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RESUMO  

 

O presente estudo tem como objetivo investigar a relação pai e filho, a partir da perspectiva 

das crianças e dos pais, entendendo estes como a figura paterna masculina com a qual as 

crianças se relacionam. Dessa forma, tentou-se no escopo desse trabalho, ressaltar a 

importância do envolvimento paterno para a criança, dando um enfoque maior aos anos 

iniciais da sua infância bem como para o próprio pai. Assim, o estudo aborda a figura paterna 

na instituição social, a figura paterna sob os olhares da psicanálise, em especial baseado em 

Freud e Lacan, e também o resultante do envolvimento paterno para a criança. O referencial 

teórico desse estudo está pautado nos processos históricos da família, nas mudanças que 

aconteceram na figura paterna sob o olhar social, sob o olhar da psicanálise e o envolvimento 

paterno que há nas relações com a criança. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa 

empírica de cunho qualitativo, analisando as informações construídas a partir de oficinas 

realizadas com 21 crianças, de idades entre 4 e 6 anos, em uma escola particular de Campos 

dos Goytacazes/RJ. Como pesquisa quantitativa, analisaram-se informações construídas a 

partir de questionários respondidos por 39 representantes da figura paterna masculina, com 

idades variando entre 20 a 59 anos. A partir dos resultados, podemos compreender a 

importância que a família esteja comprometida de forma integral e qualitativa para com o 

desenvolvimento da criança, como um ser global. Notamos que o envolvimento paterno com a 

criança se dá através de brincadeiras e de momentos permeados pelo afeto. No entanto, os 

pais ainda se dedicam pouco aos cuidados diários com as crianças, como o momento do 

banho e das refeições. Do ponto de vista da criança, o estudo apontou que elas desejam ter 

mais tempo de convívio com os pais, e que gostam de estar com eles para jogar videogames e 

usar tecnologia, assim como para brincar de diferentes formas. Desse modo, o estudo abordou 

reflexões que busquem a percepção da relação “pai e filho”, considerando os olhares dos 

atores que cercam essa relação, e também reafirmar a importância do envolvimento paterno 

para a criança.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Pai; Envolvimento Paterno; Relação Pai e filho; Figura masculina 

paterna; Criança. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the relationship father and son, from the perspective of 

children and parents, understanding these as the male paternal figure with which children 

relate. Thus, it was tried within the scope of this work, to emphasize the importance of the 

paternal involvement for the child, giving a greater focus to the initial years of its childhood 

as well as to the own father. Thus, the study deals with the paternal figure in the social 

institution, the paternal figure under the eyes of psychoanalysis, especially based on Freud 

and Lacan, and also the result of paternal involvement for the child. The theoretical reference 

of this study is based on the historical processes of the family, on the changes that took place 

in the paternal figure under the social gaze, under the psychoanalysis and the paternal 

involvement in the relations with the child. As a methodology, empirical qualitative research 

was used, analyzing the information constructed from workshops carried out with 21 children, 

aged between 4 and 6 years, in a private school in Campos dos Goytacazes / RJ. As a 

quantitative research, they analyzed Information was constructed from questionnaires 

answered by 39 representatives of the male paternal figure, ranging in age from 20 to 59 

years. From the results, we can understand the importance that the family is integrally and 

qualitatively committed to the development of the child, as a global being. We note that the 

paternal involvement with the child occurs through jokes and moments permeated by 

affection. However, parents still devote little to daily care with children, such as the time of 

bathing and meals. From the child's point of view, the study pointed out that they want to 

have more time with their parents, and that they enjoy being with them to play video games 

and use technology, as well as to play in different ways. Thus, the study addressed reflections 

that seek the perception of the relationship between father and son, considering the views of 

the actors that surround this relationship, and also reaffirm the importance of paternal 

involvement for the child. 

 

KEYWORDS: Father; Paternal involvement; Father-son relationship; paternal male figure; 

Child. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar a relação da criança pequena, de até os seis 

anos de idade, com o seu pai, entendendo este como qualquer pessoa que seja uma figura 

paterna masculina para a criança. A partir de uma pesquisa empírica, buscou-se compreender 

a perspectiva das crianças sobre o cuidado paterno e a perspectiva dos pais sobre o seu 

envolvimento com a educação e o cuidado com as crianças.  

É importante ressaltar que o tema escolhido se desenvolveu a partir de uma 

apreciação, desde o início do curso de Psicologia, na importância que existe no envolvimento 

(comprometimento) do pai no desenvolvimento biopsicossocial (aspecto biológico, psíquico e 

social) do filho (crianças pela qual o pai possui responsabilidade). 

Estudos realizados por Serôdio (2009), apontam para a importância da presença e do 

envolvimento do pai diante do processo de desenvolvimento da criança na primeira infância, 

para a construção do autoconceito da criança. Isto é, Shavelson e Bolus (1982, apud Serôdio, 

2009) definem o autoconceito como a entendimento que o sujeito tem de si mesmo, do Eu 

(self), de forma que este se dá nas interações estabelecidas no meio social e por meio do seu 

próprio comportamento. As relações entre pais e filhos mostram-se como fatores importantes 

para a compreensão do autoconceito, pois são nessas interações que as crianças se dão conta 

do que é desejado dela, isto é, a expectativa que os outros têm dela (ALLPORT, 1966 apud 

SERÔDIO, 2009). Assim, a forma como a criança se vê, seja positivamente ou 

negativamente, dependerá do que se obtém das instituições sociais primarias com que se 

relaciona, acerca de si própria, isto é, na maioria das vezes, a figura paterna e a figura materna 

(SERÔDIO, 2009).   

Corneau
 
(1991, apud GOMES e RESENDE, 2004), fundamentado pelas ideias de 

Lacan, reafirma que o pai é o primeiro outro que a criança encontra, sendo esta presença que 

lhe vai servir como suporte e apoio. A presença do pai é que poderá facilitar o desamarrar da 

díade “mãe-bebê” e possibilitará a passagem do mundo da família para o da sociedade. Este 

mesmo autor acredita que as crianças que sentem o pai próximo e presente sentem-se mais 

seguras em seus estudos, na escolha de uma profissão ou na tomada de iniciativas pessoais.  

Desta maneira, quando relacionamos à presença real da figura paterna, refere-se a uma 

presença física que tenha uma interação na vida da criança. Cabe ressaltar que o contato do 
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bebê com o mundo exterior ocorre, nos primeiros meses de vida, sobretudo, por intermédio da 

ação e da percepção, dependendo assim do outro para os cuidados. Por isso, a presença física 

e com a envoltura do outro torna-se necessária.  

