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Para esta pesquisa foi problematizada a questão de quais estratégias a escola pode 
lançar mão para aproximar a família e construir uma Parceria Família–Escola que 
favoreça o desenvolvimento sócio–afetivo–cognitivo da criança. Esta pesquisa 
apresenta as mudanças estruturais que a família vem sofrendo desde a Idade 
Média até a contemporaneidade e sua relação com a criança. Analisa o papel da 
escola intermediando esses dois universos e propõe como estratégia de Parceria 
Família–Escola a Escola de Pais. A escola analisada é religiosa e situa–se no 
município de Campinas, SP. O método de pesquisa foi bibliográfico e estudo de 
caso. Foram acompanhados uma festa escolar intitulada “Parceria Família–Escola–
Igreja” e três reuniões da “Escola de Pais”. Abordagens bibliográficas: Ariès (1988) 
– a família unicelular e responsável pela socialização primária da criança; Savater 
(1998) – o eclipse da família; Postman (1999) e Martins Filho (2007) – a criança 
terceirizada; Carvalho (2004), Cavalcante (1998), Pinto, Garcia e Letichevsky 
(2006) – diferentes estratégias de parcerias. Por considerações finais, essa 
pesquisa propõe uma maior abrangência da Escola de Pais sistematizando um 
planejamento por períodos educacionais: Educação Infantil e Primeiras Séries; 
envolvimento dos professores, pais e alunos, tendo como embasamento teórico o 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI e os teóricos Piaget, 
Vygotsky e Wallon.  
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        Ariès (1981) revela conceitos e sentimentos sobre a sociedade medieval onde 
não havia estrutura familiar, nem infância, nos moldes de hoje.  

A Família e a Criança no século XVII e início do XVIII 

        No século XVII e início do XVIII, na estrutura familiar não existia distinção de 
papéis nem privacidade e o sentimento de infância sofria transformações, nas 
camadas superiores da sociedade, pois como aponta Ariès (1981):  

        Um novo sentimento de infância havia surgido, em que a criança, por sua 
ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de 
relaxamento para o adulto, um sentimento que poderíamos chamar de 
"paparicação". (p. 158) 

        A paparicação referia-se a um sentimento superficial enquanto a criança 
estava viva e proporcionava diversão aos adultos. Não era reconhecida em suas 
particularidades e era vista como um adulto em miniatura. Se a criança superasse 
este período estaria apta a fazer parte da vida adulta, exceto "para a guerra e para 
manter relações sexuais" (Noronha, 2007) e nas palavras de Ariès (1981):   

Um novo sentimento de infância havia surgido, em que a criança, por 
sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de 
distração e de relaxamento para o adulto, um sentimento que 
poderíamos chamar de "paparicação". (p. 158) 



        No século XVII, as crianças, por volta dos sete anos abandonavam seus 
brinquedos em prol da aprendizagem, que visava à subserviência. A criança poderia 
ser entregue a outra família e o mestre ensinava tarefas domésticas e boas 
maneiras. Ariès (1981: 228) esclarece que "era através do serviço doméstico que o 
mestre transmitia a uma criança (...) a bagagem de conhecimentos, a experiência 
prática e o valor humano que pudesse possuir." 

A criança e a educação no século XVII 

        Com o tempo a educação passou a ser proporcionada pela instituição escolar 
para atender às necessidades da sociedade. Isto promoveu uma aproximação entre 
a família e a criança, além do compromisso dos pais, em acompanhar a evolução 
educacional de seus filhos. A criança, em regime de semi-internato, ficava a cargo 
de um preceptor. Segundo Ariès (1981): 

        Os tratados de educação do século XVII insistem nos deveres dos pais 
relativos à escolha do colégio e do preceptor, e à supervisão dos estudos, à 
repetição das lições, quando a criança vinha dormir em casa. O clima sentimental 
era agora completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família 
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o 
hábito geral de educar as crianças na escola. (p. 232) 

        A família começou a tomar as particularidades de família nuclear definida por 
Toffler (1980: 213) como "um marido que ganha o pão, uma mulher dona-de-casa 
e um certo  número de filhos." A reestruturação ocorreu pelas mudanças políticas 
deste período de transição entre o sistema feudal da Idade Média e o capitalismo. O 
Estado moderno encontrou na família nuclear sua situação e estrutura. Zilberman 
(2003) destaca que esta: 

(...) mudança aponta para a aliança entre o poder político 
centralizado e a camada burguesa e capitalista, que se lança à 
expansão de sua ideologia familista, fundada no individualismo, na 
privacidade e na promoção do afeto: entre esposos, estimulando a 
instituição do casamento; e entre pais e filhos, por estar interessada 
na harmonia interior do núcleo familiar. (p. 37) 

        O sistema capitalista, ao mudar o modo de produção, acelerou a redução do 
número de membros da família e sua estrutura. Carvalho (2004) esclarece que se 
antes a "educação das crianças era uma tarefa comunitária, informal e imersa na 
vida prática (...)" (Carvalho, 2004), as necessidades da modernidade capitalista 
impulsionaram a escola como local de educação sistemática e especializada. À 
medida que as famílias se nuclearizavam, a socialização da criança se dividia em 
socialização primária e socialização secundária, segundo Savater (1998).  

        As relações família-criança e família-escola no século XVII diferem das atuais. 
Conforme Savater (1998) a família é a responsável pela educação da criança antes 
que ela ingresse na escola. Esta educação é denominada como socialização 
primária, período em que a criança é ensinada a: falar, se higienizar, se vestir, 
obedecer, compartilhar alimentos e outros bens, participar de jogos, respeitar 
regras, distinguir o bem do mal conforme seu contexto cultural etc.  

A criança e a educação no século XXI 

        Na família, a aprendizagem está pautada no clima afetivo. Esta aprendizagem 
está estruturada na transmissão de experiências dos adultos por meio de atitudes e 



modelos. A criança aprende por receio de deixar de ser amada. Este medo é a 
principal motivação de suas atitudes sócio-comportamentais, segundo Savater. 

        De acordo com o autor "se a socialização primária tiver se realizado de modo 
satisfatório, a socialização secundária será muito mais frutífera, pois terá uma base 
sólida sobre a qual assentar seus ensinamentos (...)" (Savater, 1998: 66). A escola 
tem o papel de promover a socialização secundária. Nela a criança adquirirá outros 
conhecimentos e competências. Savater (1998) afirma que o sucesso da 
socialização secundária está atrelado à realização satisfatória da primária. Como 
conciliar a realidade das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho e 
tem direito de apenas quatro meses de licença maternidade? Findo este período, 
ela se vê obrigada a deixar seus filhos sob a responsabilidade de terceiros: creches, 
babás, familiares etc. Esta situação pode gerar conseqüências de ordem psicológico 
na família e "(...) acaba gerando um grande sentimento de frustração e culpa", 
como afirma Martins Filho (2007: 92). De acordo com Savater (1998: 67), a família 
atravessa um eclipse[1]. Os docentes enfrentam a escassa civilidade básica, 
quando a criança ingressa na escola. Isto gera um provável fracasso na socialização 
secundária, pois, segundo Tedesco (1998): 

Os professores percebem esse fenômeno cotidianamente, e uma de 
suas queixas mais recorrentes é que as crianças chegam à escola 
com um núcleo básico de socialização insuficiente para encarar com 
êxito a tarefa da aprendizagem. Para dizê-lo de forma muito 
esquemática, quando a família socializava, a escola podia ocupar-se 
de ensinar. Agora que a família não cumpre plenamente seu papel 
socializador (...) (p. 73) 

        A escola deve suprir a carência da socialização primária retardando a 
secundária. "Aqui, aparece à terceirização da educação, conferida às escolas que, 
por sua vez, não querem essa função e nem sempre estão preparadas para exercê-
la" Martins Filho (2007: 92-93). 

