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RESUMO 

 

A presença do pai na vida de um filho é tão fundamental quanto à presença da mãe 

quando se pensa em um bom desenvolvimento sócio emocional da criança, sob 

vários níveis e circunstâncias, pois não só complementa como reforça o modelo 

dado pela mãe. A criança necessita do par conjugal adulto para construir dentro de 

si imagem positiva das trocas afetivas e da convivência durante o desenvolvimento 

da personalidade. O cuidado parental é tema de curiosidade para pesquisadores de 

várias áreas, devido ao interesse em elucidar as influências das situações vividas na 

infância sobre as esferas cognitivas, emocionais e sociais do desenvolvimento 

infantil. 

O objetivo deste estudo é trazer algumas reflexões sobre o atual papel do pai, tanto 

para o filho quanto para a família, bem como a sua grande importância na 

estruturação motora, psíquica e no desenvolvimento social, cognitivo e motor da 

criança, nas aulas de educação física. Os cenários foram os Centros Municipais de 

Educação Infantil Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza, Darcy Castello de 

Mendonça e Marília Modesto Monteiro. O objeto de estudo foi o comportamento de 

três crianças com pais diferentes: Um pai presente e participativo da vida do filho; 

outro ausente por motivo de trabalho, mas que se preocupa com o filho; e outro que 

não se relaciona bem com o filho por motivo de separação. A partir disto, como já 

esperado pela literatura, evidenciou-se a importância do papel do pai no 

desenvolvimento da criança, como um dos fatores decisivos para o desenvolvimento 

cognitivo e social, facilitado à capacidade de aprendizagem e integração da criança 

na comunidade.  

 

Palavras-chave: Pai. Relações pai-filho. Família. Desenvolvimento infantil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde inicio da humanidade que cabe à mãe cuidar dos filhos, mas com o mundo 

moderno de hoje, e com todas as transformações da sociedade e família, que força 

ambos a ir para o mercado de trabalho para garantir o sustento da família e uma 

melhor qualidade de vida, ficando assim os filhos cada dia mais distantes dos pais, 

perdendo a referência paterna e familiar. Com todas as transformações ocorridas e 

que ainda estão ocorrendo na sociedade relacionada à figura paterna, atualmente, 

ao seu papel de autoridade é agora adicionado o de fornecedor de carinho, sendo 

que participa, cada vez mais, ativamente da vida das crianças e, brinca com elas, 

atuando na sua educação e formação (PERROT, 1993). 

Atualmente, o pai divide com a mulher as tarefas domésticas, vai às reuniões da 

escola, leva os filhos ao pediatra, ao dentista, às aulas de natação, futebol, dança, 

ou ainda, fica em casa quando os filhos estão doentes.  Este “novo” pai, cada vez 

mais, tem participado, de forma igualitária, nas atividades lúdicas da criança. Pode-

se considerar que a presença do pai na vida de um filho é tão fundamental quanto à 

presença da mãe, quando se pensa em um bom desenvolvimento sócio emocional 

sob vários níveis e circunstâncias, pois não só complementa como reforça o modelo 

dado pela mãe, no qual os dois assumem os papéis de autoridade (impondo regras 

e punições) e dos afetos (fornecendo carinhos e recompensas). As brincadeiras se 

tornam mais ativas, ajudando a criança a explorar o mundo e a relacionar-se melhor 

com os outros. A criança necessita do par conjugal adulto, que pode ser dois pais ou 

duas mães ou ate outro tipo de formação família, mas que propicie a criança um 

desenvolvimento com qualidade, para que ela possa construir dentro de si imagem 

positiva das trocas afetivas e da convivência durante o desenvolvimento da 

personalidade. As transformações históricas e sociais, envolvendo as configurações 

familiares, principalmente com relação ao papel do pai, estão ocorrendo, desde o 

século passado, e não chegaram ao seu final (PERROT, 1993). 

