, narrou que tem uma arma contra o marido, pois 

quando namoravam, sempre quis saber da infância dele e acabou descobrindo que ele 

aprontou muito e ficava muito bravo com as broncas. Agora, quando o marido briga 

com o filho, ela retoma o passado dele e o faz lembrar como era ruim apanhar. O 

marido diz: “por que eu fui abrir a boca?” (sic).  

 Márcia disse que lembra quando se separou e a filha não tinha nem 4 anos ainda. 

Como ela nunca havia questionado nada, a mãe nunca havia falado com ela sobre a 

separação. Um dia, perguntou por que o pai não estava lá e Márcia disse que o pai tinha 

ido fazer uma viagem. Ela continuou perguntando e um dia disse para a filha que no 

sábado iriam conversar. No sábado, a filha perguntou que dia era aquele e se iria 

conversar com ela. Disse que queria saber por que o pai tinha ido embora e onde ele 

estava. Márcia sentou, orou e ficou pensando se deveria dizer a verdade. Lembrou-se de 

uma conversa que tinha tido com uma professora de psicologia que havia dito para que 
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ela falasse a verdade e procurasse falar de uma forma que a filha entendesse. Então, 

disse para a filha que ela e seu pai não estavam mais dando certo e que, então, era 

melhor que cada um fosse viver sua vida. Disse que ela continuava sendo a filha dele e 

que os dois continuavam a amando, mas que agora ele não iria mais morar na mesma 

casa. O pai iria vê-la sempre que possível na casa da avó. A filha disse que estava 

pensando que a avó sempre ia viajar mais voltava e o pai tinha ido viajar e não tinha 

voltado mais. Márcia disse que pensou que se não tivesse falado a verdade para filha, 

ela não iria mais confiar nela, iria descobrir que a mãe havia mentido. Sempre que a 

filha precisa passar em algum lugar que a mãe precisa carregá-la, ela pergunta se a mãe 

a carregará e a mãe reponde dizendo: “você não confia em mim?” A filha diz que sim, 

pois ela é sua mãe.  

Márcia prosseguiu dizendo que contou para filha do jeito que achou que deveria 

contar e que, atualmente, quando ela pergunta sobre o pai ou sobre outras coisas, fala 

abertamente. A filha disse que a avó não consegue entender o que pergunta e pede para 

ela perguntar para a mãe.  

 Uma das pesquisadoras disse que gostaria de fazer um levantamento de todas as 

soluções que as participantes foram apontando ao longo do encontro e que iria anotar na 

lousa8. Para começar, retomou as perguntas iniciais que motivaram o início da reflexão: 

como é que a gente lida com o funk? Como é que se protege os filhos? 

 O grupo disse que é através do diálogo e retomaram diversos pontos abordados 

naquele dia: o ouvir, poder dar soluções e opções, estar junto com o outro, sentar e olhar 

no olho da criança ou do adolescente, arrumar um tempo para falar e ouvir, mostrar 

interesse pelo que as crianças fazem durante o dia, dizer o não e explicar porque não 

pode, parar para pensar, tentar entender a opinião do outro e dar limite. Conversaram 

também sobre as conseqüências que foram citadas nos casos em que os pais não sabem 

como falar com os filhos. 

Andrea contou que sabia que a mãe ficava horrorizada quando alguém falava em 

tirar um filho e, então, quando ficou grávida, chamou a mãe para conversar e, em vez de 

dizer que estava grávida, pediu um chá que ajudasse a menstruação a descer. Sua mãe 

perguntou se estava grávida e disse que achava que sim, mesmo tendo certeza que já 

estava. Concluiu que conhecendo sua mãe, encontrou o melhor jeito de contar e que 

então o filho também sabe do que a mãe é capaz.  

                                                 
8 A título de ilustração, a foto da lousa com as soluções apontadas pelas mães, encontra-se em anexo.  
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Uma das pesquisadoras disse que é importante saber que os filhos conhecem as 

mães, mas que também é importante saber que as mães também podem mudar. 

Retomou a situação do beijo narrada por Natália para dizer que no fundo o filho sabia 

que a mãe queria seu bem e apontou como a questão da confiança também é 

fundamental.  

Para encerrar o encontro, perguntou-se ao grupo o que gostariam de discutir no 

próximo encontro. Uma das mães falou que seu filho não estará mais na creche no 

próximo ano e que, portanto, não poderá mais vir. As pesquisadoras afirmaram que a 

mãe poderia continuar vindo se quisesse e Samara disse que ela poderia trazer 

experiências novas para o grupo. Andrea afirmou que gostaria de discutir a questão da 

sexualidade, mas que também achava importante falar sobre a intervenção da avó e 

trazer até a avó para participar. Todas as participantes concordaram e falaram que não é 

só a avó, mas também os maridos. Outra participante pediu que trouxéssemos dicas de 

leitura, como livros sobre educação e diálogo.  

Realizamos as despedidas e solicitei a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme as diretrizes do Comitê de Ética em pesquisa da PUC-SP. 

Todas as participantes concordaram em assinar.  

 

4.2.3. Constelações  

 

1) PROTEÇÃO DO DESPROTEGIDO: essa constelação reúne trechos das narrativas 

que ilustram situações em que as mães sentem que seus filhos estão submetidos a algum 

perigo. 

 

• Esse tipo de música invade sua casa, pois os vizinhos colocam o rádio em um 

volume muito alto. Questionou o que pode fazer nessa hora, quando o funk está 

dentro de casa.  

• As pessoas ficam empinando moto e dançando bem em frente à sua casa e isso a 

preocupa 

 

E as estratégias que criam para tentar protegê-los. 