        A família possui estruturas diversas para atender à sociedade. Martins Filho 
(2007: 11) aborda aspectos sociológicos. A mulher atual "precisa sair de casa todos 
os dias em busca de recursos para manter o lar, para ajudar o marido ou até 
porque não suporta ficar em casa o dia inteiro (...)." Ele destaca que diante das 
necessidades sociais contemporâneas, a criança fica sob responsabilidade de 
terceiros. O autor faz com isso uma alusão à terceirização, do verbo terceirizar[2]. 
Martins Filho (2007: 13) reconhece que o verbo terceirizar descreve a 
"transferência das funções maternas e paternas para outras pessoas." Esta visão 
reforça as palavras de Tedesco (1998) sobre a delegação da socialização primária a 
outros. A terceirização ocorre em todas as classes sociais, como afirma Martins 
Filho (2007). Os pais confiam a terceiros as funções da socialização primária. Como 
conseqüência "a criança que chamamos de terceirizada acaba tendo várias 
características. É como se fosse "meio" abandonada, criada sem muito carinho, sem 
atenção adequada e até sem amor" segundo Martins Filho (2007: 91).  

        Savater (1998) enfatiza os aspectos psicológicos, dentre eles: o fanatismo 
pelo juvenil. Em suas palavras: 

Refiro-me ao fanatismo pelo juvenil nos modelos contemporâneos de 
comportamento. O jovem, a moda jovem, a despreocupação juvenil, 
o corpo ágil e bonito, eternamente jovem à custa de qualquer 
sacrifício, dietas e correções, a espontaneidade um pouquinho 
artificial (...) (p. 75) 



        Recursos tecnológicos e financeiros são capazes de manter a aparência 
jovem, a pele sempre radiante, o corpo em forma etc. Savater (1998) pontua que a 
maturidade, a experiência e a responsabilidade, denunciam a jovialidade superficial 
expondo o adulto camuflado. Para que uma família funcione educacionalmente 
alguém tem que fazer o papel do adulto. A hierarquia familiar fica prejudicada 
quando o pai é o melhor amigo do filho e/ou a mãe a irmã, ligeiramente mais 
velha, de sua filha. Nos modelos tradicionais da família o pai impunha medo que, 
segundo o autor, constitui-se em fator de aprendizagem na socialização primária. 
Na atualidade, a formação moral e social da criança fica comprometida devido à 
confusão de papéis na estrutura familiar. As instituições públicas sobrecarregam-se. 
"Quanto menos os pais quiserem ser pais, mais paternalista se exigirá que seja o 
Estado" (Savater, 1998: 78).  

        Diante desta confusão de papéis pode-se indagar como a criança está 
posicionada em meio a tantas variações. 

        Além das transformações da família, a criança ocupa uma diferente posição 
social. Postman (1999) destaca que um dos causadores pelo desaparecimento da 
infância é a televisão. A televisão educa demasiada e irresistivelmente, desmistifica 
a ignorância das crianças. Por séculos as crianças aprendiam aquilo que os adultos 
queriam ensinar. Postman (1999: 102) esclarece que "por definição a idade adulta 
significa mistérios desvendados e segredos descobertos". A ausência da televisão 
permitia que o conhecimento fosse adquirido mediante leituras que exigiam longos 
estudos. Os saberes eram transmitidos oralmente pelos adultos. A criança ansiava 
alcançar a maturidade para ser admirada pelos conhecimentos adquiridos.  

A posição social da criança 

        Na contemporaneidade, a televisão transmite informações, sem filtro, a 
qualquer faixa etária. Propinas, corrupção, violência sexual, guerras deixaram de 
ser tabus. Segundo Postman (1999: 103): "Parece que estamos retornando às 
condições do século quatorze quando nenhuma palavra era considerada imprópria 
(...)" A preocupação que existia em "isolar a juventude do mundo sujo dos adultos 
para mantê-la na inocência primitiva" (Ariès, 1981: 231) desapareceu com a 
televisão. Savater (1998) afirma que a sociedade parece ter transferido para estes 
meios a tarefa da socialização primária. Savater (1998: 87) ressalta que: 
"Enquanto a função educacional da autoridade paternal se eclipsa, a educação da 
televisão está cada vez mais no auge (...)". 

        Martins Filho (2007) aponta que a televisão parece ter criado a socialização da 
televisão e Savater (1998: 87) ainda destaca que "(...) é próprio da televisão 
funcionar quando os pais não estão e, muitas vezes, para distrair os filhos do fato 
de os pais não estarem." 

        O fácil acesso da criança às informações traz dificuldades e desafios para os 
professores. A escola tem uma dupla tarefa: suprir a socialização primária e 
administrar a socialização da televisão. Antes do domínio da televisão, o professor 
explorava a curiosidade de seus alunos e os provia com o conhecimento sistemático 
e gradual, provocando na criança um desejo de aprender mais. Nas palavras de 
Postman (1999): 

(...) a televisão destrói a linha divisória entre infância e idade adulta 
de três maneiras, todas relacionadas com sua acessibilidade 
indiferenciada: primeiro, porque não requer treinamento para 
apreender sua forma; segundo, porque não faz exigências complexas 



nem à mente nem ao comportamento; e terceiro, porque não 
segrega seu público. (p. 94) 

        A terceirização ocorre também com o tempo. Como Martins Filho (2007) 
indaga: 

Você tem se debruçado sobre o que é a vida das crianças da classe 
média, para os quais os pais não têm tempo? São verdadeiras mini-
executivas: vão à escola, à aula de inglês, à aula de tênis, ao judô, 
ao futebol, ao professor particular etc. (p. 82) 

        O documentário A Invenção da Infância de Sulzbach (2000), traz o seguinte: 

Ao inventar a infância, a modernidade cria a idade de ouro de cada 
indivíduo. Fase em que a vida será perfeita, protegida e tranqüila, 
antes de ser tomada pelas exigências do trabalho. Época ideal de 
nossas vidas, em que ser criança é não ter qualquer outro 
compromisso que vá além do gozo puro e simples de sua inocência. 

        Este pensamento de Sulzbach (2000) se contrapõe na cena posterior à 
narração descrita, em que crianças da classe média da região Sudeste do Brasil 
depõem sobre suas agendas de atividades extra-escolares.  

•-         Horário pra ir no clube é horário pra ir no clube, horário de ir 
pra escola é horário de ir pra escola (Carolina). 

•-            Eu faço balé, faço natação e vôlei na escola (Ana Lívia). 

        Estes depoimentos ilustram a expressão usada por Martins Filho (2007: 82) 
ao referir-se às crianças da classe média como "verdadeiras mini-executivas." A 
agenda repleta é uma forma de abandono "disfarçado em muitas horas cheias de 
atividades que apenas visam preencher a lacuna da não-presença" dos pais. As 
palavras de Carolina no documentário "

        Sulzbach (2000) define nossa realidade como um "mundo de iguais." As 
"crianças podem trabalhar como adultos, consumir como adultos, partilhar das 
informações como adultos" não há diferença entre os espaços que eles 
compartilham.  

Eu, eu acho que é igualzinha a vida dos 
adultos", remetem à situação vivenciada pela criança no século XVII, quando era 
vista como um adulto em miniatura.  

 

        A seguir, se apresentam suportes teóricos sobre os papéis educacionais da 
escola e da família. Para Cavalcante (1998) a escola e a família estão integradas e 
são interativas. Pinto, Garcia e Letichevsky (2006) trazem que diversos atores são 
responsáveis pela tarefa educacional. E, para Carvalho (2004) ambas instituições 
"(...) baseiam-se na divisão do trabalho de educação de crianças e jovens, 
envolvendo expectativas recíprocas." Conforme as autoras Pinto, Garcia e 
Letichevsky (2006): 

O Eclipse da Família 

        O sistema educacional brasileiro carece de novas estratégias que garantam 
um nível de qualidade, assegure a efetividade do desempenho da escola, e 



conseqüentemente, o alcance de seu objetivo maior, que é a qualidade da 
formação dos alunos. Essa estratégia de mudança precisa ser integradora e 
certamente, pode ser iniciada com a aproximação entre as famílias e a escola de 
seus filhos. Essa mudança só será possível se houver trabalho integrado dos grupos 
envolvidos: a escola, os pais e responsáveis. 

        Segundo Cavalcante (1998), a parceria deve ir além da participação dos pais 
nas reuniões, pois, extrapolar estes eventos proporcionaria um relacionamento 
horizontal entre professores e pais, melhorando o ambiente escolar e 
transformando a experiência educacional das crianças numa vivência mais 
significativa.  