De acordo com a obra de ARIÈS (1978), o sentimento sobre a infância se dá nas 

camadas mais nobres da sociedade. Já a criança pobre continua a não conhecer o 

verdadeiro significado da infância, ficando assim a mercê da própria sorte.  Embora 

esse quadro de desigualdade persista ao longo dos séculos, a partir do 
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conhecimento do verdadeiro significado da infância, a sociedade vem buscando 

mecanismos, através dos programas sociais, assistenciais e filantrópicos cujo 

objetivo é reparar erros, desde a idade medieval, passando pela contemporânea, até 

a sociedade atual, de descasos com a infância e adolescência.    

A iconografia produzida por ARIÈS (1978) se apresenta como uma importante fonte 

de conhecimento sobre a infância, sendo considerada por autores, a citar Del Priore 

(2004) e Freitas (2001), como um trabalho pioneiro na análise e concepção da 

infância. ARIÈS traçou um perfil das características da criança a partir do século XII, 

no que diz respeito ao sentimento sobre a infância, seu comportamento no meio 

social na época e suas relações com a família. Através dos textos descritos é 

possível constatar a fragilidade da menor, bem como sua desvalorização.  

Desde a antiguidade, mulheres e crianças eram consideradas seres inferiores que 

não mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado, sendo inclusive a duração 

da infância reduzida. Por volta do século XII, era provável não haver lugar para a 

infância, uma vez que a arte medieval a desconhecia (ARIÈS, 1978).  

 A criança era tida como uma espécie de instrumento de manipulação ideológica dos 

adultos e, a partir do momento em que elas apresentavam independência física, era 

logo inserida no mundo adulto. Ela não passava pelos estágios da infância 

estabelecidos pela sociedade atual. Outro fator importante era a socialização da 

mesma, durante a Idade Média, não ser controlada pela família, e a educação era 

garantida pela aprendizagem através de tarefas realizadas juntamente com os 

adultos (FREITAS, 2001).  

O sentimento de infância, de preocupação com a educação moral e pedagógica, o 

comportamento no meio social, são ideias que surgiram já na modernidade o que 

nos leva a crer na existência de todo um processo histórico até a sociedade vir a 

valorizar a infância. ARIÈS é bem claro em suas colocações quando diz que a 

particularidade da infância não será reconhecida e nem praticada por todas as 

crianças, pois nem todas vivem a infância propriamente dita, devido às suas 

condições econômicas, sociais e culturais, Assim os sinais de desenvolvimento de 

sentimento para com a infância tornaram-se mais numerosos e mais significativos a 

partir do fim do século XVI e durante o século XVII, pois os costumes começaram a 
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mudar, tais como os modos de se vestir, a preocupação com a educação, bem como 

separação das crianças de classes sociais diferentes (DEL PRIORE, 2004). 

Toda essa preocupação e cuidado com o comportamento de crianças estava ligada 

ao modelo de civilidade da época, e isso significava ter boas maneiras e regras de 

etiqueta. Porém, no início do século XVII, surgia um novo conceito sobre 

comportamento, além de uma literatura pedagógica destinada não somente às 

crianças e adolescentes, mas principalmente aos pais e educadores. É importante 

mencionar que até o final do século XVIII, a escolas não eram particularmente 

frequentadas por crianças de acordo com a faixa etária. Os centros, como eram 

chamados, acomodavam pessoas de qualquer faixa etária devida, seu objetivo ser 

de caráter mais técnico do que pedagógico. Dessa forma somente os jovens é que 

começaram a frequentar a escola (DEL PRIORE, 2004). 

Século XVlll, Rousseau destaca a importância do mestre professor na educação 

infantil 

A partir do que foi abordada, a ideia de que o ensino se estende a todos não era 

defendida por alguns pensadores do século XVIII, pois estes se propuseram desde 

então a fazer uma educação diferenciada de acordo com as classes sociais, a que 

chamaram de primária e secundária.  A política adotada pelas escolas de certa 

forma discriminava as crianças muito pequenas, as quais eram consideras 

incapazes e fracas, principalmente aquelas pertencentes às classes empobrecidas, 

justificando a entrada para a escola de forma tardia (FREITAS, 2001). 