 

• Podemos proteger os filhos com muito diálogo e conversa. 
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• O funk está presente por todos os lados perto de onde mora, mas como é 

evangélica, coloca um DVD infantil para a filha assistir e ela acaba aprendendo 

só a música do DVD 

• O próprio filho tampa os ouvidos da irmã quando estão na rua e escutam funk 

tocando. 

 

2) O QUE ENTENDEM POR DIÁLOGO: ao longo das narrativas, as mães descreveram 

suas compreensões de diálogo. 

 

• Disse que o dialogar não pode ser uma atitude esporádica, pois é algo que deve 

ser feito todo dia já que acredita que com criança não adianta dizer só uma vez. 

• Falou que o diálogo não é uma solução imediata, é a longo prazo, o resultado 

só dá para ver depois de muito tempo 

• Marina afirmou que o interesse nos filhos também ajuda muito. 

• Como é que se protege os filhos? O grupo disse que é através do diálogo. 

• Contou que se lembra da época em que tinha a idade dos filhos e que também 

queria dançar e ouvir músicas que sua mãe não concordava. (...)é importante 

tentar se colocar no lugar do outro mesmo, porque temos o hábito de pensar 

como é para nós e precisamos pensar no lado da criança. 

 

3) ENTRAVES PARA O DIÁLOGO: essa constelação se refere às dificuldades 

apontadas pelas mães para conseguir estabelecer uma relação dialógica com os filhos.  

 

• Disse que sua filha já se acostumou com o grito, que falar não funciona mais. 

• É difícil conseguir colocar de uma maneira que a criança entenda. Contou que 

em alguns momentos, fala, mas a filha fica só olhando para ela e ela pensa: e 

agora? 

• Os pais dão respostas imediatas para se auto-proteger. 

 

4) CONSEQÜÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DIALÓGICA: essa 

constelação explicita as conseqüências narradas pelas mães de situações em que não foi 

possível se estabelecer um diálogo.  
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• Afirmou que ele não tinha abertura com o pai e acabou saindo para fazer racha 

escondido. 

• Quando começou a namorar, a família pediu que escolhesse entre eles e o 

namorado e ela ficou com o namorado. 

• Samara disse que é muito ruim quando os pais não deixam alguma coisa e nem 

explicam o porquê. Roberta concordou e disse que os filhos podem pensar que a 

mãe não deixou porque não ama o filho.   

 

5) MODOS DE CUIDAR DOS FILHOS: as mães relataram, através da narrativa de seus 

cotidianos, o modo como cuidam de seus filhos. 

 

• Propôs como alternativa, que o filho chamasse os amigos para ficar dentro de 

casa ou no portão. 

• Lenira disse que costuma perguntar, já para a filha de 2 anos de idade, se 

alguém mexeu nela. Contou que faz isso por cuidado e não desconfiança. 

• Márcia disse que ao deixar o filho ir a primeira vez no funk ou a outros lugares, 

quando chegar é necessário perguntar o que foi que o filho viu, mostrar 

interesse, criar um tipo de amizade, um vínculo. 

• Que o filho não queria ir para a escola. (...) disse para a mãe que queria 

crescer logo, pois os pais eram uns chatos. A mãe falou para o filho dar um 

beijo nela e ele disse que não daria beijo nenhum. O filho foi, mas em seguida 

voltou com os olhos cheios de lágrimas, foi tomar água e depois voltou e deu um 

beijo na mãe. 

 

6) CUIDANDO DE SER MÃE: as mães contaram o que as ajuda a exercerem seus 

papéis de mãe. 

 

• Falou que sempre vem nas reuniões, só perdeu uma porque estava viajando. 

• As conversas com o grupo ajudam bastante   

• Os próprios pais precisam se reeducar, pois não sabem tudo que está certo e 

precisam ver como vão educar os filhos no tempo do agora. 
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• Narrou que tem uma “arma” contra o marido, pois quando namoravam, sempre 

quis saber da infância dele e acabou descobrindo que ele aprontou muito e 

ficava muito bravo com as broncas. 

• Márcia perguntou se podia participar de novo. 

 

8) SEXUALIDADE: essa constelação se refere aos relatos das mães que envolviam, de 

alguma forma, a questão da sexualidade, tanto na rua, principalmente através do funk, 

quanto dentro de casa, no comportamento dos filhos. 

 

• Ele gosta de ficar só olhando e vendo “as menininhas rebolarem” (sic). 

• As meninas com os meninos, fazendo gestos... 

• As meninas vão praticamente nuas... os gestos são muito obscenos e algumas 

vezes se a moça está parada, passa um cara de moto e passa a mão nela.  

• Uma vez pegou o primo em cima dela (filha). Na hora não conseguiu falar 

nada, ficou desesperada e até chorou.  

 

9) SOLUÇÕES RELATADAS PELAS MÃES: essa constelação se refere às alternativas 

relatadas pelas mães aos conflitos que elas mesmas explicitaram.  

 

• Concluiu que conhecendo sua mãe, encontrou o melhor jeito de contar e que 

então o filho também sabe do que a mãe é capaz.  

• O ouvir, poder dar soluções e opções, estar junto com o outro, sentar e olhar no 

olho da criança ou do adolescente, arrumar um tempo para falar e ouvir, 

mostrar interesse pelo que as crianças fazem durante o dia, dizer o não e 

explicar porque não pode, parar para pensar, tentar entender a opinião do 

outro e dar limite.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Nesta parte do trabalho, será feita uma discussão das constelações encontradas 

nos grupos de mães e de pais. Inicialmente, será descrita a organização que direcionou 

a compreensão das constelações e, em seguida, cada uma delas será aprofundada. Ao 

final, a solicitude será destacada, explicitando-se o modo como se desvelou na 

experiência dos participantes da pesquisa.  