Muitas vezes, o envolvimento do pai com a criança inicia desde a gestação. 

Atualmente, os homens participam cada vez mais das sessões de ultrassonografia, das aulas de 

preparação para o parto e do nascimento dos filhos (CAMUS, 2003 apud SERÔDIO, 2009). 

Pois, nestes casos, antes de nascer, o bebê já “nasceu” no interior psíquico dos pais, sendo 

este o primeiro acolhimento dele, referindo-se este um lugar cheio de promessas, no desejo e 

no imaginário de cada um dos pais (COIMBRA DE MATOS, 2004 apud SERÔDIO, 2009).  

Portanto, é importante investigar as contribuições do envolvimento do pai no 

desenvolvimento da criança, durante a primeira infância, com objetivo de proporcionar um 

novo olhar para a relação do pai com o seu filho, filha ou a criança pela qual se sente 

responsável, de forma que tal seja prazerosa, amável, significativa e crítica. Sendo assim, este 

trabalho tem como objetivo maior apresentar como se dá o envolvimento do pai no processo 

de desenvolvimento da criança (durante a primeira infância – 0 a 6 anos), sob o olhar da 

criança e sob o olhar do pai, reafirmando assim a importância dessa relação. Posto isso, 

buscamos analisar como as crianças se relacionam com seus pais, através de dinâmicas, 

oficinas e brincadeiras com as crianças. Também foi investigada a perspectiva dos pais, 

através das respostas dadas a um questionário. Dessa forma, foi proposto identificar os 

vínculos que o pai estabelece com o filho ou a filha, na perspectiva da criança e relatar como 

os pais veem esse envolvimento e a sua presença no desenvolvimento da criança, durante a 

primeira infância.  

O primeiro capítulo abordou o tema da figura paterna no contexto familiar, fazendo 

um breve resgate histórico sobre como tradicionalmente se dava este papel até a atualidade. 

Em seguida, buscou-se discorrer sobre as relações primárias entre a figura paterna e o bebê, 

ressaltando a sua importância para tal. Ainda na fundamentação teórica, foi realizada uma 

reflexão sobre o complexo de Édipo, considerando estudos teóricos fundamentais da 

psicanálise, como Freud e Lacan. O terceiro capítulo expõe a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa, além do referencial teórico utilizado para pensar as oficinas com as 

crianças e os questionários para os pais. No quarto capítulo, discorreremos sobre os resultados 

pesquisa, analisando-os a partir de dois eixos: “as relações que as crianças estabelecem com 

os pais, na perspectiva das crianças” e “as relações que os pais estabelecem com as crianças, 
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na perspectiva paterna”. Ao final, a obra é encerrada com algumas considerações finais, 

verificando se os objetivos propostos foram alcançados e, de forma geral, a principal 

contribuição do conhecimento acerca do tema. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

2.1 O Pai na Família: Contexto histórico  

Considerando o contexto histórico e as modificações ocorridas que levaram as 

transformações das formas das famílias se constituírem, buscamos dissertar sobre o papel 

paterno, não necessariamente do pai biológico. Mas sim, aquele homem que mais está 

presente na vida da criança, realizando esse papel e o que mais se identifica como pai. Além 

disso, abordamos como é essa função do homem, chamado de pai, ao longo da história, desde 

o pai na sociedade colonial até o pai dos dias atuais. Prontamente, apresentaremos a 

importância e o significado desse pai, nos estudos psicanalíticos, através das ideias de Freud e 

de Lacan. Para finalizar esse capítulo, comentaremos sobre os aspectos positivos acerca da 

significância do comparecimento e do comprometimento do pai, no período da primeira 

infância da criança. Cabe ressaltar que, no escopo deste trabalho, além de não definir um 

modelo específico de família, consideramos o pai como aquele que exerce a sua função, que 

participa e que é o homem. Não necessariamente sendo o pai biológico, mas que ocupa esse 

lugar, na figura masculina.  

Neste trabalho, entendemos que a família é composta por um agrupamento de pessoas, 

as quais se relacionam, sendo esta a primeira instituição a qual o sujeito faz parte. Assim 

como todas as outras instituições sociais semelhantes, a família atua dentro de um processo de 

controle, impondo por diversas vezes conduta individual, socialmente aceitável (BERGER e 

BERGER, 2002).  

Para Vilhena (2004), a família pode ser refletida sob diversos aspectos: como um 

espaço doméstico, amparando as condições materiais necessárias para a sobrevivência; como 

uma instituição, no que se refere ao local de segurança e como referência; como formador, 

divulgador e contestador de um amplo conjunto de valores, crenças, representações e 

costumes; como um conjunto de laços de parentesco; como um grupo de afinidade. Deste 

modo, pode-se afirmar a existência de diversas formas e sentidos do conceito de família. 

Porém, é importante ressaltar que, no escopo deste trabalho, a família será referenciada como 

instituição social, como uma união de pessoas bem como aquela à qual se referenciam, a qual 

possuem uma relação, e determinam como uma unidade, como um espaço de socialização e 

de aprendizagem.  
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Nos dias atuais, a família vem sofrendo modificações e adquirindo novas 

configurações, as quais se relacionam ao contexto sociocultural e econômico no país. Mas, 

para tanto, a família passou por diversos períodos, em que foi se modificando quanto às 

estruturas e às relações internas.  

Durante o período colonial, no Brasil, o modelo de família era a família extensa (com 

bastantes filhos) e patriarcal. Os casamentos, muitas das vezes, significavam relações de 

interesses econômicos, pois o período era caracterizado pela escravidão e pela produção rural 

voltada para as exportações. Com isso, era proposto uma divisão de tarefas em que o pai era o 

provedor e a mãe era a rainha do lar, ficando responsável pelos afazeres domésticos e pela 

educação dos filhos, (CASARIN e RAMOS, 2007).   

O modelo de família patriarcal caracteriza-se pela autoridade, imposta 

institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos. Assim, o pai patriarcal, presente na 

sociedade colonial, dono de bens, escravos e filhos, instituía a sua lei e os seus direitos, a sua 

vontade, a fim de preservar seu nome e sua honra. Era autoritário, se isentava de maiores 

compromissos com os filhos, inclusive em relação a manifestações afetuosas. Pois essa 

diferença era marcada pela hierarquia familiar, de forma que o adulto era visto como aquele 

que sabe mais do que a criança e assim, continha o poder, exercendo através da disciplina 

(BENCZIK, 2011).  