Com o desenvolvimento acelerado do capitalismo, o uso da mão de obra infantil 

contribuiu para aumentar essas desigualdades, além de que os valores dados às 

crianças são os mais diversos e variam de acordo com a época e a classe social 

(ARIÈS, 1978).  O cuidado parental é tema de curiosidade para pesquisadores de 

várias áreas da Psicologia e do comportamento humano, devido ao interesse em 

elucidar as influências das situações vividas na infância sobre as esferas cognitivas, 

emocionais e sociais do desenvolvimento infantil (MACARINI; MANFRONI; VIEIRA, 

2011). 

Ao longo do amadurecimento da criança, quando tudo corre bem no seu ambiente 

familiar, a vida instintual é integrada na personalidade do indivíduo de maneira a 
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possibilitar que suas relações interpessoais sejam vividas como experiências totais 

(ROSA, 2009). 

Uma família unida e preparada para dar o suporte necessário para a criança durante 

sua fazer infantil, levando ela a descobri suas habilidades físicas e motoras nas 

fazes seguintes da sua vida. 

É reconhecido como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança e o 

fato da interação entre pai e filho ser um dos fatores decisivos para o 

desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizagem e a 

integração da criança na comunidade (BENCZIK, 2011). Cabe ao pai ser aquele que 

se introduz na díade mãe-filho, com o objetivo de impedir que a relação funcional 

que os mantêm unidos desde o nascimento se prolongue por muito tempo, 

impedindo o desenvolvimento da individualidade egoísta da criança (ARAÚJO, 

2005). Em cima de tais conhecimentos justifica-se a execução deste estudo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Refletir sobre o atual papel do pai, tanto para o filho quanto para a família, bem 

como a sua grande importância na estruturação motora, psíquica e no 

desenvolvimento social, cognitivo e motor da criança nas aulas de educação física 

nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

● Entender o comportamento da criança a partir da importância do pai no seu 

desenvolvimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste em relatos de casos observados e revisão da literatura, com 

tema inspirado a partir das observações e intervenções feitas nas aulas de 

educação infantil, ministradas pelos professores e doutores da Universidade Federal 

do Espirito Santo (UFES), do curso de Licenciatura em Educação Física, nos anos 

de 2012 a 2014. Esta estratégia de unir o campo de atuação é adotada pelos 

professores da UFES para juntar a teoria e a pratica no mesmo lugar. Devido à 

parceria firmada entre UFES e Prefeitura Municipal de Vitória, não foi necessário o 

uso de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nesta pesquisa. 

A disciplina de ensino da Educação Física na Educação Infantil, ministrada pelo 

professor Nelson Figueiredo de Andrade Filho, do curso de Educação Física da 

UFES, possui estágio supervisionado que e ministrado pelo professor Iguatemi 

Santos Rangel, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Carlos 

Alberto Martinelli de Souza – localizado na rua Desembargador Ernesto da Silva 

Guimarães, Nº 45, Bairro Gurigica, Vitória/ES. 

Os cenários foram, além do CMEI Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza, os 

CMEI Darcy Castello de Mendonça - localizado na Rua Francisco de Araújo 

Machado, N°11, Bairro Antônio Honório -  e Marília Modesto Monteiro – situado na 

Avenida Região Nordeste, Bairro Barcelona, Serra/ES. 

O CMEI, Carlos Alberto Martinelli de Souza abriu as portas para o ano letivo de 2014 

e, apesar da capacidade de atendimento de 550 alunos, possui, atualmente, 524 

matrículas. Dessas, 144 são de alunos atendidos em tempo integral. Isso significa 
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dizer que ainda há vagas na unidade para serem preenchidas em todas as faixas 

etárias. O novo CMEI foi construído em uma área de 3.569,75 m² e possui dois 

andares. No primeiro pavimento está à recepção, secretaria, sala de professores, 

banheiros, quatro salas de aula, sala de repouso, refeitório, cozinha, solário, 

parquinho, três pátios cobertos e um descoberto. Já no segundo andar, está o mini 

auditório, com capacidade para 64 lugares, mais uma sala de repouso, oito salas de 

aula e também salas de múltiplo uso, além dos banheiros e brinquedoteca. Para 

atender os novos alunos, a Secretaria Municipal de Educação (SEME) providenciou 

a contratação de 90 servidores da Educação, sendo 38 professores, dois 

professores da educação especial, quatro pedagogos, 33 Assistentes de Educação 

Infantil (AEI), dois Agentes de Suporte Operacional (ASO), dois assistentes 

administrativos e oito estagiários, além do diretor da unidade de ensino. Tudo isto 

voltado para a educação infantil e melhor qualidade de vida e a preocupação com a 

aprendizagem das crianças. 