 

Conforme já foi dito anteriormente neste trabalho, homem e mundo são 

indissociáveis na visão que embasa essa investigação. Mais do que um ponto de partida 

dessa reflexão, essa condição humana ficou evidente em ambos os encontros, na medida 

em que os mundos dos participantes se revelaram em suas falas. Conhecer a maneira 

como se percebem, percebem o mundo e organizam suas expectativas e ideais é 

fundamental para compreender a experiência de solicitude. As constelações “Diferentes 

estruturas familiares”, “Proteção do desprotegido”, “Convivendo com os filhos”, 

“Limitações de ser pai” e “Sexualidade” permitem uma aproximação da compreensão 

de mundo que esses pais têm e da existência como uma existência situada. As 

constelações “Características de um bom pai” e “Cuidando de ser mãe” nos dão pistas 

para uma aproximação dos sentidos que direcionam o ser pai e o ser mãe nos grupos 

investigados. As constelações “Como os pais cuidam dos filhos” e “Modos de cuidar 

dos filhos” e “Soluções relatadas pelas mães”, por sua vez, nos permitem uma reflexão 

mais direcionada para a solicitude, objetivo desse trabalho. Considerando-se que o 

diálogo apareceu como uma das formas de experiência de solicitude, as constelações “O 

que entendem por diálogo”, “Entraves para o diálogo” e “Conseqüências da ausência de 

uma relação dialógica” auxiliam a aprofundar essa discussão.  

Na constelação do grupo de pais homens que chamei de “Diferentes estruturas 

familiares”  foi possível perceber que as famílias são formadas a partir de necessidades 

cotidianas que comumente as obrigam a romper com os modelos mais tradicionais e 

ideais de família, que caracterizam o que Szymanski (2007a) chamou de família 

pensada. As famílias vividas, essas sim encontradas no relato dos homens, mostraram-

se, por exemplo, como organizações formadas por membros que não mantêm 

necessariamente laços sanguíneos. Um dos pais considera que fazem parte de sua 

família dois filhos que sua esposa teve com o ex-marido. A paternidade, neste caso, não 

é dada pelo laço biológico, mas pelo papel que ele ocupa nesta organização familiar. 
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Todos os participantes chamaram de família as pessoas com quem dividem o mesmo 

espaço físico, embora alguns tenham citado também a presença de uma “segunda 

família”, já que o filho, um dos pais ou ambos não moravam no mesmo lugar. É o caso 

de Valdir que durante a semana mora com seus pais e irmãos e no final de semana mora 

com a esposa e a filha. Nesta situação, mesmo sendo casados, organizam-se em duas 

casas, explicitando outra possibilidade de convivência. Outro aspecto evidente é o modo 

como essas famílias vivem. O cotidiano é repleto de compromissos e atividades, quase 

todas as mulheres trabalham fora de casa e os homens possuem jornadas de trabalho 

longas e cansativas. No entanto, também realizam tarefas que envolvem o cuidado do 

filho e algumas vezes fazem trabalhos considerados tradicionalmente femininos, como 

cozinhar.  

As mães, moradoras da mesma comunidade, também nos apresentaram o mundo 

em que vivem na medida em que falaram como mães da periferia, obrigadas a lidar 

cotidianamente com uma realidade particular. Na constelação que chamei de “Proteção 

do desprotegido”, foi possível identificar um cotidiano repleto de situações que expõe 

as famílias à vulnerabilidade e falta de controle. Existe a música que invade a casa, o 

cheiro de bebida, a sujeira do baile funk e as insinuações e atos sexuais ao lado de suas 

casas. Diante desse contexto, as mães narraram estratégias de proteção que incluem 

pedir auxílio a irmãos mais velhos ou ao marido e preparar o filho para enfrentar essa 

realidade. Quando consideram a necessidade de interferir na relação das crianças com o 

mundo que está sendo apresentado, aproximam-se de uma das responsabilidades dos 

pais descrita por Arendt (2007). Isso porque, segundo a autora, os pais devem atuar 

considerando que as crianças nascem para o mundo e o mundo pode oferecer perigos e 

ser destrutivo, tanto quanto a criança pode ser destrutiva para o mundo.  

A compreensão dessa existência de pais e filhos no mundo é auxiliada pela 

narrativa da convivência feita pelos pais homens. Na constelação “Convivendo com os 

filhos”  ficou explícito que a convivência com eles durante a semana, muitas vezes, está 

relacionada com o cumprimento de obrigações de trabalho e estudo. O maior contato de 

alguns pais com os filhos acontece no trajeto para a escola ou entre o horário de entrada 

e saída do trabalho. Levar o filho para a escola ou creche é um momento importante 

para os pais, pois muitas vezes é o único em que existe a convivência com o filho ao 

longo do dia durante a semana. Isso apareceu na fala de todos os participantes, sendo 

que aqueles que não levavam os filhos por algum motivo pareceram sentir a necessidade 
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de dar uma justificativa. No final de semana, a convivência é direcionada ao lazer, 

mesmo que a família permaneça dentro de casa.  

Na narrativa dos pais, estar com o filho também pareceu significar fazer algo 

com o filho. Descreveram a convivência com eles por meio da ação que realizam, como 

jogar um jogo, assistir à televisão ou dar comida. Esse modo também foi observado na 

lista que fizeram sobre os aspectos positivos e negativos da convivência familiar. Quase 

sempre consideraram que é bom para a convivência familiar fazer algo: passear, escutar, 

dar atenção, aprender, ensinar e levar ao parque. E é ruim: brigar, não agradar, gritar e 

agredir. O valor do verbo é indicar a ação e esta foi muito valorizada na fala dos pais, 

permitindo uma reflexão sobre os desdobramentos deste modo de se relacionar com o 

outro. Na analítica heideggeriana, vimos que a coexistência é condição fundamental, 

sendo que o modo como esse viver com o outro se realiza não se restringe simplesmente 

a estar perto fisicamente, pois não é isso que faz com que alguém seja próximo. 