A partir das últimas décadas do século XIX, identifica-se o surgimento de um novo 

modelo de família devido ao fim do trabalho escravo (pelo menos teoricamente com a Lei 

Áurea), com as novas práticas sociais e com o início da modernização do país (CASARIN e 

RAMOS, 2007). Este novo modelo possuía uma identidade burguesa, originando-se da 

Europa, em que a família era constituída por pai, mãe e poucos filhos. Porém, é importante 

ressaltar que há a permanência de padrões rígidos de estrutura familiar, pois o homem 

continuava sendo o detentor da autoridade, enquanto a mulher assumia a posição subalterna 

de “dona de casa” e responsável pela educação familiar dos filhos. Neste contexto, a educação 

das crianças tinha como objetivo reafirmar esse rígido padrão de controle social, fazendo com 

que os filhos seguissem exatamente tal como os pais; ou seja, a menina era educada para 

desempenhar seu papel de mãe e esposa, cuidando do lar e dos filhos, enquanto o menino era 

educado para trabalhar e desempenhar o seu papel de pai, marido e de “poder” sobre a 

família. 
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Dessa forma, desde os últimos anos do século XIX várias mudanças têm ocorrido em 

relação ao plano socioeconômico e cultural do país, devido ao processo de globalização. De 

acordo com Vilhena (2004), a implantação do capitalismo industrial nas capitais imprimiu 

uma força, sem igual, para a privatização familiar, iniciando a desestabilização existente entre 

as esferas pública e privada observada na atualidade. Com isso, a estrutura familiar e 

dinâmica desta família sofreu alterações. Nesse período do surgimento do capitalismo 

industrial, as pessoas pressionadas e sem saber lidar com a vivência publicamente num caos 

urbano e sem saber a proposta reguladora do capitalismo, passaram a se concentrar cada vez 

mais na esfera familiar, fazendo com que esta estivesse deixando de ser entendida como um 

espaço diferenciado do público para se tornar um refúgio idealizado e moralmente superior.  

Portanto, a estrutura e o funcionamento familiar vêm se modificando ao longo do 

tempo de acordo com as mudanças dos padrões de sociabilidade e também das relações 

econômicas no escopo do capitalismo. Levando em consideração os fatores sociais como o 

desemprego, as crises cíclicas, a democratização no acesso à educação, entre outros. Segundo 

Castells (1999) a família patriarcal, vem sendo contestada pelos processos, inseparáveis, de 

transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher.  

Diante dessa perspectiva, a família baseada no casamento monogâmico, tida como a 

base da sociedade, baseado em preceitos morais, respeito e religiosidade, vem se 

diversificando e inovando em novos arranjos familiares, novas formas de constituir-se família 

dentro da sociedade. Para Oliveira (2009), ela se manifesta como um conjunto de trajetórias 

individuais que se expressam de diferentes formas e, em espaços e organizações domiciliares 

próprias. Ou seja, a composição da família pode variar em uniões de: parceiros separados, 

pessoas de mesmo sexo, pessoas com filhos de outro casamento, mães solteiras com seus 

filhos, pais sozinhos com seus filhos, entre outros. Mas percebe-se que permanece ainda a 

forma de organização nuclear da família, ou seja, o casamento monogâmico ainda é o que 

predomina atualmente. Entretanto, não é possível definir um modelo único ou ideal de 

família, devido às modificações que esta instituição vem sofrendo (OLIVEIRA, 2009). 

Independente da opinião particular de cada um, os componentes de todas as famílias são seres 

humanos tais como quaisquer outros, possuindo o direito ao respeito e à dignidade. Portanto, 

não podemos estabelecer modelos ideais, sendo necessário apenas o reconhecimento e o 

respeito aos diversos estilos de famílias atuais. 
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Os novos arranjos familiares questionam profundamente o tradicional lugar do pai. Os 

papéis e princípios hierárquicos, de que o pai é o provedor e a mãe é a socializadora e a 

cuidadora, cedem espaços para posturas mais individualistas e mais igualitárias entre os 

membros da família (SILVA, 2007). O papel do pai na sociedade contemporânea tem se 

transformado nas últimas décadas, passando pela fase em que os filhos eram propriedades do 

pai e pela fase em que o pai era apenas o suporte financeiro da família. Nota-se, que alguns 

pais ainda permanecem distantes de seus filhos, mas há homens que se envolvem de formas 

diferentes no cuidado das crianças. Assim, vemos que cada vez mais os pais estão tornando-se 

uma figura viva e presente no dia-a-dia dos filhos, com a capacidade de compreender e 

dialogar, participando mais do cuidado e da educação deles do que como era antigamente. Ele 

pode descontrair-se, brincar com os filhos, em vez de se manter distante. Nota-se também, nos 

dias de hoje, que há um maior envolvimento do pai no desenvolvimento dos seus filhos, de 

forma que o próprio pai tem sobre si mesmo a concepção de possuir a responsabilidade pelo 

cuidado diário dos filhos (SERÔDIO, 2009). 

2.2 As relações iniciais entre pai e bebê 

Durante muitos anos, os estudos da Psicologia foram voltados para a relação entre a 

mãe e o bebê, acreditando-se que este era o principal vínculo e meio de interação com quem o 

bebê teria nos primeiros anos vida. Sendo assim, o foco sempre foi voltado para a mulher/ 

mãe, considerando a implicação que ela teria no processo de desenvolvimento da criança bem 

como as mudanças subjetivas que ocorrem na mulher ao se tornar mãe. Então, os estudos 

sobre a inserção do pai nesse contexto da díade, começaram a ganhar importância e validade, 

juntamente com a mudança do papel social que o pai tem exercido no cuidado com as 

crianças.  

Salienta-se aqui para a importância da presença paterna (figura/pai), em nível físico e 

afetivo, nos primórdios do desenvolvimento da criança. Pois, a presença real da figura 

parental refere-se ao fato de que um crescimento psíquico saudável, supõe, por parte da 

criança, a capacidade de representação ou de imaginação, das figuras cuidadoras primárias. 