O CMEI Darcy Castello de Mendonça desenvolve ações de educação e cuidado, 

contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças. Presta atendimento de 2ª 

à 6ª feira, das 8h à 18h, oferecendo dezoito salas, sendo doze utilizadas, no total de 

noventa e seis funcionários, com uma sala particular da direção, uma sala da 

secretaria e uma sala dos professores, contendo um laboratório de informática e um 

berçário. Possui também um almoxarifado, com uma despensa, uma cozinha, um 

refeitório, com alimentação escolar balanceada para as crianças, com banheiros 

adaptados à educação infantil, sempre com segurança e higiene. 

O CMEI Marília Modesto Monteiro é uma escola de Educação Infantil, da Prefeitura 

da Serra, com creche e pré-escola, suas dependências possuem dez salas de aulas, 

tendo cinquenta e dois funcionários para atendimentos as crianças, uma sala para a 

diretoria, outra sala para a secretaria, uma sala de almoxarifado, uma biblioteca, 

uma sala de refeitório, uma sala de despensa, uma cozinha preparada para o 

preparo da alimentação dos alunos, um parque infantil e também contém banheiros 

adequados à educação infantil, dentro do prédio, e um pátio coberto. 

O objeto de estudo foi o comportamento de três crianças com pais diferentes - um 

pai presente e participante na vida do filho; um ausente por motivo de trabalho, mas 

que se preocupa com o filho; e outro que não se relaciona bem com o filho por 
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motivo de separação - e como estas situações refletem nas crianças, em seus 

comportamentos. 

Inicialmente, nos inserimos nos CMEI para observar o comportamento das crianças 

e ter um contato com elas, conhecemos os vários campos de atuação da nossa 

formação acadêmica, o funcionamento e as estruturas dos locais onde estão 

instaladas as instituições de ensino infantil, verificando a rotina de funcionamento 

adequado a cada idade, se elas estão interagindo umas com as outras e se têm um 

padrão definido de comportamento. 

O papel do estagio e propiciar ao professor em formação, a aproximação do campo 

de atuação. 

O percurso metodológico envolveu a observação, interação e a intervenção nas 

aulas de Estagio no CMEI, além de pesquisa bibliográfica, análise documental e 

coleta de dados mediante aplicação de questionários aos professores, pedagogos e 

pais. 

O processo foi observar o comportamento das crianças, mediante a presença 

masculina na sala de aula, já que muitas delas sofrem pela ausência do pai por 

vários motivos, seja pelo trabalho ou separação do casal ou simplesmente por 

negligência do pai. Quando quem cuida da criança é apenas mãe e ela não possui 

tempo suficiente para interagir com o seu filho, pois estar sobrecarregada com os 

afazeres, sem ninguém para ajuda-la, assim à criança começa a ficar prejudicada no 

seu desenvolvimento motor e social. Estas experiências, ao longo da sua infância, 

irão proporcionar uma experiência motora, comportamental e social que fará toda a 

diferença na sua vida infantil rumo à adulta. Na entrevista com a pedagoga, 

buscamos junto às professoras identificar as crianças que se encaixavam neste 

perfil e ver se os pais gostariam de participar deste estudo. 

No CMEI Professor Carlos Alberto Martinelli de Souza, houve com as crianças para 

observar e interagir com elas. A idade delas variava entre um e dois anos de idade, 

a sala comportava 10 crianças, duas cuidadoras e uma professora. 

Ao chegar à sala para observar as crianças no seu espaço de aula, com as 

professoras de sala e as cuidadoras de mediato percebermos seus 
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comportamentos, umas estavam correndo, outras chorando, outras paradas só 

olhando, mas o que mais chamou a atenção foi às crianças pararem de chorar para 

ficar olhando a figura paterna que acabara de ali adentrar, com um olhar perplexo.  