Segundo Masini (1984), a aproximação não se refere ao espaço físico, mas está 

relacionada a uma abertura que é iluminada pela percepção e entendimento de 

significados. O modo como essa abertura se dá, direciona o desdobramento de nossa 

relação com o mundo e com o outro. Nas narrativas dos pais homens, o foco na ação 

parece explicitar uma abertura para o significado do fazer em detrimento ao estar.  Ao 

jogar com o filho, por exemplo, não é o relacionar-se com o outro que fica em 

evidência, mas o relacionar-se com o jogo, com suas regras. Assim, não é favorecida 

uma aproximação efetiva do filho, e a presença do pai se faz mediada pela ação.  

Outra associação possível entre as experiências paternas e as palavras que usam 

para descrevê-las é em relação a um movimento de esforçar-se por. No escutar, há um 

esforçar-se por ouvir. Na consideração de que é ruim brigar, o não brigar apresenta-se 

como um esforçar-se por manter a calma. São forças que se apresentaram na fala dos 

pais, direcionadas a uma dimensão do conflito, não havendo convergência de forças 

opostas, mas um movimento de unificar a convivência em direção a uma única 

polaridade, explicitada ainda mais fortemente no último ponto levantado como ruim 

para a convivência: ter valores divergentes.  

Nesse cotidiano repleto de atribuições, aparecem também as limitações para o 

exercício da paternidade. Na constelação “Limitações de ser pai” encontramos relatos 

em que os pais percebem que o cotidiano pode interferir negativamente no modo como 

interagem com os filhos. Um dos participantes disse que tenta não levar os problemas 

do trabalho para casa; outro, que alguns dias não tem paciência com o filho porque 
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chega muito cansado do trabalho. O ambiente da comunidade, já tematizado pelas mães, 

também foi considerado pelos homens como prejudicial para serem os pais que 

gostariam de ser. Afirmam que desejariam proporcionar aos filhos a experiência de 

crescer em um ambiente saudável, longe do contato com drogas, por exemplo. No 

entanto, as crianças estão expostas a situações em que vêm pessoas fumando maconha 

ou “cheirando farinha”, como disse um dos participantes. Um dos pais narrou que o 

baile funk da praça o impede, por exemplo, de sair com o filho algumas vezes, além de 

não permitir que durma durante a noite. Apenas um pai relatou uma limitação que não 

envolvia diretamente as condições ambientais da comunidade, mas que se dirigia 

também ao modo como o filho se relacionava socialmente. Esse pai disse que tem 

dificuldade de compreender a relação que seu filho estabelece com outras crianças e que 

percebe que o filho acaba tendo receio em contar para o pai quando apronta algo. 

A descrição do ambiente pelos pais e mães pode ser remetida a questão da 

distinção entre aquilo que é particular e aquilo que é público, realizada por Arendt 

(2007). Segundo a autora, quanto mais “(...) o privado é transformado em público e 

vice-versa, mais difíceis se tornam as coisas para suas crianças, que pedem, por 

natureza, a segurança do ocultamento para que não haja distúrbios em seu 

amadurecimento” (p. 238). Uma das questões que extrapola a referência do privado 

nesta comunidade, é a da sexualidade. 

O baile funk também foi referência para as mulheres para falar sobre a exposição 

dos filhos ao sexo muito precocemente. Na constelação “Sexualidade" as mães 

relataram diversas situações no espaço público em que referências sexuais estão 

presentes, através de gestos, roupas, linguagem e comportamento. No entanto, fica 

explícita uma diferenciação em relação à sexualidade feminina e masculina. Uma das 

mães conta que seu filho vai ao baile funk só para ver “as menininhas rebolarem” (sic) e 

quando questionado sobre isso, responde: “mãe, eu sou homem” e a resposta é de 

alguma forma aceita pela mãe. Essa aceitação envolve a objetificação da mulher e, de 

certa maneira, também uma degradação do homem e se explicita no modo como a 

sexualidade é vivida na comunidade: “algumas vezes se a moça está parada, passa um 

cara de moto e passa a mão nela”. A preocupação das mães é muito mais direcionada à 

pornografia, à exposição explícita e não esclarece os valores e concepções que embasam 

as restrições que têm em relação à vivência da sexualidade. Uma das mães justificou 

que a filha não poderia dançar o funk porque é feio. Estabelece-se assim uma 

dificuldade de compreender a sexualidade como uma possibilidade humana, 
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constituidora e presente nas próprias crianças. Esse afastamento de uma reflexão mais 

aprofundada sobre o assunto parece assustar e impedir que algumas mães lidem com as 

manifestações sexuais que percebem e a possibilidade de dialogar, que ao longo do 

encontro foi tão valorizada por elas, fica distante. Em um caso extremo, está o relato de 

uma das participantes que disse que viu a filha com o primo em cima dela e não soube o 

que falar.  