Tendo em conta que o contato do bebê com o mundo externo se dá através da atividade 

perceptiva, a presença física do outro se torna essencialmente necessária. A presença do pai 

ou da figura paterna na fase inicial da infância é fundamental, na medida em que este se 

constitui como um objeto de identificação alternativo, protegendo a criança da exclusividade 

da relação simbiótica com a mãe e permitindo-a inserção no social (SERÔDIO, 2009). 
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Winnicott (1999) menciona que a relação mãebebê começa muito antes do 

nascimento do bebê, no qual o homem é quem vai dar suporte para que esta relação se 

constitua. A jovem mãe necessita de proteção e informação. Ela precisa da adoração de um 

companheiro e de experiências sexuais satisfatórias. A presença do pai desde o início da vida 

do bebê possibilita que ele exerça a função de sustentação do ambiente em que a díade mãe-

bebê habita e amadurece. O pai desempenha inicialmente um papel de mãe-substituta para o 

bebê, afim de participar da vida da criança, na medida em que a qualidade de sua presença e 

ações são essenciais para o desenvolvimento do bebê e para o estabelecimento do vínculo 

mãe-pai-bebê (ROSA, 2009).  

Segundo Martins, Sampaio, Lima & Dias (2010) reconhecer o lugar do pai desde o 

início da vida criança é importantíssimo para que este possa exercer sua função de sustentar e 

intervir na díade mãe-bebê, oferecendo condições para o estabelecimento das demandas de 

desejos de ambos. Esta sustentação pode se dá através de palavras, uma construção da 

narrativa, que constrói a ligação entre o eu e o outro (pai, mãe, bebê) que fará sentir-se 

existindo verdadeiramente (GUTFREIND, 2010 apud HASLINGER E KRUEL, 2012).  

A presença do homem no momento pré-parto, parto e pós-parto, auxiliando e apoiando 

à mãe é importante para a construção de si mesmo enquanto figura paterna. Esse 

comparecimento do pai desde o princípio da vida do bebê contribui para que ele ocupe uma 

função de suporte do ambiente onde a díade mãe-bebê habita e sazona (HASLINGER E 

KRUEL,2012). Cabe evocar que a qualidade de sua presença e das ações desenvolvidas 

ajudam no desenvolvimento do bebê e para o estabelecimento da relação mãe-bebê-pai 

(ROSA, 2009).  

Cabe ressaltar que hoje, os serviços de saúde têm enfrentado um grande desafio, o de 

incluir o homem (figura paterna) na rotina que antes era voltada somente para as mulheres 

(figura materna). Assim, a maior dificuldade está em fazer com que esse homem que 

atua/atuará como a figura paterna se sinta reconhecido e tenha chance de obter informações, 

dividir experiências, adquirir práticas no cuidado e no estabelecimento de relacionamento 

com os filhos (BRANCO et al.,2009).  

Conforme citado anteriormente, é durante o pré-natal que o homem verifica a 

responsabilidade e a relevância que o seu envolvimento, a sua presença e a participação tem 

na vida da mãe e do bebê (ainda como feto). Pois é nesse período que ele terá o primeiro 
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envolvimento com o feto, podendo estar presente para ouvir os batimentos cardíacos, 

visualizando o bebê através da ultrassonografia, entre outros (OLIVEIRA et al., 2009). 

Contudo, de acordo com Kruel e Lopes (2012) muitos homens sentem-se pais somente após o 

nascimento do bebê. De forma que o homem se distancia da experiência da gestação da 

mulher, incumbindo-se de um papel de provedor. 

A participação da figura paterna durante o parto é o momento do primeiro contato 

direto com o bebê. Essa participação aproxima e facilita o envolvimento da figura paterna 

com o bebê, contribuindo para que o vínculo se estabeleça precocemente (PETITO et 

al.,2015). Tomeleri et al (2007) afirmam que essa aproximação é uma forma também de 

prevenção da violência infantil, abandono da família, além de aumentar a participação do 

homem como cuidador, tornando-se presente cada vez mais. Cabe ressaltar que é direito da 

grávida de ter um acompanhante durante o seu parto, conforme é exposto na Lei Federal nº 

11.108, de 7 de abril de 2005:  

 “Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - 

SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a 

presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será 

indicado pela parturiente.”.  

No período pós-parto, os homens se sentem preocupados com a falta de atenção por 

parte da mulher quanto ao casamento, ao mesmo tempo em que esse período é caracterizado 

pelas dúvidas, devido ao aumento do compromisso e a diminuição do tempo de descanso 

(OLIVEIRA, 2011). Pois com a nova função adquirida pela mulher, a função materna, a 

responsabilidade segundo a percepção do homem aumenta para si mesmo, de forma que 

surgem inquietações, até mesmo pela nova função adquirida por ele, a função paterna e 

também pela mulher. É estar num lugar novo, numa posição nova, num ambiente novo e com 

uma pessoa nova. E todo novo, causa inquietações, dúvidas e até mesmo medo.   

Lamb (1997 apud SERÔDIO, 2009) admite ainda que embora a quantidade e 

qualidade de tempo investido pelos pais nas atividades referentes à paternidade não tenha 

aumentado consideravelmente, nota-se que há uma maior flexibilidade nos tipos de atividades 
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em que os pais comprometem-se com os filhos. Acompanhar todas as mudanças sociais, isto 

é, ser um novo pai implica numa ruptura com os papeis masculinos tradicionais. A família, 

independente da configuração que tenha, não pode deixar de ser a estrutura fundamental, 

orientando o desenvolvimento psíquico da criança (FIGUEIREDO, 1990).  

Assim, de acordo com as propostas teóricas pioneiras da Psicanálise, o espaço e a 

função paterna acontece desde um período pré-edipiano, envolvendo uma dimensão de 

cuidado e de alimentação da díade mãe-bebê. No período pós-edipiano, há uma dimensão 

castradora ou separadora, de forma que o pai traz à díade mãe-bebê uma privação, uma 

continência (GOLSE, 2007 apud SERÔDIO, 2009). Dessa forma, nos primeiros anos da 

infância, o pai ocupa um papel mais indireto, como cuidador, considerando que a mãe ocupa 

praticamente todo o campo da afetividade com o bebê, mas esse papel diminui à medida que 

aumenta a sua intervenção mais direta. Isto é, o pai continua a ter sempre um papel fulcral no 

apoio emocional, na ajuda e no fortalecimento das relações (SERÔDIO, 2009). Reafirmando 

o que já foi dito anteriormente, é a função paterna que organiza as relações triangulares, 

possibilita a vivência do complexo de Édipo e introduz a criança no mundo das diferenças, 

inserindo-a na sociedade (BAYLE, 2006 apud SERÔDIO, 2009).  