        Cavalcante (1998) acredita que a escola espera que os pais tomem a 
iniciativa e a interação, entretanto, ela defende que compete à escola "tomar a 
liderança para que a colaboração possa se estabelecer." A autora aponta algumas 
barreiras enfrentadas pelos pais que inibem a parceria: falta de recursos 
financeiros; culturais; dificuldades de comunicação; dificuldade em compreender a 
organizacão da escola. Do outro lado, a escola atribui o distanciamento da família à 
apatia em relação à escolaridade dos filhos e à limitação do tempo disponível. 
Afirma a autora (Cavalcante, 1998) que estas percepções podem ser 
redimensionadas a partir da implementação de estratégias de parcerias, tais como:  

a) programas educacionais direcionados aos pais; b) comunicação 
consistente com professores e outros profissionais da escola; c) 
envolvimento direto dos pais nas atividades escolares; d) 
envolvimento dos pais em atividades educativas desenvolvidas em 
casa; e e) envolvimento dos pais nas decisões da escola. 

        Das estratégias de parceria apresentadas, elegeu-se para esta pesquisa 
aquela que se refere aos programas direcionados aos pais. A partir do estudo de 
caso, apresentou-se o evento festivo intitulado Festa da Família: A Parceria Ideal 
Família-Escola-Igreja, que teve como proposta aproximar a família da escola. 
Decorrente deste evento nasceu a Escola de Pais que atende a dois objetivos: 
subsidiar a família com conhecimentos psicopedagógicos para que ela, nas palavras 
de Cavalcante (1998), sinta-se "como parte do processo educacional de seus filhos" 
e, favorecer a relação entre a escola e a família, ainda conforme a autora "com o 
envolvimento dos pais na escola os conflitos da escola com os familiares tendem a 
se reduzir, melhorando ainda mais o ambiente escolar." 

        O estudo de caso foi realizado na escola em que a pesquisadora estagiou nas 
modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A escola é confessional e 
situa-se no centro de Campinas, SP.  

O desenvolvimento da pesquisa 

        A pesquisadora observou um evento intitulado Festa da Família: A Parceria 
Ideal Família-Escola-Igreja. A coordenadora pedagógica explicou que o evento 
visava à presença dos pais e/ou responsáveis da criança, trazendo a família para a 
escola e apresentar o desenvolvimento sócio-cognitivo das crianças. A Festa da 
Família, surgeu devido a que várias mães não compareciam ao evento dedicado a 
elas, Dia das Mães e o mesmo acontecia com os pais, no seu dia. O não 
comparecimento se devia a que algumas das crianças vinham de famílias 
monoparentais e, por razões diversas, se ausentavam. Uma das conseqüências foi 
o sentimento de exclusão que a criança vivenciava quando constatava que a mãe 
ou o pai do amigo estava presente e o seu não. Para minimizar este sentimento, a 
escola decidiu comemorar a Festa da Família: A Parceria Ideal Família-Escola-



Igreja. Esta propiciaria a reunião dos membros da família ou qualquer pessoa que 
fosse responsável pela criança.  

        O evento foi programado para acontecer aos dezesseis de maio do ano 
corrente (2008) a partir das dezoito horas. O salão estava enfeitado com trabalhos 
artísticos desenvolvidos pelas crianças. As mesas decoradas com toalhas e vasos 
com flores. Os aperitivos e bebidas eram servidos pelos funcionários da escola. 
Presentes estavam pais, mães e/ou outros integrantes da família, 
aproximadamente 250 participantes. Todas as crianças participaram desde o 
Maternal até o último ano do Ensino Fundamental. A professora de Educação Física 
foi a encarregada de conduzir as apresentações artísticas - dança, teatro, música - 
de cada classe. A platéia assistia com muito interesse, atenção e orgulho. Ao final 
das apresentações, as crianças correram de encontro aos seus entes queridos. 
Todas as crianças tiveram a quem abraçar.  

Festa da Família: A Parceria Ideal Família-Escola-Igreja 

        Uma semana após o evento, a diretora, o pastor, e pais, totalizando trinta 
pessoas, se reuniram para avaliar o resultado do evento que havia sido positivo, 
pois, a presença dos familiares nunca havia sido tão alta. Discutiu-se sobre como 
poderiam manter esta aproximação. Surgiu então a Escola de Pais. Ficou definido 
que os encontros entre a escola e os interessados em participar seriam quinzenais, 
para debater assuntos relacionados ao desenvolvimento sócio-cognitivo-afetivo das 
crianças. Os encontros seriam mediados pelo pastor, que traria a teoria para 
discussão relacionada aos temas escolhidos pelos pais, tendo como suporte teórico-
religioso o livro Sete Necessidades Básicas da Criança de John M. Drescher.  

A Escola de Pais 

        A pesquisadora observou três reuniões. O assunto da primeira reunião: 
Sentido de Significado mostrou-se relevante para a pesquisa por estabelecer 
relação com o suporte teórico desenvolvido, as demais, por não apresentarem esta 
relação estão disponíveis para consulta no Apêndice.  

        A discussão da reunião (Apêndice) remeteu a pesquisadora ao exposto por 
Sulzbach (2000) no documentário: A Invenção da Infância, quando apresenta as 
crianças depondo sobre suas agendas de mini-executivas e também a Martins Filho 
(2007: 82) ao referir-se às crianças como "verdadeiras mini-executivas".  

Relato da Reunião I 

        A história apresentada pelo pastor (Apêndice) ilustrou que aquela criança 
estava buscando um significado para si, evidenciando a necessidade de receber 
atenção. Cabe ao adulto que a acompanha estar atento para supri-la, em caso de 
displicência a criança se fará notada podendo adotar condutas incorretas numa 
tentativa de chamar a atenção.  

   

        Esta pesquisa teve como objetivo buscar e analisar estratégias de Parceria 
Família-Escola para auxiliar o desenvolvimento sócio-cognitivo-afetivo da criança e 
foi fundamentada nas concepções teóricas de Ariès (1981), Martins Filho (2007), 
Savater (1998), Carvalho (2004), Cavalcante (1998), e Pinto, Garcia e Letichevsky 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



(2006). A investigação iniciou-se com levantamentos bibliográficos a partir do 
século XVII, através de Ariès (1981), onde o termo infância não existia e a família 
não era unicelular. A aprendizagem da criança se dava por intermédio de outra 
família. Zilberman (2003) fez a transição da criança da época de Ariès para o 
Estado moderno. A criança teve suas particularidades bem atendidas e a família 
constituiu-se em unicelular atendendo as necessidades da sociedade moderna 
capitalista. A educação passou a ocorrer em escolas. Savater (1998) apresentou a 
socialização primária, sob responsabilidade da família, e a secundária, sob 
responsabilidade da escola. Savater aponta que a família está passando por um 
eclipse ocasionado pelas exigências atuais tornando o papel da família confuso. A 
família passa a delegar a socialização primária à escola. Martins Filho (2007) define 
a criança terceirizada para descrever a transferência das funções maternas e 
paternas para outros. Savater e Martins Filho falam das responsabilidades sobre a 
criança sendo delegadas a terceiros, como: a escola. Postman (1999) trouxe outro 
terceirizador: a televisão, que transmite informações variadas e sem censura. 
Sulzbach (2000) mostrou a realidade das crianças da classe média paulistana que 
tem atividades extra-curriculares intensas e parecem mini-executivas.  

        As autoras Carvalho (2004), Cavalcante (1998), Pinto, Garcia e Letichevsky 
(2006) apresentam a: Parceria Família-Escola. O desenvolvimento sócio-cognitivo-
afetivo da criança deve ser favorecido por esta parceria quando as duas instituições 
- família e escola - unem esforços para trabalharem juntas. Uma das formas que 
esta pesquisa considerou como parceria é a Escola de Pais. Foram observadas três 
reuniões. Como considerações finais não foram atingidos resultados concretos 
sobre a Escola de Pais por se tratar de um projeto recente na escola analisada. 
Considera-se relevante a criação do espaço Escola de Pais dentro da escola como 
estratégia de parceria e deixa-se a pesquisa em aberto para futuras investigações.  

ARIÈS, Philippe. 
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APÊNDICE 

Relatos das Reuniões I, II e III  

Relato da Reunião I – 1º parte 

 

A reunião ocorreu no segundo andar da 

escola em uma das salas de aula e teve seu início, 

pontualmente às 18h00min. Fez-se uma breve 

revisão sobre os temas abordados anteriormente, a 

saber: Estágio de Desenvolvimento da Criança e 

Superproteção. 

O tema abordado nesta reunião foi Sentido de Significado. Os pais presentes 

listaram, a partir de seus pontos de vista, as necessidades básicas das crianças 

na seguinte ordem: alimentação, educação, vestimenta, higiene, saúde, lazer e 

proteção. 