O modo como compreendemos a sexualidade e o mundo, aliado ao nosso 

direcionamento para o futuro, no movimento de vir-a-ser, de apontar o que se quer ser, 

constitui-se como elemento fundamental para o modo como se cuida de existir. Na 

constelação “Características de um bom pai”, encontrada no grupo dos pais homens, 

e na constelação “Cuidando de ser mãe”, encontrada no grupo das mães, pode ser 

visualizado o sentido, na condição de direcionamento, do ser pai e ser mãe. Isso porque, 

só o fato de participarem dos encontros reflexivos em caráter voluntário, já exprime 

uma formar de exercerem a solicitude, pois mostra que se preocupam em serem mães e 

pais melhores. Além de virem à reunião, as mães concordaram em representar, através 

do role playing, o modo como lidam com as situações cotidianas, exprimindo inclusive 

suas dificuldades. Existe nesta atitude um interesse em evoluir para poder educar, 

verbalizado por uma das participantes na fala: “os próprios pais precisam se reeducar, 

pois não sabem tudo que está certo e precisam ver como vão educar os filhos no tempo 

do agora". Estão abertas “no agora” para refletir sobre suas atitudes porque existe o 

sentido de aprimoramento. Aqui, podemos perceber que fica distante a ideia de que ser 

mãe é uma capacidade natural. De acordo com Szymanski (2000) esse é um mito que 

“ainda permeia os planos públicos de atenção às famílias (...) na suposição de 

informações e habilidades que muitas vezes os pais e mães não têm” (p. 16).   

A busca por serem mães melhores também foi narrada através de atitudes 

cotidianas que envolvem escutar pessoas mais velhas, reconhecerem que têm 

dificuldades e até mesmo aprenderem a lidar com o pai para poderem ocupar o lugar de 

mãe. Uma das participantes relatou que sabendo a história de vida do pai, poderia 

argumentar melhor sobre as atitudes dele com o filho, garantindo que ele não utilizasse 

estratégias educativas que se sobrepusessem às suas.  

No grupo dos pais homens também foi possível notar essa preocupação em 

serem bons pais e ficou evidente que, para eles, muitas vezes são as esposas que dão os 

referenciais para exercerem a paternidade de forma positiva. Associaram ser bom pai 

com realizar determinadas ações, como olhar o caderno dos filhos, mostrar o que é certo 
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ou errado, dar o exemplo através de suas atitudes, dizer “não” para alguns 

comportamentos como não fumar e não deixar o filho fazer tudo que quer. 

Ao falarmos do modo como os pais cuidam de seus papéis, como já foi dito, já 

estamos abordando a questão da solicitude. No entanto, é em constelações como 

“Como os pais cuidam dos filhos”, que a experiência da solicitude, dos pais homens 

na relação com os filhos, ficou mais evidente. Em casa, preocupam-se em serem pais 

presentes, que dialogam com os filhos e que possam ser modelos para eles. No entanto, 

mesmo quando descrevem o cuidado com os filhos dentro de casa, fica explícita uma 

preocupação em realizar uma mediação em relação aos elementos do mundo público 

que possam chegar até suas casas, no contexto privado. É o caso, por exemplo, do pai 

que busca, através de jogos e filmes, dizer o que é ou não real e o que é ou não 

permitido. A responsabilidade em propiciar uma realidade adequada ao contexto 

educativo também se apresentou na discussão sobre o funk. Neste caso, essa narrativa, 

que apareceu como uma discussão política, revelou um modo de cuidar que não envolve 

diretamente o filho, mas uma atuação no mundo para a criação de um entorno mais 

saudável para a vida em família. Entretanto, com as obrigações que acumulam, os pais 

também relatam uma dificuldade em atuar para a transformação do espaço público da 

forma como gostariam.  

Para as mulheres, a solicitude se apresentou mais explicitamente nas 

constelações “Modos de cuidar dos filhos” e “Soluções relatadas pelas mães”. 

Descreveram o modo como se posicionam na relação parental, apontando a importância 

de não apenas deixar ou não que os filhos façam algo que é solicitado por eles. 

Afirmaram que é fundamental considerar o desejo do outro, pois acreditam que é a 

partir dele que poderão apontar um limite, negar seu pedido e oferecer outras opções. 

Colocam-se em uma postura que se aproxima da noção de autoridade de Arendt (2007) 

que afirma que “a autoridade implica uma obediência na qual os homens retêm sua 

liberdade (...)” (p. 144). Apenas uma das mães relatou que tenta cuidar da filha gritando 

e ameaçando para que ela faça aquilo que precisa. Neste caso, ao invés da manutenção 

da liberdade e respeito pelo outro, existe uma associação entre autoridade e poder e 

violência, levando à obediência por meio da repressão.  

Quando existe uma relação de autoridade que considera a legitimidade de 

ambos, há a possibilidade de que o limite imposto por uma das partes seja ancorado no 

afeto. É o que aconteceu em uma das situações narradas, na qual o filho que não queria 

ir para a escola, tem seu pedido de ficar em casa negado pela mãe, que em seguida pede 
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que ele dê um beijo nela. O filho, chorando, nega a princípio, mas volta em seguida.  O 

limite apareceu aqui como proteção e afeto e não como uso de poder.   

Entre as soluções apontadas para lidar com a questão do funk na comunidade e o 

desejo de proteger os filhos, as mães apontaram a importância de: ouvir, poder dar 

soluções e opções, estar junto com o outro, sentar e olhar no olho da criança ou do 

adolescente, arrumar um tempo para falar e ouvir, mostrar interesse pelo que as crianças 

fazem durante o dia, dizer “não” e explicar porque não pode algo, parar para pensar, 

tentar entender a opinião do outro e dar limite. De modo geral, as participantes do 

encontro demonstraram estar cientes de limitações concretas e relataram soluções que 

são compatíveis com seus cotidianos e um desejo em preparar os filhos para viver nessa 

realidade. Esse preparo é feito através do diálogo, uma forma de manter o filho 

próximo.   