É importante pôr em evidência, que desde muito cedo, o bebê investe não só na mãe, 

mas também no pai, na medida em que se torna capaz de o reconhecer, enquanto imagem 

diferenciada da mãe, especialmente se o pai participar ativamente e com qualidade na relação 

e nos cuidados do bebê (LEBOVICI e CRÉMIEUX, 1971 apud SERÔDIO, 2009). Em 

relação à relevância da participação paterna na relação de cuidar, estudos indicam que, após o 

nascimento, a atividade calorosa e lúdica do pai como cuidador proporciona ao bebê uma 

melhor regulação e controle do comportamento e das emoções (BALANCHO, 2003 apud 

SERÔDIO, 2009). Outros estudos relataram as consequências que podem haver quanto ao 

envolvimento paterno no desenvolvimento infantil, concluindo que os pais promovem o 

desenvolvimento positivo dos filhos tanto quanto as mães, sendo mais importante a qualidade 

da relação do que a quantidade do tempo (LAMB, 1992;1997 apud SERÔDIO, 2009).  

Acerca da vinculação humana, alguns autores (GROSSMAN, GROSSMAN, 

KINDLER, 2005 apud SERÔDIO, 2009) defendem tanto a relação estabelecida pela criança 

com a mãe como a que é estabelecida com o pai têm impacto no desenvolvimento da criança, 

de forma diferenciada e única. Assim, a forma como a criança se relacionará futuramente com 
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o mundo e com ela própria é melhor apreciada com a combinação da qualidade do 

estabelecimento de vínculo com ambos.  

Cabe ressaltar que, segundo Balancho (2003 apud SERÔDIO,2009), a competência 

intelectual da criança está ligada também ao tipo de envolvimento que o pai estabelece com a 

criança e com a mãe, de forma que ao existir essa interação próxima e lúdica, com qualidade, 

prevê-se um aumento na probabilidade da criança ter um bom desenvolvimento cognitivo e,  

futuramente, um bom rendimento escolar. Isto posto, segundo Malpique (1990 apud 

SERÔDIO, 2009), quanto mais cedo se estabelecer uma interação e uma relação pai-criança, 

forte e positiva, maior será o desenvolvimento cognitivo e social. De forma que esse vínculo 

possua uma qualidade, com afeto, carinho, cuidado e intervenções. Inserindo assim, a criança 

no meio social estruturada.  

2.3 O complexo de Édipo na relação entre o pai e filho 

A psicanálise, sendo um campo clínico e de investigação da psique humana, entende a 

importância da função paterna, a partir do papel estruturante do pai com a instauração do 

complexo de Édipo. Isto é, o complexo de Édipo é uma teoria criada por Sigmund Freud, 

rememorando o mito descrito na tragédia do Édipo Rei, escrita por Sófocles.  

O complexo de Édipo foi citado, pela primeira vez, em um dos escritos de Freud 

(1910/1976) como um tipo de exclusivo de seleção de objeto feita pelos homens, relatando 

que a criança deseja sua mãe e passa a ver o pai como rival, sendo esta situação chamada de 

complexo de Édipo, segundo Souza (2006).  

Para a psicanálise, a função paterna é ordenadora da constituição subjetiva. Isto é, a 

partir da dissolução (ou não) do complexo de Édipo é que haverá a fundação do sujeito sobre 

si mesmo. Desta forma, entre os quatro anos de idade da criança, ela sexualiza os pais, mesmo 

sendo vista e caracterizada como inocente, boba e alegre. Em outras palavras, os pais são 

inseridos em suas fantasias como objetos de desejo (COSTA e BOTTOLI, 2014). Isto posto, a 

criança instrui-se da limitação do seu impulso, ao mesmo tempo, que se faz necessário que a 

mesma se ajuste conforme os limites que seu corpo imaturo demanda (NASIO, 2007).  

Assim sendo, explicaremos a seguir como se dá essa passagem no Édipo nas crianças, 

de forma que se diferenciam para os meninos e para as meninas. De acordo com Nasio 
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(2007), no complexo de Édipo dos meninos, o órgão onde está focalizado o seu prazer é o 

pênis. Ele é amado, desejado e valorizado a todo tempo pelos meninos. Este é chamado de 

“falo”, objeto do prazer próprio, sendo desejado não só pelos meninos, mas também pelas 

meninas. O menino entra no Édipo e possui como seu primeiro desejo, o desejo de ter a mãe 

para si. Dessa forma, manipula seu pênis, isto é, entrega a fantasia em relação a sua mãe. 

Depois da fantasia de possuir sua mãe, o menino busca ter o amor do Outro, ou seja, deseja 

ser possuído pelo Pai, quando a criança busca seduzir um adulto para ser o seu objeto 

(BARBARÓI, 2014). O último desejo do menino é o de suprimir o Outro, de forma que ele vê 

esse Outro (Pai) como um rival e cria a fantasia de matar o seu rival. Contudo, esses dois 

últimos desejos são causadores de angústias no menino. Pois haverá um medo, uma angústia 

de perder o seu próprio objeto de prazer, tão desejado por ele, o “falo”. Assim, ocorre o 

complexo de castração, o qual a criança se vê com uma angústia, um conflito, um medo de ser 

privado do seu pênis, observando assim nele que haverá uma falta, uma perda, uma 

incompletude em si mesmo. Mesmo que o complexo de castração gere no menino fantasias e 

angústias, haverá também o acompanhamento das fantasias de prazer, justamente pela falta 

que foi descoberta.  

Assim, o menino desiste de possuir seu objeto de desejo (mãe), quando o Outro (pai) 

articula contra o filho a castração e também pela angústia gerada por saber que o seu corpo 

não é feminino. Pois, segundo Miguelez (2012), o complexo de castração demonstra-se como 

uma ameaça de perder o “falo”, o domínio, o poder, isto é, ser o homem (fálico) e passar a se 

sujeitar e ser obediente, ser a mulher (castrada). O outro (nesse caso de estudo, o Pai), 

imaginariamente tem a posse sobre o pênis, detém esse objeto próprio de prazer, 

representando assim uma hierarquia masculina (da qual o Outro detém o poder sobre a 

criança) e, consequentemente, mais tarde se dará pela identificação com seu pai, que 

continuará intimidando o pequeno Édipo por toda sua vida (BARBARÓI, 2014).  

Então, é a partir da angústia da castração que o menino passa a aceitar a lei do 

interdito (privado) e procura resguardar seu pênis, mesmo tendo que abrir mão do seu desejo, 

de sua parceira sexual, a mãe nesse caso. Com essa abdicação e com a aceitação da lei da 

proibição, dada pelo Outro (pai), conclui-se a fase do amor edipiano, tornando-se possível a 

afirmação da identidade masculina.  