O grupo, após discussão, concluiu que o acesso das crianças aos bens 

materiais e as informações, nos dias atuais, está muito fácil, rápido e sem critérios. 

Isso ocorre devido à mídia que não tem fronteiras, seduz ao consumo e expõe ao 

mundo indiscriminadamente. As pesquisadoras relacionaram esta discussão com 

o pensamento de Postman (1999) que defende que a televisão educa demasiada 

e irresistivelmente, além de desmistificar a ignorância das crianças. Outra questão 

levantada pelo grupo foi a de que as crianças são submetidas a inúmeras 

atividades extras-curriculares como inglês, tênis, dança, natação, entre outras. 

 

A seguir, o pastor retomou o assunto sobre as necessidades básicas da 

criança acrescentando que caso elas não sejam supridas, haverá conseqüências 

desoladoras para o futuro. A criança precisa de Sentido de Significado, na 

definição do pastor, a criança precisa receber significado do mundo, ela precisa 

sentir-se valorizada e pertencente ao meio social em que está inserida, 

Reunião: 15 de agosto 
de 2008  

Participantes: oito 
mães, duas delas 
acompanhadas por 
seus esposos. 

Mediadores: pastor e 
a diretora da escola 

Duração: das 18:00 
às 19:00 
 

Tema:  

Sentido de 
Significado 



construindo, desta forma, sua auto-estima. O pastor exemplificou com a seguinte 

história: 

Certa escola havia programado uma visita a uma fábrica de laticínios. A classe do 

terceiro ano do Ensino Fundamental ouvia atentamente as explicações do 

representante da fábrica sobre todo o processo que envolve a produção de laticínios. 

Depois da palestra, o professor perguntou a classe se alguém tinha alguma pergunta 

a fazer. Um garoto levantou a mão e disse: “Tio, você viu minha camiseta nova?” 

 

O próximo tópico abordado foi sobre falsas suposições no relacionamento 

pai/mãe-filho, estabelecidos por John M. Drescher: relacionamento de pai-filho 

prioriza o de marido-mulher; a criança precisa de super atenção; a criança precisa 

ser inserida rapidamente ao mundo adulto. Após discussão sobre estes assuntos, 

foram apontados alguns caminhos para a construção de significado para a 

criança. Este material encontra-se em Anexo. A reunião foi encerrada, 

pontualmente às 19h00min, com uma oração de agradecimento. 

 

Relato da Reunião I – 2º parte 

O próximo tópico abordado foi sobre 

falsas suposições no relacionamento pai/mãe-

filho, estabelecidos por John M. Drescher: 

relacionamento de pai-filho prioriza o de 

marido-mulher; a criança precisa de super 

atenção; a criança precisa ser inserida 

rapidamente ao mundo adulto. 

Relação pai-filho tem prioridade na relação marido-mulher: Isso não deve ocorrer, 

pois cada relação tem suas características e necessidades próprias. Quando o 

casal não consegue separar as duas situações, o casamento pode culminar no 

divórcio. Neste momento um casal deu seu depoimento. O casal havia se 

separado. Depois de alguns meses, eles decidiram retomar o casamento, no 

entanto, o filho de cinco anos que até então tinha a atenção da mãe toda voltada 

para ele, não aceitou o pai de volta. A criança adotou atitudes inadequadas como 
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gritar, xingar para mostrar sua desaprovação. O pastor disse que a criança 

precisaria de um tempo para se readaptar a presença do pai em casa, 

acrescentando que aquelas seriam algumas das conseqüências que o casal 

enfrentaria se a veneração aos filhos fosse exagerada. Ressaltou que quando o 

casal passa por dificuldades de relacionamento a criança percebe. Neste ponto a 

diretora tomou a palavra dizendo que toda criança que apresenta problemas 

comportamentais está enfrentando problemas em casa. Elas vêm de lares 

disfuncionais. Uma mãe relatou sua experiência quando na oportunidade da 

gravidez teve discussões com o esposo e ela sentia que a criança em seu ventre 

respondia àquela situação. Quando eles brigavam, a criança ficava mais agitada. 

Então, ela pedia que seu esposo acariciasse sua barriga e conversasse com o 

bebê explicando-lhe que estava tudo bem. A briga não deveria influenciar o 

relacionamento pai-filho. Outra mãe questionou como explicar para a criança que 

os pais estão passando por dificuldades, quaisquer que sejam. O pastor devolveu 

a pergunta ao grupo que concluiu que a melhor forma seria averiguar a idade da 

criança e, com palavras correspondentes a seu desenvolvimento, explicar o que 

estava acontecendo.   

A criança precisa de super atenção: A criança precisa de atenção, entretanto se 

ela for exagerada no sentido de super proteção, não impor limites aos desejos das 

crianças, a conseqüência mais grave desta atitude seria a de que a criança se 

tornasse egocêntrica. A criança não saberia ouvir um ‘não’ e quando fosse 

necessário esse ‘não’ seria inaceitável, causando rebeldia na criança. Como 

resolver esta situação? Equilíbrio! Palavra chave! A atenção deve ser dada na 

medida correta, a criança precisa aprender a aceitar o ‘não’, pois, a vida lhe dirá 

muitos ‘nãos’. 

A criança precisa ser inserida rapidamente ao mundo adulto: A criança não deve 

ser empurrada ao mundo dos adultos, ela precisa vivenciar o período de ser 

criança. Não se deve exigir dela uma postura que não corresponde ao seu nível 

de desenvolvimento. Uma das razões para que as crianças sejam impulsionadas a 

crescer antes do tempo é que seus pais anseiam que seus filhos realizem os 

sonhos que eles não concretizaram. Exemplificando: se o pai queria ser advogado 



e não teve a oportunidade de sê-lo, transferirá este desejo para seu filho. Esse 

sentimento impulsiona os pais a exigirem que seus filhos tomem atitudes para as 

quais ainda não estão preparados. Para que esta situação não ocorra os pais 

devem verificar quais são as aptidões, dons e talentos que seus filhos possuem e 

deixar que eles escolham o caminho profissional que querem trilhar. Caso isso 

não ocorra, a imposição de um caminho que eles não desejam seguir pode lhes 

causar frustrações e inseguranças. Uma mãe que trabalha em um pronto socorro 

disse que a pressão que as crianças sofrem para satisfazer seus pais é muito 

grande. Certa ocasião, uma criança de apenas seis anos deu entrada no pronto 

socorro porque havia tentado o suicídio. Não houve mais detalhes sobre o caso. 

Outro comentário de outra mãe: a criança é tão cobrada para atender às 

exigências que ela lembrou-se de uma cena, em outra escola, onde os alunos da 

Educação Infantil receberam diplomas para o encerramento do ano. Uma criança 

comentou: “Olha eu recebi um diploma, mas eu ainda não sei ler.” 

Para concluir a reunião o pastor apontou alguns caminhos para a 

construção de significado para a criança.  

A auto-estima dos pais: Os pais devem gostar de si mesmos, devem ter auto-

respeito. Se os pais tiverem a auto-estima equilibrada as crianças os terão como 

exemplo.  

O sentido de dignidade: Quando os pais têm dignidade esse valor é transmitido 

naturalmente para a criança. 

A permissão para o auxílio da criança: Permitir que a criança ajude seus pais nas 

tarefas de casa – desde que compatíveis com sua idade – faz com que a criança 

se sinta útil e capaz. 

A apresentação do filho: Ao encontrar seus amigos apresente seu filho pelo nome 

dele. Esta atitude dá dignidade à criança, faz com ela se sinta parte da família.  

O consentimento da fala do filho: Deixe que a própria criança diga sua idade, onde 

estuda etc., permita que ela se expresse por si, isso fará com que se sinta 

valorizada.  



O direito de escolha: Dê ao seu filho o direito de escolher – dentro de limites 

seguros. Ensine-lhe que todos têm direito de escolha e que há conseqüências 

para cada atitude e que estas devem ser assumidas.  