Por se tratar de uma pessoa estranha no seu ambiente, elas ficaram caladas e 

prestativas com a novidade que ali estava presente. 

Não se imaginava que a presença de um homem neste local causaria um impacto 

tão grande. Foi perguntado à professora da sala se eles sempre reagem assim à 

presença de uma pessoa estranha, ela respondeu que só na presença masculina, 

porque muitas delas não têm a presença do pai, seja por motivo de trabalho ou por 

separação do casal. Assim, surgiu o interesse de estudar esse comportamento 

infantil.  

Foi decidido então ir a outro CMEI para ver se estes casos são recorrentes em 

outras unidades. O CMEI escolhido para ser observado foi o CMEI Marília Modesto 

Monteiro. 

Neste CMEI, podem-se observar as crianças, em vários momentos, e interagir com 

elas. Para preservá-las, neste estudo serão usados nomes fantasias, devido às 

professoras e pedagogos não deixarem colocar o nome verdadeiro das crianças 

para proteger as mesmas e seus familiares, e para ficar mais dinâmico e aberto o 

dialogo com a família, já que seria preciso entrevistar as mesmas. 

Com este processo definido começamos as entrevistas com as mães, e as coletas 

de dados das crianças envolvidas neste estudo, 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 O PAPEL DO CMEI NA MEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS 

CRIANÇAS COM OS PAIS COMO MODO DE REFLETIR O 

COMPORTAMENTO INFANTIL NO DIA A DIA DO TRABALHO 

EDUCATIVO DA INSTITUIÇÃO. 

 

Hoje, o novo modelo de escolarização infantil permite cada vez mais oportunidades 

para os pais participarem da vida escolar dos filhos, com os professores e 

pedagogos na mediação entre as crianças e pais (CASTTELLS, 2009). 

A Educação Infantil representa a primeira experiência da educação escolar na vida 

da criança. É de fundamental importância que esse processo educativo esteja 

voltado para o desenvolvimento integral, evidenciando a dissociabilidade de suas 

características (CASTTELLS, 2009). 

Amparadas pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, toda criança, independente da 

sua história, da origem, da cultura e do meio social em que vive, tem assegurado por 
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lei seus direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, á 

cultura, ao respeito e à liberdade. Neste contexto, cabe à CMEI criar condições que 

a coloque a salvo de toda forma de negligência e discriminação (COSTA, 1990). 

Com esta nova formulação cabe aos pais estar mais presente na vida escolar dos 

seus filhos, participando e repassando para a pedagoga e professores o 

comportamento da criança fora do horário da escolar, para que ela tenha uma 

educação completa. Está claro que são nas interações estabelecidas entre as 

pessoas, os objetos e o meio é que as crianças vão descobrindo o mundo que as 

cercam e entram num processo de construção do conhecimento utilizando as mais 

diversas linguagens para expressar suas ideias e suas hipóteses sobre aquilo que 

querem desvendar. O conhecimento não se constrói numa cópia da realidade, mas 

sim, como resultado de um imenso trabalho de descobertas, significação e 

ressignificação (GRACIANI, 2001).  

O que existe de comum nas crianças é o fato de todas nascerem com infinitas 

possibilidades para desenvolver muitas competências: Brincar, correr, pular, 

desenhar, cantar, dançar, escrever, etc. O que as diferencia uma das outras são 

suas características individuais, marcadas pelas suas vivencias e autonomia. 

Observá-las, ouvi-las, acompanhar seu desenvolvimento, conhecer seus desejos, 

saber das suas experiências, das suas ações, é fundamental para percebê-las na 

sua diversidade (RIZZINI, 2006).   

A identidade é um conceito do qual faz parte da ideia de distinção, de uma 

marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de 

todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história 

pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por meio das interações 

sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se 

funde com o outro para diferenciar-se dele em seguida, muitas vezes 

utilizando-se da oposição. (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO 

DESPORTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998, P.13). 

 

A multiplicidade de interações sociais é que irão estabelecer desde cedo as pessoas 

que ficarão próximas da criança e como estas relações determinarão sua identidade, 

suas condições de vida, seu desenvolvimento e sua autonomia (HOFLING, 2001). 