Sendo assim, é nesse momento que Freud, em seus relatos, confirma a importância da 

presença do Outro (Pai), para a constituição subjetiva da criança. De forma que possibilita a 
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criança a separação entre ela e os pais, passando a ter a possibilidade de desejar outras 

pessoas. Portanto, no Édipo do menino, há três desejos incestuosos: o de possuir a mãe 

(desejar a mãe), o de ser possuído (desejar o amor do Outro), e o de suprimir o Outro. 

Enquanto no Édipo da menina, os desejos se diferem, de forma que existe primeiro o desejo 

de possuir a mãe e mais tarde de ser possuída pelo pai (COSTA e BOTTOLI, 2014). Contudo, 

entende-se que no Édipo, a atração que ocorre é pelos progenitores do sexo oposto, porém, a 

menina passa por um período anterior a esse, chamado pré-edípico, no qual ela deseja possuir 

a sua própria mãe, para depois ligar-se ao pai e vivenciar o complexo de Édipo.  

Isto é, a menina, passa por uma fase anterior ao complexo, chamada de pré-edípica, 

onde ocorre a constatação da falta do “falo”, do pênis, o objeto de prazer em seu corpo, 

causando assim uma decepção nela. Esta falta fará com que a menina gere uma inveja pelo 

pênis que não possui. Contudo, essa falta não gera angústia, como no menino, mas sim a 

inveja, pois foi privada de um objeto que até então acreditava dispor. Apesar disso, existiu 

alguém, nesse caso a mãe, que fazia com que a menina acreditasse que ela possuía um pênis 

(COSTA e BOTTOLI, 2014). Como sua mãe também é desprovida desse “falo”, a menina 

despreza e recrimina a sua mãe, como se mãe tivesse fantasiado algo para ela que nunca 

existiu. Assim, segundo Nasio (2007), a menina fica por um período sozinha, pois repudiou a 

sua mãe e ainda não recorreu ao Outro, o seu pai. Cabe ressaltar que nesse período, ainda 

segundo esse autor, a criança chora o seu narcisismo ofendido.  

O outro, nesse caso o pai, o qual possui o falo, introduz-se no processo do complexo 

de Édipo quando a menina se volta para ele, buscando ser acolhida, ser consolada e abrigada e 

também pleitear o seu poder. Dessa forma, o Outro (Pai) é visto como o poderoso de sua 

fantasia, mas que se recusa a dar a ela o “falo”, que lhe é desejado, e vendo que nunca o terá 

para si, a menina então procura ser o “falo” do pai, isto é, o objeto de prazer do pai, desejando 

ser possuída pelo pai. É nesse momento que se dá a entrada no Édipo, quando o pai passa a 

ser sexualizado (COSTA e BOTTOLI, 2014).  

A mãe, que nesse momento está esquecida, volta a ser admirada e invejada, pois nota-

se que a mãe é o “falo” do pai. Logo, a menina se aproxima da mãe novamente e identifica-se 

com ela, pois como deseja ser possuída pelo pai, recorre à mãe para que seja tal como ela é 

(COSTA e BOTTOLI, 2014). Pois a filha quer ser a mulher do pai e assim poder dar-lhe um 

filho. Isto é, a menina busca ocupar o lugar da mãe para esse Outro, no caso o pai.  
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Mais uma vez a menina é negada, de forma que o pai recusa a possui-la, negando-a de 

ser o seu “falo”, tal como a mãe é, segundo a percepção da menina. Então, a menina é levada 

a reconhecer-se com o pai devido à negação de não poder ser objeto sexual do seu pai. Assim, 

a menina busca ser como ele, recalcando dessa forma, o desejo de ser possuída pelo pai, mas 

sem se opor a ele (COSTA e BOTTOLI, 2014). Com isso, a menina renuncia ao Outro 

fantasiado, como desejo de ser possuída por ele, de ser o falo dele, mas se identifica com o 

Outro real (pai real), adquirindo assim suas atitudes, gestos, desejos e valores morais.  

Por fim, segundo Nasio (1995; 2007), o complexo de Édipo termina quando ela realiza 

o desejo de ser amada e quando espera um filho de um homem eleito. Assim, este, o 

complexo de Édipo, é percebido como uma dolorosa passagem entre o desejo indomável para 

um desejo socializado e também como uma aceitação de que seus desejos nunca serão 

totalmente satisfeitos, havendo sempre uma fenda, uma perda, de forma que motive a busca 

por novos desejos.  

De acordo com Nasio (2007), ambos os sexos (meninas e meninos) recalcam suas 

fantasias e angústias para poderem se tornar disponíveis e irem cativar/conquistar novos 

objetos de desejos. Assim, o mesmo autor afirma, que independente das novas reformulações 

que vêm intercorrendo no contexto social atual, e em especial nas famílias,  

“Todas as crianças, sejam quais forem suas condições 

familiares e socioculturais, vivem essa fantasia universal que é o 

complexo de Édipo. Seja abandonada, órfã ou adotada pela sociedade, 

nenhuma criança escapa ao Édipo! Por quê? Porque nenhuma criança 

escapa à torrente das pulsões nela desencadeadas entre os três ou 

quatro anos de idade, e porque nenhum adulto de seu círculo imediato 

consegue evitar desempenhar o papel-alvo das pulsões e de canal para 

drená-las” (NASIO, 2007, p.131).  

Portanto, o que realmente é imprescindível para o complexo de Édipo é a existência de 

um terceiro entre a díade mãe-criança, onde o amor não seja só pela criança, mas por outra 

coisa.  

O complexo de Édipo, em Lacan, é a estrutura de passagem da natureza (do instinto) à 

cultura pela introdução do sujeito na ordem do simbólico (da construção, da linguagem) 
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(LANG, 2004). É no interior da família que o sujeito apreende a existência de uma lei 

simbólica, a qual é colocada pelo Outro (pai) e é baseada em interditos, negações e lugares 

fixos de parentesco. Assim, o pai é, no campo do Outro, o significante que representa a 

existência do lugar da cadeia significante como lei (LANG, 2004). Lacan reafirma “o pai 

acha-se numa posição metafórica, na medida e unicamente na medida em que a mãe faz dele 

aquele que sanciona, por sua presença, a existência como tal do lugar da lei” (1957-58/1999, 

p.202).  

Sendo assim, conforme os pensamentos de Lacan, o pai é aquele que nomeia o filho e 

representa a autoridade, será o representante da Lei. Bem como, o “nome-do-pai” é o 

significante dessa função paterna, e o fundamento que abrirá, à criança, o acesso à estrutura 

simbólica que lhe permitirá dar nome ao seu desejo (LANG, 2004).  