O tempo com seu filho: O pastor ilustrou este último item com a seguinte história: 

O pai comprara um carro novo, o carro de seus sonhos. Como um bem precioso ele cuidava 
do carro com muito afinco, limpava, lustrava, eliminava toda e qualquer mancha. Quando seu 
filho pedia que brincasse com ele, a resposta do pai era sempre a mesma: “agora não posso, 
preciso terminar de limpar o carro”. O filho continuava insistindo dia após dia, sem qualquer 
sucesso. Certo dia o filho perguntou ao pai porque ele cuidava tanto daquele carro. O pai 
respondeu que se o carro estivesse em ordem, sem riscos, limpo, ele poderia vendê-lo 
melhor, pois valeria muito mais e além de recuperar seu investimento ainda ganharia um 
lucro. O filho pensou, pensou e concluiu: “bom pai, então, eu devo valer muito pouco mesmo, 
né?”. 

 



Relato da Reunião II 

 

Nesta reunião observou-se que dos 

dez participantes presentes, cinco estiveram na 

anterior. Com o auxilio destes cinco, o pastor fez 

uma breve recapitulação do tema anterior - 

Sentido de Significado - e iniciou a abordagem do 

novo tema: Segurança, perguntando aos 

presentes o que lhes vinha à mente ao ouvirem a palavra: Segurança. Respostas 

obtidas: proteção física, proteção contra seqüestro, cuidado para a criança não se 

machucar. O pastor concordou com a lista e expôs duas situações que deformam 

o caráter da criança: a permissividade e a proteção excessiva. Quando os pais 

adotam estas posturas o Sentido de Segurança não é transmitido. O pastor definiu 

que a proteção excessiva causa anemia na personalidade da criança, uma 

metáfora para explicar que esta atitude deixa a criança apática, sem ânimo e 

iniciativa.  Permissividade, nas palavras da diretora “cria uma criança insegura e 

desespera aqueles que cuidam dela”, referindo-se ao desespero dos professores, 

educadores e responsáveis.  Para ilustrar a reunião, o pastor trouxe o exemplo de 

um rapaz usuário de drogas e álcool, que buscou aconselhamento na igreja, pois, 

estava prestes a dar fim a própria vida. À medida que a sessão de 

aconselhamento transcorria, ficou evidente que a fonte de desespero do rapaz era 

a insegurança. O pastor listou uma série delas: conflito entre os pais, mudanças 

constantes, falta de disciplina adequada, ausência dos pais, críticas contínuas, 

valorização de coisas e não de pessoas e insegurança dos pais. 

Conflito entre os pais: O conflito entre os pais traz muita insegurança à criança, 

pois, há casais que não dosam suas crises diante das crianças. 

Mudanças constantes: Quando a família muda de bairro, cidade, estado ou país 

com muita freqüência, gera insegurança na criança, pois, a cada mudança ela 

precisa se readaptar, agravado pelo sentimento de perda do que foi deixado para 

trás: amigos, escola, hábitos, entre outros. A criança não consegue estabelecer 
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vínculos. Isso pode levar a conseqüências graves como tristeza, apatia, 

depressão, infelicidade. 

Falta de disciplina adequada: A criança precisa de regras de vida. O pastor, neste 

momento, pede que o grupo diga quais regras de vida eles consideram 

fundamentais. Foram listados: higiene pessoal, horário para comer e dormir, 

guardar os brinquedos, estabelecimento de linguagem apropriada (o não uso de 

palavrões), respeito aos mais velhos, cordialidade e obrigações sociais e 

escolares. O pastor concordou com a lista e acrescentou que crianças inseguras 

provêm de lares sem disciplina. 

Ausência dos pais: A ausência dos pais pode ocorrer em âmbitos físico, emocional 

e/ou espiritual. A diretora apresentou um fato verídico ocorrido na escola. Uma 

mãe, não podendo ir buscar seu filho às 17h30min, horário de saída do colégio por 

razões de trabalho, pediu que seu namorado o fizesse, porém, não avisou a 

escola desta mudança. Entretanto, o namorado da mãe, esqueceu de buscar a 

criança. Como a mãe havia desligado o celular impossibilitando a comunicação, a 

diretora tentava, em vão, contatar alguém da família. Quando, finalmente, ela 

conseguiu falar com a avó do garoto, já eram 20h:00min. O questionamento que 

ficou: como uma criança pode se sentir segura se seus pais e/ou responsáveis se 

esquecem dela? A transferência da responsabilidade de buscar a criança, neste 

caso, nos remete aos dizeres de Martins Filho (2007) quando afirma que os pais 

terceirizam sua função por diversos fatores, entre eles a vida profissional 

atribulada que levam. 

Críticas contínuas: Pais que criticam continuamente seus filhos geram 

insegurança neles. A criança assume o fracasso e acredita que tudo o que faz é 

errado. Esta postura dos pais faz com que a confiança da criança em si não seja 

construída. Para desenvolver a auto-estima é necessário que os pais valorizem 

seus filhos. As eventuais críticas e observações devem ser feitas a partir de 

explicações sobre o correto e o errado, o adequado e o inadequado, utilizando 

uma linguagem acessível à criança e sem desvalorizá-la. 



Valorização de coisas e não de pessoas: “Coisas não substituem pessoas em 

hipótese alguma”, foram as palavras do pastor. Há pais que para compensarem 

sua ausência trocam o verbo amar por comprar.  

Insegurança dos pais: Pais inseguros geram crianças inseguras. O pastor pede 

que o grupo liste o que causa insegurança nos pais. Os fatores apresentados 

foram: desemprego, a repetição da educação que os pais receberam de seus pais, 

ausência de Deus, instabilidade emocional, despreparo dos pais, a não priorização 

da família, o desejo dos pais em manter a vida de solteiros. Neste aspecto, 

‘manter a vida de solteiros’, podemos recordar as palavras de Savater (1998) 

quando menciona que os pais desejam manter a paridade juvenil com seus filhos. 

O desejo de se manterem sempre jovens vivendo como se ainda fossem solteiros 

sem as exigências que uma família demanda.   

O grupo discutiu sobre os outros fatores. A repetição da educação que 

os pais receberam de seus pais. Embora, vários presentes concordaram que este 

é um fator de insegurança baseado no desconhecimento de como fazer diferente, 

o grupo mostrou-se unânime ao concluir que esta causa pode e ddeevvee ser 

modificada. Com o advento da globalização, há inúmeras formas de obter 

conhecimento, muitos cursos sobre educação e psicologia são oferecidos, 

inclusive gratuitamente, que poderiam proporcionar subsídios para a tomada de 

atitudes diferentes das que receberam de seus pais. Instabilidade emocional: aqui 

discutiu-se sobre a transferência de sentimentos dos pais para as crianças. Casais 

que discutem freqüentemente não conseguem manter uma estabilidade 

psicoemocional e a criança fica insegura, pois, nunca sabe como será a reação de 

seus pais em relação a ela. Despreparo dos pais: nas palavras de um dos pais: 

“qual é o pai que está pronto?”, todos concordaram que nenhum está pronto e, 

infelizmente, nas palavras de uma mãe: “somos pais e mães sem manual de 

instrução.” 

Findada a discussão sobre os fatores que causam insegurança na 

criança do ponto de vista daquele grupo, o pastor apresentou pontos que 

promovem a segurança: cônjuges que sentem segurança no relacionamento, 



amor generoso e contínuo dos pais pela criança, união da família, rotina definida e 

regulada, disciplina adequada, influência do toque, sentimento de pertencer à uma 

família, ter tempo para a criança. Os destaques destes pontos foram para amor 

generoso: aquele sentimento que surge nos pais ao perguntarem para si “o que eu 

posso fazer para que meu filho esteja melhor?”; influência do toque: importante ato 

que está sendo esquecido pelas pessoas, os pais sequer encostam em seus 

filhos, a falta de toque, de carinho, de abraços provoca insegurança na criança; 

sentimento de pertencer à uma família que foi exemplificado por uma das mães 

que compartilhou a experiência que viveu com seu filho adotivo quando ele, no 

início do processo de adaptação, pedia a ela que o levasse ao abrigo para visitar 

seus amigos. A psicóloga que os atendia recomendou que ela permitisse o contato 

do filho com os amigos do abrigo, pois, o filho, ainda se sentia pertencente àquele 

ambiente e o desligamento seria paulatino. Seguindo estas orientações, a mãe o 

levava sempre que ele pedia, até o momento em que estas solicitações foram se 

espaçando e se restringindo a visita a um único garoto do abrigo. Hoje, o filho, não 

se sente parte do mundo do abrigo, mas, parte do mundo da família que o adotou; 

e, por fim, ter tempo para a criança, desta vez, o exemplo veio da diretora que tem 

seus filhos já crescidos, estudantes universitários e que, sagradamente, almoçam 

todos juntos à mesa. Ela destacou a importância de se conversar com os filhos, 

saber como foi o dia deles, quais foram as conquistas e os tropeços, em outras 

palavras, mostrar interesse pela pessoa que é seu filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relato da Reunião III 

 

Nesta reunião estiveram duas mães que 

participaram das reuniões anteriores, três pessoas 

novas – um casal e uma avó. Houve uma redução 

no número de presentes sem razão específica. 