“Autonomia é definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões 

por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, 
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bem como perspectiva do outro […] significa considerar as crianças como 

seres com vontade própria, capazes e competentes para construir 

conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades, interferir no meio em que 

vivem.” (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998). 

As propostas escolares devem apresentar uma organização do trabalho pedagógico 

no qual a criança vai tomar decisões, fazer escolha, fazer descobertas, registrá-las 

do seu modo, trabalhar em equipe, vivenciar experiências diversas e levantar suas 

hipóteses. Considerar a criança como sujeito é levar em conta seus desejos, ideias, 

opiniões, maneiras de pensar, de criar, de inventar, se manifestam, desde cedo, nos 

seus movimentos, nas suas expressões, no seu olhar, nas suas vocalizações, na 

sua fala. O grande desafio da Educação Infantil é ter Coerência entre aquilo que se 

diz com aquilo que se faz (MINAYO, 1994). 

 

 

5 O PROBLEMA DO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA PERCEBIDO 

A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES E DAS INTERVENÇÕES 

REALIZADAS NO CMEI 

 

Nas observações, o comportamento das crianças onde a participação dos pais em 

moldar seus filhos era evidente, Essas crianças tinha mais facilidade de interagir 

com as outras. Já as crianças que os pais não eram presentes nas vidas delas, o 

comportamento era agressivo, truculento e individual, provavelmente, devido à falta 

de uma reverencia paterna, mas já levando em conta que muitas outras crianças 

têm famílias diferentes umas das outras, famílias onde só tem a mãe, outra que só 

tem o pai, ou dois pais ou duas mães, nestas pluralidades de formação familiar e 

que vivenciamos no CMEI no dia a dia desta instituição, que nos leva a observar 

vários tipos de comportamento infantil.  
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5.1 AS OBSERVAÇÕES NO CMEI E O PONTO DE PARTIDA PARA O 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO INFANTIL 

 

A primeira criança observada foi Emília, cinco anos, criança extrovertida e muito 

confiante de si, com uma capacidade de aprendizagem muito grande. Em entrevista 

com a pedagoga e com a mãe de Emília, foi possível perceber como a família 

envolvida na educação da criança, tanto o pai como a mãe estão juntos na criação 

da filha, refletem na sua atitude, facilitando o entendimento da Emília sobre o mundo 

à sua volta, fazendo, assim, a ponte entre a escola e a família. 

A segunda criança observada foi Narizinho, cinco anos, criança alegre, mas que em 

alguns momentos chorava sem motivo aparente, principalmente pelos brinquedos. 

Queria tudo só para ela, nenhum colega podia chegar perto, agia com truculência e 

se irritava facilmente quando seu desejo não era atendido. Seus pais estão 

separados, assim, quem cuida dela é a mãe. Não há contato com o pai, sendo 

ausente a presença paterna na sua educação. Na entrevista com a mãe de 

Narizinho, ela descreveu como o filho agia em casa, Não gostava de dividir nada e 

isto se repetia no CMEI. A pedagoga estava criando estratégias, junto com a 

professora de educação física, para mudar esta atitude de Narizinho, mas até o 

momento não havia surtido efeito nenhum. Será que a falta de referência masculina, 

principalmente a paterna, estaria influenciando seu comportamento? A mãe 

respondeu que sim, porque antes, quando o pai era presente na vida dela, seu 

comportamento era diferente: Brincava com as colegas no CMEI, em casa, adorava 

sair com o pai para o parque e dividia todos os brinquedos. Hoje não é mais uma 

criança doce, está amarga e triste. Logo após a ausência do pai ela mudou 

completamente suas atitudes, se tornado uma criança rebelde e difícil de 

compreender, sua aprendizagem está muito atrasada em relação às crianças da 

mesma idade, havendo um longo caminho até a sua recuperação física e emocional, 

para a melhor compreender este caso, foi feita uma entrevista com a criança, ela 

esta meio confusa por não entender, porque o pai dele foi embora, mas com o 

esclarecimento perante ele sobre o ocorrido, e que o pai mesmo longe dele continua 

sendo seu pai, ficou mais fácil à aceitação da separação dos pais. Na conversa com 
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ele, e depois com a mãe conseguimos resolver as dificuldades que esta criança 

enfrentava no seu cotidiano infantil e familiar.  