É importante ressaltar que em Lacan não é necessariamente a presença de uma pessoa 

que determina a sua função, mas a posição que o Outro ocupa para a criança e a forma como 

ela se insere no simbólico, a partir desse significante. Logo, o pai é um significante que surge 

no lugar de outro significante, considerando a função do pai no complexo de Édipo. A 

presença do pai é que poderá facilitar à criança a passagem do mundo da família para o da 

sociedade.  

Por conseguinte, independente das novas configurações familiares e sociais, o 

complexo de Édipo, para Freud, se constitui. Ou seja, qualquer que seja a configuração da 

família em que a criança viva, ela vivenciará e passará pelo Édipo. Assim, espera-se que os 

agentes de socialização, os cuidadores, os responsáveis, sejam eles pai, mãe, tio, entre outros, 

exerçam as funções materna e paterna com a criança. Pois, não importa quem faça essas 

funções, mas nota-se a importância de como ela é feita. Considerando isso, a função materna 

procura acolher, fazer com que a criança seja desejada e amada; enquanto a função paterna 

está ligada ao que está vedado, à castração, à Lei do interdito (COSTA e BOTTOLI, 2014).  

Com todas essas transformações ocorridas na sociedade, muitas vezes esse Outro que 

ocupa o lugar do pai deixou de acreditar em sua autoridade, em sua responsabilidade de 

(re)conhecer o seu lugar de pai (COSTA e BOTTOLI, 2014). Assim, a ausência da figura do 

pai e o enfraquecimento da função paterna na família também é uma questão a ser repensada, 

pois muitas podem ser as consequências diante da estruturação psíquica da criança, onde a 

castração, a lei do interdito, estão se tornando cada vez mais ausentes e enfraquecidos 
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(COSTA e BOTTOLI, 2014). Cabe dessa forma, a importância de um estudo tal como este 

que possa compreender a relevância do envolvimento do pai nos anos iniciais da criança. 
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III. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, com o 

objetivo de analisar como ocorre o envolvimento e a participação do pai nos anos iniciais de 

vida da criança, considerando as duas perspectivas que é possível ter, a partir da relação entre 

pai e filho. Isto é, pretendeu-se perceber como ocorre esse envolvimento paterno na visão dos 

filhos e também na visão dos pais. Assim, apresenta-se a seguir a descrição da metodologia 

utilizada neste trabalho com o objetivo de expor os caminhos que foram percorridos não só no 

levantamento dos dados como também na forma de fazê-lo e porquê fazê-lo, pretendendo 

assim dar algumas explicações com o intuito de responder o problema de pesquisa e alcançar 

os objetivos almejados.  

3.1 Tipo de pesquisa e coleta de dados 

A pesquisa realizada, conforme citado anteriormente, teve cunho qualitativo e 

quantitativo. Para a coleta de dados qualitativos, o instrumento utilizado foi a realização de 

oficinas com as crianças, que foram realizadas como uma roda de conversa, tendo uma 

duração de 1 hora por turma. A pesquisa foi realizada com as crianças em três momentos 

diferentes, seguindo a divisão das turmas existente na escola onde foram feitas as oficinas. 

 A primeira, foi realizada com o primeiro período (crianças de 4 anos), a outra com o 

segundo período (5 anos) e, por último, com o terceiro período (6 anos).  Para o registro de 

dados, após o término de cada oficina, também foi feito um relatório com as falas das 

crianças, os comentários e os pontos que puderam chamar à atenção. É importante dizer, que 

as professoras estiveram na sala auxiliando (quanto aos nomes, idade, etc), mas não 

interviram nas oficinas propriamente ditas. O início da oficina se deu através da apresentação 

do pesquisador e, em seguida, com a contação de uma história infantil para desencadear os 

assuntos referentes à relação pai-filho. Foram utilizados desenhos, atividades lúdicas para 

obter as informações relevantes para este trabalho.  

Cabe ressaltar que na análise das oficinas, buscamos destacar as etapas, os 

procedimentos e também os principais aspectos observados, contextualizando as falas das 

crianças e também como as falas foram repercutindo no próprio grupo, de forma a possibilitar 

uma maior visão sobre como se ocorre esse envolvimento, se ocorre, a forma, numa visão 

infantil, para esta escrita.  
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Quanto à coleta de dados quantitativos o instrumento utilizado foi o questionário com 

perguntas fechadas e abertas, o qual é constituído por uma série de perguntas ordenadas, que 

foram respondidas por escrito pelos pais das crianças e sem a presença do entrevistador. Este 

foi enviado ao entrevistado de forma presencial (Anexo 2). Contudo, antes do envio do 

questionário, foi enviada uma carta de apresentação da pesquisa para as famílias, de forma 

que pudessem compreender um pouco acerca da pesquisa que estaria sendo realizada (Anexo 

1). A pesquisa quantitativa tinha como objetivo conhecer a perspectiva dos homens sobre a 

importância do envolvimento do pai nos anos iniciais de vida da criança.   

3.2 Cenário da pesquisa 

Conforme Rey (2005), é considerado como campo de pesquisa, o cenário social em 

que tem lugar o fenômeno estudado em todo o conjunto de elementos que o constitui. Dessa 

forma, é no âmbito escolar que se desenvolve a pesquisa aqui realizada.  

A coleta de dados foi realizada em somente uma instituição de ensino, o Centro 

Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (CENSA), a qual se encontra como parte integrante 

do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ou Salesianas de Dom Bosco, constituindo uma 

“rede mundial de Educação e solidariedade” inserida em múltiplos contextos culturais de 

1.645 comunidades, em 95 países, dos cinco continentes. É, por natureza, vocacionado a uma 

“missão educativa” comprometida com os princípios do Sistema Educativo de Giovani Bosco 

e sua co-fundadora Maria Mazzarelo. 

Foi fundado em 18 de fevereiro de 1925, tem sua sede em Campos dos Goytacazes, 

Rio de Janeiro, Brasil e está organizado como um sistema aberto, orgânico e dinâmico que 

busca intercambiar valores com seu contexto social. O CENSA Engloba a Escola Infantil (do 

pré-maternal ao 3º Período, turnos da manhã, tarde e horários complementares), Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano), Curso Normal Médio (para 

formação de professores do 1º segmento do Ensino Fundamental) e Cursos Técnicos 

(Mecânica e Edificações). 