  

Após uma breve retomada dos temas 

anteriores, foi apresentado o novo: A criança precisa de aceitação. 

Nesta reunião observou-se que não foi proporcionado aos pais 

presentes oportunidades de interação, pois, este encontro teve formato de 

palestra expositiva, diferentemente dos encontros anteriores. O pastor iniciou a 

reunião colocando que as crianças sentem que não são aceitas quando: são 

criticadas constantemente; os pais enfatizam apenas os erros que cometem; os 

pais comparam a criança com outras. A seguir, listou alguns fatores que 

contribuem para que a criança sinta-se aceita. 

Pais devem aceitar seus filhos quando eles obtêm êxito ou não: Alguns pais 

transmitem a aceitação aos seus filhos somente quando eles obtêm êxito. Este 

tipo de comportamento pode trazer sérios problemas para as crianças, pois, a 

não-aceitação quando falham poderá causar-lhes frustrações. Para que a criança 

cresça e desenvolva a autoconfiança, ela precisa ser aceita em todas as 

circunstâncias, caso contrário, se sentirá vulnerável. A autoconfiança é a base do 

crescimento pessoal e profissional, sem ela é muito difícil seguir para a fase adulta 

e atingir seus os objetivos. 

A saúde emocional depende da auto-estima apropriada que temos: A auto-estima 

é uma das ferramentas mais valiosas que possuímos e sem ela podem ser 

ocasionados sérios problemas, entre eles a insegurança. Quando os pais têm 

algum problema com a auto-aceitação, seus filhos também poderão ter, pois, eles 

são o reflexo dos pais.  

Reunião: 12 de 
setembro de 2008.  

Participantes: quatro 
mães, uma delas 
acompanhada por seu 
esposo, uma avó. 

Mediadores: pastor e 
a diretora da escola. 

Duração: das 
18h00min às 
19h00min. 

Tema:  

A criança 
precisa de 
aceitação  



Os pais são como espelho onde as crianças se vêem: Todo comportamento, 

gesto, atitude, palavra dos pais será gravada e imitada pela criança que tem seus 

pais como modelo e referência. As críticas, na medida certa, podem trazer bons 

resultados, porém, em excesso podem causar problemas de aceitação 

irreversíveis.  

Os pais não devem projetar seus sonhos em seus filhos: Pais que querem realizar 

seus sonhos através da criança podem causar frustrações nela, pois, talvez este 

não seja o sonho de seu filho. 

Não espere mais da capacidade de seu filho: Respeitar os limites dos filhos faz 

bem para ele. Cada um tem seu tempo para realizar as coisas, aprender, 

amadurecer etc.  

Sintetizando a reunião, o pastor listou atitudes que levam a criança a ter 

o sentimento de aceitação: 

 Reconhecer o seu filho como único, nunca compará-lo com outros.   

 Compartilhar com seu filho seus desejos e empreendimentos. Ele se sentirá 

valorizado e importante. 

 Dizer a seu filho o quanto seus pais o amam. Isso ajudará na sua auto-

estima e ele se sentirá valorizado. 

 Aceitar os amigos de seu filho. Receba-os em sua casa, isso fará com que 

você saiba com quem seus filhos se relacionam.  

 Manter um relacionamento sincero com seu filho. A sinceridade é a base do 

respeito mútuo. 

 Ouvir seu filho. Ele se sentirá protegido, reconhecido e valorizado. 

  

 

 

 



APÊNDICE 

Relatos das Reuniões I, II e III  

Relato da Reunião I – 1º parte 

 

A reunião ocorreu no segundo andar da 

escola em uma das salas de aula e teve seu início, 

pontualmente às 18h00min. Fez-se uma breve 

revisão sobre os temas abordados anteriormente, a 

saber: Estágio de Desenvolvimento da Criança e 

Superproteção. 

O tema abordado nesta reunião foi Sentido de Significado. Os pais presentes 

listaram, a partir de seus pontos de vista, as necessidades básicas das crianças 

na seguinte ordem: alimentação, educação, vestimenta, higiene, saúde, lazer e 

proteção. 

O grupo, após discussão, concluiu que o acesso das crianças aos bens 

materiais e as informações, nos dias atuais, está muito fácil, rápido e sem critérios. 

Isso ocorre devido à mídia que não tem fronteiras, seduz ao consumo e expõe ao 

mundo indiscriminadamente. As pesquisadoras relacionaram esta discussão com 

o pensamento de Postman (1999) que defende que a televisão educa demasiada 

e irresistivelmente, além de desmistificar a ignorância das crianças. Outra questão 

levantada pelo grupo foi a de que as crianças são submetidas a inúmeras 

atividades extras-curriculares como inglês, tênis, dança, natação, entre outras. 

 

A seguir, o pastor retomou o assunto sobre as necessidades básicas da 

criança acrescentando que caso elas não sejam supridas, haverá conseqüências 

desoladoras para o futuro. A criança precisa de Sentido de Significado, na 

definição do pastor, a criança precisa receber significado do mundo, ela precisa 

sentir-se valorizada e pertencente ao meio social em que está inserida, 

Reunião: 15 de agosto 
de 2008  

Participantes: oito 
mães, duas delas 
acompanhadas por 
seus esposos. 

Mediadores: pastor e 
a diretora da escola 

Duração: das 18:00 
às 19:00 
 

Tema:  

Sentido de 
Significado 



construindo, desta forma, sua auto-estima. O pastor exemplificou com a seguinte 

história: 

Certa escola havia programado uma visita a uma fábrica de laticínios. A classe do 

terceiro ano do Ensino Fundamental ouvia atentamente as explicações do 

representante da fábrica sobre todo o processo que envolve a produção de laticínios. 

Depois da palestra, o professor perguntou a classe se alguém tinha alguma pergunta 

a fazer. Um garoto levantou a mão e disse: “Tio, você viu minha camiseta nova?” 

 

O próximo tópico abordado foi sobre falsas suposições no relacionamento 

pai/mãe-filho, estabelecidos por John M. Drescher: relacionamento de pai-filho 

prioriza o de marido-mulher; a criança precisa de super atenção; a criança precisa 

ser inserida rapidamente ao mundo adulto. Após discussão sobre estes assuntos, 

foram apontados alguns caminhos para a construção de significado para a 

criança. A reunião foi encerrada, pontualmente às 19h00min, com uma oração de 

agradecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relato da Reunião I – 2º parte 

O próximo tópico abordado foi sobre 

falsas suposições no relacionamento pai/mãe-

filho, estabelecidos por John M. Drescher: 

relacionamento de pai-filho prioriza o de 

marido-mulher; a criança precisa de super 

atenção; a criança precisa ser inserida 

rapidamente ao mundo adulto. 

Relação pai-filho tem prioridade na relação marido-mulher: Isso não deve ocorrer, 

pois cada relação tem suas características e necessidades próprias. Quando o 

casal não consegue separar as duas situações, o casamento pode culminar no 

divórcio. Neste momento um casal deu seu depoimento. O casal havia se 

separado. Depois de alguns meses, eles decidiram retomar o casamento, no 

entanto, o filho de cinco anos que até então tinha a atenção da mãe toda voltada 

para ele, não aceitou o pai de volta. A criança adotou atitudes inadequadas como 

gritar, xingar para mostrar sua desaprovação. O pastor disse que a criança 

precisaria de um tempo para se readaptar a presença do pai em casa, 

acrescentando que aquelas seriam algumas das conseqüências que o casal 

enfrentaria se a veneração aos filhos fosse exagerada. Ressaltou que quando o 

casal passa por dificuldades de relacionamento a criança percebe. Neste ponto a 

diretora tomou a palavra dizendo que toda criança que apresenta problemas 

comportamentais está enfrentando problemas em casa. Elas vêm de lares 

disfuncionais. Uma mãe relatou sua experiência quando na oportunidade da 

gravidez teve discussões com o esposo e ela sentia que a criança em seu ventre 

respondia àquela situação. Quando eles brigavam, a criança ficava mais agitada. 