A terceira criança observada foi o Tom, cinco anos, criança alegre, participativa, 

questionadora e que gosta de estar à frente de todas as brincadeiras, de ajudar 

todos à sua volta. Numa entrevista com a mãe e com a pedagoga, ficou bem clara a 

participação da família na vida de Tom. Seu pai viaja muito, por motivo de trabalho, 

mas isto não o impedia de estar presente na vida do filho. O pai participa das 

reuniões no CMEI e busca contribuir ao máximo nas decisões escolares do filho, 

fazendo assim com que a criança tenha menos dificuldades na sua caminhada rumo 

às descobertas. Quando chega de viajem passa mais tempo junto do filho e com a 

mãe, fazendo tudo juntos, para dar mais segurança ao filho.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A opinião dos professore e pedagogos e de grande importância nas interações com 

os pais durante a pesquisa nos CMEI. Os professores gostaram do olhar sobre as 

crianças, viram neste trabalho uma chance de mudar a atenção que elas recebem. 
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Os pedagogos afirmaram ser de grande ajuda este tipo de estudo para compreender 

o comportamento e as atitudes das crianças no CMEI e o rumo que deve ser 

tomado, levando em conta todas as possibilidades na aprendizagem motora, física e 

social das crianças. 

Nos dias de hoje, um dos maiores problemas na educação dos filhos é a ausência 

do pai ou de uma figura que o substitua.  Vale ressaltar aqui que a figura paterna 

pode ser representada por um tio, um avô ou outro adulto do sexo masculino ou 

feminino que participe da vida da criança e que tenha um vínculo satisfatório com 

ela.  A educação, para ser equilibrada, necessita dos dois genitores. A presença 

paterna na família é diferente e complementar à materna.  

A figura paterna tende a estar cada vez mais próxima de seus filhos.  Hoje em dia, 

os pais estão mais participativos e compartilhando vários aspectos da vida de suas 

crianças, tanto do ponto de vista emocional, social, quanto cognitivo.  Ainda há 

muitos pais que não estão ocupando este lugar, seja por não desejarem ou por 

acreditarem que não podem.  Por outro lado, há também muitas mães que não 

concedem este direito ao pai de seus filhos. A literatura aponta que a participação 

efetiva do pai na vida de um filho promove segurança, autoestima, independência e 

estabilidade emocional (UNESCO, 2003). 

Pode-se observar que os filhos necessitam de apoio e segurança e de valores que 

naturalmente cabem ao pai transmitir. Eles procuram em seus pais um modelo com 

o qual possam se identificar. Se o pai está ausente, outros modelos virão ocupar 

esse vazio, com grande probabilidade de não serem modelos propriamente 

exemplares. 

Entretanto, se os pais participarem e definirem em conjunto como querem educar 

poderá reforçar os seus papéis e darão aos seus filhos um modelo de crescimento 

saudável e harmonioso, com todas as condições para que o filho seja lançado na 

vida adulta. 

Deve-se reconhecer como importante o papel do pai no desenvolvimento da criança 

e a interação entre pai e filho como um dos fatores decisivos para o 

desenvolvimento cognitivo e social, facilitador da capacidade de aprendizagem e da 

integração da criança na comunidade. Qual pai nunca o ouviu do seu filho “pai, 
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quando eu crescer quer ser igual a você?". O pai é o espelho para o filho, sei que 

este estudo não contemplou todas as situações que podem ocorrer com as crianças, 

mas pôde ajudar a pensar no papel do pai na sua formação. 

Desta forma, cabe aos profissionais da educação a difícil tarefa de orientação e de 

conscientização junto às famílias, principalmente às mães que se sentiram 

prejudicadas no relacionamento conjugal e que evitam a aproximação do pai com o 

filho, no sentido da real importância da função paterna no psiquismo infantil e do seu 

impacto no desenvolvimento cognitivo, social e emocional de seus filhos. 
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