A palavra diálogo vem do grego diálogos, sendo que dia significa através, por meio 

de e logos, palavra, expressão, fala. Mas o que é diálogo para essas mães? A 

constelação “O que entendem por diálogo”, nos auxilia a aprofundar esse aspecto tão 

presente em suas narrativas. As mães descreveram o diálogo como uma estratégia de 

proteção, que ajuda na proximidade e na demonstração de interesse pelo filho. É uma 

prática que deve ser cotidiana e exige que a mãe possa se colocar no lugar do outro com 

quem dialoga, seja a criança ou o adolescente. Consideram que dialogar não significa 

resolver de imediato todos os conflitos, é necessário um esforço constante e cotidiano. 

Valorizaram muito a postura necessária para iniciar uma conversa, afirmando a 

necessidade de poder ouvir e lidar com o fato de que nem sempre sabem todas as 

respostas. Quando conseguem estabelecer uma relação significativa de fala e escuta, 

podem explicitar o cuidado e carinho com os filhos, fazendo-os ver que mesmo diante 

das restrições e dificuldades, elas se importam efetivamente com eles. Para isso, 

algumas mães narram estratégias, como uma das participantes que disse que lembrar de 

como era na idade do filho a auxilia a perceber que a visão de uma situação pode ser 

diferente de mãe para filho e a faz valorizar a presença e a proximidade do outro. 

Em alguns momentos, dialogar apareceu como um desafio. Na constelação 

“Entraves para o diálogo”, foram destacadas falas que explicitam essa dificuldade. 

Uma das mães afirma que não sabe como lidar com as perguntas da filha e com o 

vocabulário que ainda não entende. Outra relata que os pais tentam dar respostas 

imediatas para se protegerem de não precisar dizer “não sei” para um filho. Além disso, 

uma participante relatou que sente dificuldade em fazer com que sua filha a obedeça e 
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grita muito para tentar impor suas ordens. De modo geral, ficou evidente que muitas 

vezes as mães consideram que o entrave está em não conseguir pensar e/ou concretizar 

outras possibilidades de agir com o outro. A falta de estratégias, que poderia ser pensada 

como uma falta de repertório para lidar com diferentes situações, é o que comumente 

impede que as mães adotem outra postura. Diante da dificuldade, vivenciada na cena 

proposta durante o grupo, apresentaram tentativas de solucionar um conflito através da 

barganha, realizando promessas e comprando presentes. Para uma das mães, a 

dificuldade também pareceu se relacionar com uma incompreensão do outro, expressa 

na cena em que chama para sua filha de 5 anos de bebê e não consegue lidar com uma 

criança que ocupe o lugar de criança questionadora.  

Independente de conseguir ou não estabelecer uma relação dialógica, quase 

todas as mães souberam narrar situações em que a distância dos pais levou a 

desdobramentos negativos para a vida dos filhos. Na constelação “Conseqüências da 

ausência de uma relação dialógica” foi possível perceber que as mães consideram que 

não poder falar com a família sobre um determinado conflito pode trazer graves 

conseqüências, como acidentes, afastamento da família e até mesmo suicídio. Uma das 

mães disse que quando os pais não contam o porquê de alguma restrição, os filhos 

podem pensar que os deixaram de amá-los ou que não se importam com suas 

necessidades. Algumas vezes, percebem que os filhos vão se sentindo desafiados diante 

dos recursos de proibição e ameaça que, nessas relações, funcionam como substitutos 

do diálogo.  

A descrição de diálogo feita pelas mães poderia ser associada à relação entre 

autoridade e liberdade estabelecida por Arendt (2007). Para a autora, “a autoridade 

implica uma obediência na qual os homens retêm sua liberdade (...)” (p. 144). Da 

mesma forma, na atitude dialógica descrita pelas mães, existe uma postura de autoridade 

que garante a liberdade dos filhos. A autoridade é freqüentemente confundida com 

alguma forma de poder ou violência por exigir obediência. (ARENDT, 2007). No caso 

das mães essa confusão é percebida exatamente na descrição das conseqüências da 

ausência de uma relação dialógica. 

Para finalizar essa discussão é fundamental dizer que em ambos os grupos houve 

a presença de uma pessoa que tem uma atuação na comunidade. No grupo de pais, o 

líder comunitário e no grupo de mães, uma educadora. Embora tenham afirmado que 

estavam nos grupos como pais, foi possível perceber que os papéis são indissociáveis e 

acabaram por se confundir em suas falas e na expectativa dos grupos. No entanto, na 
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proposta de encontro reflexivo, em que as contribuições podem vir de qualquer esfera, 

mesmo as falas mais controladas para atender as expectativas de seus papéis de 

liderança puderam servir de base para ampliar ambas as reflexões.  

Diante da análise das constelações, será organizada, a seguir, uma elaboração a 

respeito da temática investigada neste trabalho. 

 

5.1 Solicitude  

 

Podemos dizer que a questão da solicitude se desvelou ao longo de toda 

narrativa, na descrição do modo como os pais se apropriam de sua condição de 

educadores, situados em suas existências. 

Vimos que na educação existe um movimento de conduzir para fora que 

acontece sempre com “o outro” e permite que vá se delineando uma apropriação do vir-

a-ser. O processo educativo tem início no começo da vida e, qualquer que seja ele, deve 

cumprir uma tarefa fundamental diante da existência, que se refere a permitir que se dê 

a vida. Mais do que conseguir transmitir conhecimentos acerca do mundo, para o bebê é 

o cuidado em ser alimentado, protegido e acolhido em suas necessidades que faz com 

que consiga sobreviver. Segundo Heidegger (2002b), o Dasein é ser-para-a-morte e a 

única certeza que temos é a de que um dia ela virá. Neste intervalo entre nascimento e 

morte, é a cura que sustenta a existência, pois permite ocupar-se de si mesmo e dos 

outros.  