Então, ela pedia que seu esposo acariciasse sua barriga e conversasse com o 

bebê explicando-lhe que estava tudo bem. A briga não deveria influenciar o 

relacionamento pai-filho. Outra mãe questionou como explicar para a criança que 

os pais estão passando por dificuldades, quaisquer que sejam. O pastor devolveu 

a pergunta ao grupo que concluiu que a melhor forma seria averiguar a idade da 
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mães, duas delas 
acompanhadas por 
seus esposos. 

Mediadores: pastor e 
a diretora da escola 

Duração: das 18:00 
às 19:00 
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criança e, com palavras correspondentes a seu desenvolvimento, explicar o que 

estava acontecendo.   

A criança precisa de super atenção: A criança precisa de atenção, entretanto se 

ela for exagerada no sentido de super proteção, não impor limites aos desejos das 

crianças, a conseqüência mais grave desta atitude seria a de que a criança se 

tornasse egocêntrica. A criança não saberia ouvir um ‘não’ e quando fosse 

necessário esse ‘não’ seria inaceitável, causando rebeldia na criança. Como 

resolver esta situação? Equilíbrio! Palavra chave! A atenção deve ser dada na 

medida correta, a criança precisa aprender a aceitar o ‘não’, pois, a vida lhe dirá 

muitos ‘nãos’. 

A criança precisa ser inserida rapidamente ao mundo adulto: A criança não deve 

ser empurrada ao mundo dos adultos, ela precisa vivenciar o período de ser 

criança. Não se deve exigir dela uma postura que não corresponde ao seu nível 

de desenvolvimento. Uma das razões para que as crianças sejam impulsionadas a 

crescer antes do tempo é que seus pais anseiam que seus filhos realizem os 

sonhos que eles não concretizaram. Exemplificando: se o pai queria ser advogado 

e não teve a oportunidade de sê-lo, transferirá este desejo para seu filho. Esse 

sentimento impulsiona os pais a exigirem que seus filhos tomem atitudes para as 

quais ainda não estão preparados. Para que esta situação não ocorra os pais 

devem verificar quais são as aptidões, dons e talentos que seus filhos possuem e 

deixar que eles escolham o caminho profissional que querem trilhar. Caso isso 

não ocorra, a imposição de um caminho que eles não desejam seguir pode lhes 

causar frustrações e inseguranças. Uma mãe que trabalha em um pronto socorro 

disse que a pressão que as crianças sofrem para satisfazer seus pais é muito 

grande. Certa ocasião, uma criança de apenas seis anos deu entrada no pronto 

socorro porque havia tentado o suicídio. Não houve mais detalhes sobre o caso. 

Outro comentário de outra mãe: a criança é tão cobrada para atender às 

exigências que ela lembrou-se de uma cena, em outra escola, onde os alunos da 

Educação Infantil receberam diplomas para o encerramento do ano. Uma criança 

comentou: “Olha eu recebi um diploma, mas eu ainda não sei ler.” 



Para concluir a reunião o pastor apontou alguns caminhos para a 

construção de significado para a criança.  

A auto-estima dos pais: Os pais devem gostar de si mesmos, devem ter auto-

respeito. Se os pais tiverem a auto-estima equilibrada as crianças os terão como 

exemplo.  

O sentido de dignidade: Quando os pais têm dignidade esse valor é transmitido 

naturalmente para a criança. 

A permissão para o auxílio da criança: Permitir que a criança ajude seus pais nas 

tarefas de casa – desde que compatíveis com sua idade – faz com que a criança 

se sinta útil e capaz. 

A apresentação do filho: Ao encontrar seus amigos apresente seu filho pelo nome 

dele. Esta atitude dá dignidade à criança, faz com ela se sinta parte da família.  

O consentimento da fala do filho: Deixe que a própria criança diga sua idade, onde 

estuda etc., permita que ela se expresse por si, isso fará com que se sinta 

valorizada.  

O direito de escolha: Dê ao seu filho o direito de escolher – dentro de limites 

seguros. Ensine-lhe que todos têm direito de escolha e que há conseqüências 

para cada atitude e que estas devem ser assumidas.  

O tempo com seu filho: O pastor ilustrou este último item com a seguinte história: 

O pai comprara um carro novo, o carro de seus sonhos. Como um bem precioso ele cuidava 
do carro com muito afinco, limpava, lustrava, eliminava toda e qualquer mancha. Quando seu 
filho pedia que brincasse com ele, a resposta do pai era sempre a mesma: “agora não posso, 
preciso terminar de limpar o carro”. O filho continuava insistindo dia após dia, sem qualquer 
sucesso. Certo dia o filho perguntou ao pai porque ele cuidava tanto daquele carro. O pai 
respondeu que se o carro estivesse em ordem, sem riscos, limpo, ele poderia vendê-lo 
melhor, pois valeria muito mais e além de recuperar seu investimento ainda ganharia um 
lucro. O filho pensou, pensou e concluiu: “bom pai, então, eu devo valer muito pouco mesmo, 
né?”. 

 



Relato da Reunião II 

 

Nesta reunião observou-se que dos 

dez participantes presentes, cinco estiveram na 

anterior. Com o auxilio destes cinco, o pastor fez 

uma breve recapitulação do tema anterior - 

Sentido de Significado - e iniciou a abordagem do 

novo tema: Segurança, perguntando aos 

presentes o que lhes vinha à mente ao ouvirem a palavra: Segurança. Respostas 

obtidas: proteção física, proteção contra seqüestro, cuidado para a criança não se 

machucar. O pastor concordou com a lista e expôs duas situações que deformam 

o caráter da criança: a permissividade e a proteção excessiva. Quando os pais 

adotam estas posturas o Sentido de Segurança não é transmitido. O pastor definiu 

que a proteção excessiva causa anemia na personalidade da criança, uma 

metáfora para explicar que esta atitude deixa a criança apática, sem ânimo e 

iniciativa.  Permissividade, nas palavras da diretora “cria uma criança insegura e 

desespera aqueles que cuidam dela”, referindo-se ao desespero dos professores, 

educadores e responsáveis.  Para ilustrar a reunião, o pastor trouxe o exemplo de 

um rapaz usuário de drogas e álcool, que buscou aconselhamento na igreja, pois, 

estava prestes a dar fim a própria vida. À medida que a sessão de 

aconselhamento transcorria, ficou evidente que a fonte de desespero do rapaz era 

a insegurança. O pastor listou uma série delas: conflito entre os pais, mudanças 

constantes, falta de disciplina adequada, ausência dos pais, críticas contínuas, 

valorização de coisas e não de pessoas e insegurança dos pais. 

Conflito entre os pais: O conflito entre os pais traz muita insegurança à criança, 

pois, há casais que não dosam suas crises diante das crianças. 

Mudanças constantes: Quando a família muda de bairro, cidade, estado ou país 

com muita freqüência, gera insegurança na criança, pois, a cada mudança ela 

precisa se readaptar, agravado pelo sentimento de perda do que foi deixado para 

trás: amigos, escola, hábitos, entre outros. A criança não consegue estabelecer 
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vínculos. Isso pode levar a conseqüências graves como tristeza, apatia, 

depressão, infelicidade. 

Falta de disciplina adequada: A criança precisa de regras de vida. O pastor, neste 

momento, pede que o grupo diga quais regras de vida eles consideram 

fundamentais. Foram listados: higiene pessoal, horário para comer e dormir, 

guardar os brinquedos, estabelecimento de linguagem apropriada (o não uso de 

palavrões), respeito aos mais velhos, cordialidade e obrigações sociais e 

escolares. O pastor concordou com a lista e acrescentou que crianças inseguras 

provêm de lares sem disciplina. 

Ausência dos pais: A ausência dos pais pode ocorrer em âmbitos físico, emocional 

e/ou espiritual. A diretora apresentou um fato verídico ocorrido na escola. Uma 

mãe, não podendo ir buscar seu filho às 17h30min, horário de saída do colégio por 

razões de trabalho, pediu que seu namorado o fizesse, porém, não avisou a 

escola desta mudança. Entretanto, o namorado da mãe, esqueceu de buscar a 

criança. Como a mãe havia desligado o celular impossibilitando a comunicação, a 

diretora tentava, em vão, contatar alguém da família. Quando, finalmente, ela 

conseguiu falar com a avó do garoto, já eram 20h:00min. O questionamento que 

ficou: como uma criança pode se sentir segura se seus pais e/ou responsáveis se 

esquecem dela? A transferência da responsabilidade de buscar a criança, neste 

caso, nos remete aos dizeres de Martins Filho (2007) quando afirma que os pais 

terceirizam sua função por diversos fatores, entre eles a vida profissional 

atribulada que levam. 

Críticas contínuas: Pais que criticam continuamente seus filhos geram 

insegurança neles. A criança assume o fracasso e acredita que tudo o que faz é 

errado. Esta postura dos pais faz com que a confiança da criança em si não seja 

construída. Para desenvolver a auto-estima é necessário que os pais valorizem 

seus filhos. As eventuais críticas e observações devem ser feitas a partir de 

explicações sobre o correto e o errado, o adequado e o inadequado, utilizando 

uma linguagem acessível à criança e sem desvalorizá-la. 



Valorização de coisas e não de pessoas: “Coisas não substituem pessoas em 

hipótese alguma”, foram as palavras do pastor. Há pais que para compensarem 

sua ausência trocam o verbo amar por comprar.  

Insegurança dos pais: Pais inseguros geram crianças inseguras. O pastor pede 

que o grupo liste o que causa insegurança nos pais. Os fatores apresentados 

foram: desemprego, a repetição da educação que os pais receberam de seus pais, 

ausência de Deus, instabilidade emocional, despreparo dos pais, a não priorização 

da família, o desejo dos pais em manter a vida de solteiros. Neste aspecto, 

‘manter a vida de solteiros’, podemos recordar as palavras de Savater (1998) 

quando menciona que os pais desejam manter a paridade juvenil com seus filhos. 

O desejo de se manterem sempre jovens vivendo como se ainda fossem solteiros 

sem as exigências que uma família demanda.   

O grupo discutiu sobre os outros fatores. A repetição da educação que 

os pais receberam de seus pais. Embora, vários presentes concordaram que este 

é um fator de insegurança baseado no desconhecimento de como fazer diferente, 

o grupo mostrou-se unânime ao concluir que esta causa pode e ddeevvee ser 

modificada. Com o advento da globalização, há inúmeras formas de obter 

conhecimento, muitos cursos sobre educação e psicologia são oferecidos, 

inclusive gratuitamente, que poderiam proporcionar subsídios para a tomada de 

atitudes diferentes das que receberam de seus pais. Instabilidade emocional: aqui 

discutiu-se sobre a transferência de sentimentos dos pais para as crianças. Casais 

que discutem freqüentemente não conseguem manter uma estabilidade 

psicoemocional e a criança fica insegura, pois, nunca sabe como será a reação de 

seus pais em relação a ela. Despreparo dos pais: nas palavras de um dos pais: 

“qual é o pai que está pronto?”, todos concordaram que nenhum está pronto e, 

infelizmente, nas palavras de uma mãe: “somos pais e mães sem manual de 

instrução.” 

Findada a discussão sobre os fatores que causam insegurança na 

criança do ponto de vista daquele grupo, o pastor apresentou pontos que 

promovem a segurança: cônjuges que sentem segurança no relacionamento, 



amor generoso e contínuo dos pais pela criança, união da família, rotina definida e 

regulada, disciplina adequada, influência do toque, sentimento de pertencer à uma 

família, ter tempo para a criança. Os destaques destes pontos foram para amor 

generoso: aquele sentimento que surge nos pais ao perguntarem para si “o que eu 

posso fazer para que meu filho esteja melhor?”; influência do toque: importante ato 

que está sendo esquecido pelas pessoas, os pais sequer encostam em seus 

filhos, a falta de toque, de carinho, de abraços provoca insegurança na criança; 

sentimento de pertencer à uma família que foi exemplificado por uma das mães 

que compartilhou a experiência que viveu com seu filho adotivo quando ele, no 

início do processo de adaptação, pedia a ela que o levasse ao abrigo para visitar 

seus amigos. A psicóloga que os atendia recomendou que ela permitisse o contato 

do filho com os amigos do abrigo, pois, o filho, ainda se sentia pertencente àquele 

ambiente e o desligamento seria paulatino. Seguindo estas orientações, a mãe o 

levava sempre que ele pedia, até o momento em que estas solicitações foram se 

espaçando e se restringindo a visita a um único garoto do abrigo. Hoje, o filho, não 

se sente parte do mundo do abrigo, mas, parte do mundo da família que o adotou; 

e, por fim, ter tempo para a criança, desta vez, o exemplo veio da diretora que tem 

seus filhos já crescidos, estudantes universitários e que, sagradamente, almoçam 

todos juntos à mesa. Ela destacou a importância de se conversar com os filhos, 

saber como foi o dia deles, quais foram as conquistas e os tropeços, em outras 

palavras, mostrar interesse pela pessoa que é seu filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relato da Reunião III 

 

Nesta reunião estiveram duas mães que 

participaram das reuniões anteriores, três pessoas 

novas – um casal e uma avó. Houve uma redução 

no número de presentes sem razão específica. 

  

Após uma breve retomada dos temas 

anteriores, foi apresentado o novo: A criança precisa de aceitação. 

Nesta reunião observou-se que não foi proporcionado aos pais 

presentes oportunidades de interação, pois, este encontro teve formato de 

palestra expositiva, diferentemente dos encontros anteriores. O pastor iniciou a 

reunião colocando que as crianças sentem que não são aceitas quando: são 

criticadas constantemente; os pais enfatizam apenas os erros que cometem; os 

pais comparam a criança com outras. A seguir, listou alguns fatores que 

contribuem para que a criança sinta-se aceita. 

Pais devem aceitar seus filhos quando eles obtêm êxito ou não: Alguns pais 

transmitem a aceitação aos seus filhos somente quando eles obtêm êxito. Este 

tipo de comportamento pode trazer sérios problemas para as crianças, pois, a 

não-aceitação quando falham poderá causar-lhes frustrações. Para que a criança 

cresça e desenvolva a autoconfiança, ela precisa ser aceita em todas as 

circunstâncias, caso contrário, se sentirá vulnerável. A autoconfiança é a base do 

crescimento pessoal e profissional, sem ela é muito difícil seguir para a fase adulta 

e atingir seus os objetivos. 

A saúde emocional depende da auto-estima apropriada que temos: A auto-estima 

é uma das ferramentas mais valiosas que possuímos e sem ela podem ser 

ocasionados sérios problemas, entre eles a insegurança. Quando os pais têm 

algum problema com a auto-aceitação, seus filhos também poderão ter, pois, eles 

são o reflexo dos pais.  
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mães, uma delas 
acompanhada por seu 
esposo, uma avó. 

Mediadores: pastor e 
a diretora da escola. 

Duração: das 
18h00min às 
19h00min. 

Tema:  

A criança 
precisa de 
aceitação  



Os pais são como espelho onde as crianças se vêem: Todo comportamento, 

gesto, atitude, palavra dos pais será gravada e imitada pela criança que tem seus 

pais como modelo e referência. As críticas, na medida certa, podem trazer bons 

resultados, porém, em excesso podem causar problemas de aceitação 

irreversíveis.  

Os pais não devem projetar seus sonhos em seus filhos: Pais que querem realizar 

seus sonhos através da criança podem causar frustrações nela, pois, talvez este 

não seja o sonho de seu filho. 

Não espere mais da capacidade de seu filho: Respeitar os limites dos filhos faz 

bem para ele. Cada um tem seu tempo para realizar as coisas, aprender, 

amadurecer etc.  

Sintetizando a reunião, o pastor listou atitudes que levam a criança a ter 

o sentimento de aceitação: 

 Reconhecer o seu filho como único, nunca compará-lo com outros.   

 Compartilhar com seu filho seus desejos e empreendimentos. Ele se sentirá 

valorizado e importante. 

 Dizer a seu filho o quanto seus pais o amam. Isso ajudará na sua auto-

estima e ele se sentirá valorizado. 

 Aceitar os amigos de seu filho. Receba-os em sua casa, isso fará com que 

você saiba com quem seus filhos se relacionam.  

 Manter um relacionamento sincero com seu filho. A sinceridade é a base do 

respeito mútuo. 

 Ouvir seu filho. Ele se sentirá protegido, reconhecido e valorizado. 
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