A vida de todos se desenrola com a finitude como pano de fundo, mas a vida na 

comunidade, descrita pelos pais, aponta perigos muito iminentes, que fazem com que a 

solicitude tenha também o caráter de urgência na manutenção da existência, pois poder 

educar adequadamente os filhos é uma forma de poder mantê-los longe daquilo que 

poderia custar suas vidas. As mães narraram essa necessidade quando contaram as 

histórias de crianças e adolescentes que não tinham um bom relacionamento familiar e 

acabaram envolvidos em acidentes e suicídio. O cuidado que se anuncia diante desse 

quadro, é muitas vezes o cuidado com a sobrevivência. Esse fato pode ser relacionado a 

uma pesquisa sobre a constituição identitária de Szymanski (2006) em que se percebeu 

que, muitas vezes, as práticas educativas dos pais são dirigidas prioritariamente para 

evitar a delinquência, baseando-se em uma identidade “negativa”: “o que os move com 

força especial é que os filhos não sejam delinquentes”. (p. 88) 
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No entanto, nessa intensa necessidade em poder ser um bom pai e uma boa mãe 

para permitir, antes de tudo, a manutenção da vida, a experiência de solicitude se dá 

perpassada pelas dimensões ontológicas do Dasein.  A solicitude que é “o contínuo 

cuidar de outrem, seja num intercurso marcado pela indiferença, pelas fontes negativas 

(hostilidade, aversão) ou pelas fontes positivas (dedicação magisterial, amor)” (NUNES, 

2001, p. 57) será de uma determinada maneira dependendo do modo como o Dasein se 

compreende, interpreta e é afetado pelo mundo. Nos grupos investigados, guardadas as 

particularidades individuais, de modo geral, a experiência de solicitude foi descrita de 

maneira diferente pelos homens e pelas mulheres. Assim, cada um “habita um modo de 

habitar o mundo” (CRITELLI, 1996, p. 120) e esse modo de ser colore a experiência de 

solicitude de um modo específico.  

Será apresentado, a seguir, o modo como se desvelou a experiência de solicitude 

das mães e dos pais.  

 

5.2. Ser mãe: experiência de solicitude  

 

Uma das condições que chamou atenção ao longo da análise da solicitude das 

mães foi o fato de serem mulheres. Nesta pesquisa não se buscou, a priori, nenhuma 

expectativa em relação às possíveis diferenças entre o cuidado masculino e feminino, 

pois se considerava que isso poderia dificultar uma compreensão a partir daquilo que 

efetivamente se mostraria nos encontros reflexivos, tal como propõe o método 

fenomenológico. No entanto, na medida em que as mães descreveram o modo como 

protegem e conduzem os filhos no processo educativo, foi inevitável relacionar essa 

forma de cuidar com características, já descritas na mitologia e literatura, como 

essencialmente femininas. 

 Uma das autoras a descrever a missão da mulher é Edith Stein que, ao falar 

sobre a vocação feminina, afirma que, nas mulheres, “seu corpo e sua alma se prestam 

menos à luta e à conquista e mais à prática de cuidar, guardar e conservar” (1999, p. 91) 

Para ela, no centro da alma feminina está a afetividade e uma das vocações da mulher é 

ser mãe, cuidando e desenvolvendo a verdadeira humanidade. Isso porque, formar 

pessoas “(...) pressupõe o conhecimento daquilo que está escondido dentro de cada ser 

humano, exigindo, portanto, um olhar desimpedido e um amor desinteressado: 

exatamente essa é a atitude da mulher” (STEIN, 1999, p. 29).  
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 Uma passagem do mito de Eros e Psiquê também permite compreender uma 

característica feminina identificada na experiência de solicitude das mães. Ao longo das 

provas propostas por Afrodite para que Psiquê possa recuperar o amor de Eros, vão se 

revelando necessidades de ações que não envolvem força e brutalidade, mas paciência e 

um outro tipo de sabedoria. Isso é ilustrado na prova em que Psiquê precisa conseguir 

trazer flocos de lã, polvilhados de ouro, pertencentes a ovelhas selvagens, agressivas e 

carnívoras:  

Pela manhã, convocou a “nora” e deu-lhe a segunda tarefa, 
impraticável e mortal: trazer-lhe, custasse o que custasse, flocos 
de lã de ouro que cobriam o dorso de ovelhas ferozes que 
vagueavam ali bem perto, num bosque, à beira de um rio de 
imensos sorvedouros. Sem dizer palavra, a jovem amante 
caminhou em direção ao bosque, não para executar o trabalho 
ordenado, mas para precipitar-se nas águas impetuosas do rio. 
Um simples e humilde Caniço verde, todavia, salvou-a duas 
vezes da morte: suplicou-lhe que não poluísse as “águas 
sagradas” e ensinou-lhe como proceder para cumprir a ordem 
recebida. O ardil consistia em não se aproximar das ovelhas, 
enquanto o sol estivesse a pino, porque, com o calor, elas eram 
tomadas de um furor terrível, atacavam com os chifres, davam 
testadas e suas mordidelas eram venenosas e mortais. Era 
aguardar tranquilamente, sob um plátano, que o calor diminuísse 
e o vento fresco do rio acalmasse. Passado o “furor”, as ovelhas 
iriam descansar e deixariam flocos de lã presos nas árvores do 
bosque. Bastaria sacudi-las e colher a quantidade desejada. 
Seguindo à risca os conselhos do Caniço, Psiquê pôde voltar para 
junto da “sogra” com o regaço cheio de flocos de lã de ouro 
(BRANDÃO, 1999, p. 216). 
 

Psiquê só consegue realizar essa tarefa porque resolve esperar o rebanho ser 

recolhido ao anoitecer para então retirar da vegetação os flocos de lã que haviam ficado 

presos nela. Faz isso em segurança e cumpre com sua missão. Brandão (1999) afirma 

que: 

 Psiquê estaria destruída pelo opressivo princípio masculino, se 
enfrentasse os carneiros do sol, símbolos do tirânico poder 
espiritual masculino, com o qual o feminino não se pode 
defrontar. (...) A princesa, todavia, é salva pelo humilde junco, 
o “cabelo da terra”, associado às águas profundas, que é 
contrário ao carneiro de fogo. Suas palavras caem suavemente 
na consciência de Psiquê: seja paciente, aguarde o momento 
propício. (p. 238 e 239) 
 

 Esse modo de Psiquê enfrentar o desafio se refere a uma sutileza que também foi 

identificada na fala das mães. As participantes relataram um cuidado que é cotidiano, 
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comprometido, mas que reconhece suas limitações. Sabem que proibir significa medir 

força com outros elementos importantes e sedutores naquela comunidade. Sabem que 

serem apenas permissivas, significa deixar que seus filhos sejam meros reprodutores de 

situações que não aprovam. Assim, escolhem permitir, mas dialogar. Proibir, mas dar 

opções. Reprimir, mas demonstrar afeto.  

 

5.3. Ser pai: experiência de solicitude 

 

 Em contraposição às características femininas, Stein (1999) também define 

como vocação masculina “(...) os dons necessários à luta e à conquista: a força corporal 

para a apropriação externa e o intelecto para o conhecimento racional do mundo, força 

de vontade e de ação para a realização criadora” (p. 120). Essa descrição se aproxima do 

modo como os pais narraram a experiência de solicitude, muitas vezes voltados para o 

mundo. 

 Os pais fizeram uma narrativa repleta de descrições do espaço público, 

abordando questões como: sair para trabalhar, decidir se irão passear fora de casa no fim 

de semana e, principalmente, o problema do funk na praça. Esse direcionamento para o 

mundo e a preocupação com a relação dos filhos com tudo o que é externo ao ambiente 

familiar, possibilitou refletir sobre a solicitude paterna como uma experiência que 

envolve também um cuidar que é indireto e menos cotidiano que o feminino. Esse modo 

de cuidar pode a princípio ser compreendido como um descaso com a educação com os 

filhos. Porém, no grupo analisado, a solicitude vivida desta maneira pôde ser 

compreendida como tão fundamental como o cuidado cotidiano mais direto explicitado 

pelas mães. Isso porque, segundo Arendt (2007) uma das responsabilidades dos pais é 

introduzir a criança ao mundo cotidianamente, assumindo responsabilidade por ambos.   

Normalmente, também a escola é responsável por fazer essa mediação entre o 

mundo público e o privado e o modo como os pais parecem estar assumindo essa tarefa, 

permite questionar: uma crise no sistema escolar poderia estar exigindo que as famílias, 

neste caso, os pais, se ocupem de forma mais ampla desta tarefa? 

A forma como os pais escolhem fazer essa mediação se dá por meio da ação, 

explicitada pelo uso dos verbos para descrever a intervenção no mundo e convivência 

familiar. Cuidar do filho é fazer algo por ele. Os pais se apresentaram como protetores e 

alguns relataram a importância do diálogo como uma possibilidade privilegiada de 

educar, embora difícil de praticar. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta investigação, ao buscar o desvelamento do cuidado de mães e pais em 

relação aos seus filhos, permitiu uma aproximação de duas áreas que faziam parte dos 

questionamentos iniciais desse trabalho: fenomenologia e educação.  

O olhar fenomenológico sustentou um modo de investigar que buscou livrar-se 

de pré-conceitos, principalmente em relação aos modelos de família “estruturada” e à 

população de baixa renda, moradora de periferia. Assim, pôde-se perceber os 

participantes da pesquisa de forma mais humanizada e retratar a existência de saberes 

valiosos e recursos úteis às condições de existência relatada. Essa abertura para 

compreender a experiência vivida pelo outro pode auxiliar na descoberta de estratégias 

utilizadas em meio a vulnerabilidade e contribuir para que atuações políticas 

envolvendo família e educação sejam enraizadas naquilo que se faz efetivamente 

necessário à população. 

As condições de vida descritas se mostraram significativas para a elaboração de 

práticas educativas e para a eleição de seus direcionamentos, pois como já foi dito, 

educar se refere a conduzir o outro para uma nova condição de existência (CRITELLI, 

1981). A escolha pelo caminho que se deseja levar alguém se faz a partir da forma como 

a realidade é significada, e os projetos de vida estabelecidos. Para as mães e os pais 

participantes dessa pesquisa, o modo como compreendem o lugar que ocupam refletiu 

na forma de cuidar de seus filhos e de, portanto, experienciar a solicitude.  

Tantos as mães quanto os pais mostraram que se preocupam em poder ser mães 

e pais melhores e o próprio momento de reflexão em grupo se revelou como uma 

experiência de solicitude, em que os recursos que dispõem puderam ser acolhidos e 

compartilhados. Esses recursos se apresentaram como estratégias distintas entre as mães 

e os pais. Para os pais homens, a experiência de solicitude se relacionou a um fazer algo 

pelos filhos, sendo que esse fazer estava muitas vezes atrelado a realizar uma ação de 

intervenção no mundo público. Os homens pareceram querer corresponder a um modelo 

de provedor e representante da autoridade. Para as mães, a experiência de solicitude 

estava principalmente ligada à possibilidade de utilizar o diálogo como ferramenta 

educativa para preparar os filhos para a vida. A atuação das mulheres se relacionou 

muito mais ao âmbito privado, no preparo para lidar com as adversidades cotidianas.  
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