 

3.3 Participantes da pesquisa  

A pesquisa foi realizada com pais e crianças, de modo que para os pais, utilizou-se o 

método quantitativo, através dos questionários. De forma que, foram convidados a participar 

da pesquisa 75 famílias. Contudo, só obtivemos o retorno de questionários respondidos de 39 

pais, isto é, um pouco mais da metade de convidados.  
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A idade dos pais variou entre os 30 e 59 anos, porém, em sua maioria, estão os pais 

que possuem entre 30 e 39 anos, sendo 69% dos pais participantes da pesquisa, conforme 

mostra o gráfico abaixo.  

Gráfico 1 – Idade dos pais participantes 

 

 

Já as crianças tinham idades entre 4 e 6 anos. Foram convidadas a participar 28 

crianças. Contudo, no dia da realização das oficinas, algumas não puderam estar presentes, 

totalizando assim, 21 crianças participantes, sendo 5 no primeiro grupo, 13 no segundo grupo 

e 3 crianças no terceiro grupo.  

 

3.4 Procedimentos Éticos  

Esta pesquisa, ainda que não seja uma experiência de laboratório, envolve seres 

humanos, e por isso exige uma atenção especial com relação às questões éticas. Neste sentido, 

é de fundamental importância deixar claro neste trabalho de conclusão de curso que os 

participantes só foram considerados como pesquisados a partir do momento que responderam 

e enviaram de volta os questionários respondidos, de forma que a sua resposta já atesta o seu 

consentimento em participar. 

Ainda assim, antes de serem enviados os questionários, encaminhou-se uma carta de 

apresentação da pesquisa (Anexo 1), explicitando o objetivo desta e deixando em aberto o seu 

livre arbítrio para a participação da pesquisa. Todos os questionários foram enviados dentro 
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de um envelope com as informações do remetente, para que houvesse total sigilo de 

informações ao devolver o questionário respondido.  

Cabe ressaltar que os sujeitos da pesquisa não serão identificados por nomes, assim 

como suas informações serão mantidas em inteiro sigilo, considerando que seus depoimentos 

só têm sentido como parte do conjunto global das informações.  
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 As relações que as crianças estabelecem com os pais, na perspectiva das 

crianças 

É importante evidenciar a opinião das crianças frente ao comprometimento do pai, 

procurando saber como que isso ocorre, se ocorre, como é o tempo dedicado a ela em casa e 

como que ela gostaria que fosse. Assim, através das dinâmicas e conversas com as crianças, 

foi possível obter essa percepção sobre a maneira como essa relação acontece.  

Dessa forma, realizamos as dinâmicas e as conversas em momentos separados. A 

primeira turma foi a do primeiro período da Educação Infantil e nessa, iniciamos com uma 

contação de história, utilizando o livro “Macaquinho” de Ronaldo Simões Coelho. Esta 

história conta sobre um macaquinho que quase todas as noites, ele passava para a cama do seu 

pai. E o pai sempre perguntava - Por que você passa todas as noites para minha cama? Para 

cada dia macaquinho dava uma desculpa. Um dia, macaquinho resolveu falar a verdade e lhe 

disse que passava para noite do seu pai, pois sentia saudades dele.  

Assim, com essa história, pudemos introduzir o assunto da relação das crianças com os 

seus respectivos pais. Utilizamos algumas perguntas disparadoras de uma roda de conversa, 

como: “O que você gosta de fazer com o seu pai?”, “Você ainda dorme na cama com o seu 

pai?”, “O seu pai é igual ao pai do macaquinho?”, “O seu pai brinca com você? De quê?”, 

entre outras perguntas. Nesse momento, começaram a surgir as respostas, tais como “não 

durmo com meu pai não”, “gosto de brincar com ele”, “gostaria que ele brincasse mais 

comigo”. A partir desse bate-papo, entregamos uma folha a eles e pedimos que desenhassem 

o que cada um mais gosta de fazer com o seu pai. Após alguns minutos, os desenhos ficaram 

prontos.  

Numa roda, pedimos que cada um comentasse e explicasse o que desenhou, para que 

todos os amigos pudessem saber o que cada um mais gosta de fazer com o seu pai. As 

respostas foram bastante pessoais, sendo alguma delas “gosto de brincar de cavalinho”, “gosto 

de brincar de soltar pipa com ele”, entre outras. Dessa forma, os pais tornavam-se presentes 

quando descreviam os desenhos realizados, que continham o seu pai neles. Cabe ressaltar que 

é perceptível a importância que o pai tem para as crianças, a partir desses relatos e até mesmo, 

desses momentos cotidianos, de brincadeiras, que demonstram o carinho e o afeto.  



33 
 

Um fato importante que notamos durante esses momentos de dinâmica, é que mesmo 

essas crianças sendo nativas digitais, nenhuma delas comentou que a brincadeira que mais 

gosta de fazer com o seu pai é jogar videogame, ou assistir vídeos no celular, ou ainda brincar 

com o tablete e de jogos online. Isto é, os momentos de brincadeiras preferidas são, na 

maioria das vezes, as brincadeiras realizadas presencialmente, as mais tradicionais, que não 

perderam o lugar para o mundo digital, como por exemplo jogar bola, brincar de desenhar, 

cantar cantigas, demonstram maior atenção tanto da parte delas para os pais quanto dos pais 

com elas.  

Em seguida, continuamos a dinâmica sugerindo uma confecção de um “Pai” no 

coletivo, utilizando materiais diversos (olhos móveis, E.V.A, tecido, cola 3D) para completar 

o rosto e caracterizá-lo. Isto é, criamos um “Pai” nosso. Foi um momento bastante divertido e 

também que pudemos perceber como o pai criado é reflexo do pai que a criança tem, como 

por exemplo: no momento de colocar o olho, perguntei qual seria a cor e cada criança disse a 

cor de acordo com a cor do olho que era do seu pai mesmo. Contudo, o comum acordo teve 

que acontecer, de forma que fosse combinado que colocaríamos um pouco de cada pai, como 

os olhos do pai de uma criança, o nariz de outro pai, e assim foi construído.    

Para finalizar essa dinâmica, criamos uma história com esse “Pai” nosso, de forma que 

pudemos notar a mesma situação citada acima (reflexo do pai que já tem) e também o pai que 

deseja, o pai que gostariam que fosse. Pois esse “Pai” criado possuía a mesma rotina, a mesma 

história vivenciada no real pela criança, modificando e ampliando assim o repertório de 

atividades laborais e de brincadeiras realizadas pelos pais. Como exemplo desse desejo, 

pudemos perceber quando a criança ao ser questionada se esse pai trabalha muito e ela 

respondeu “esse nosso pai poderia trabalhar pouco, para ficar mais tempo com a gente”. 

Assim, nota-se que mesmo com a presença dos pais relatadas pelas crianças nas brincadeiras, 

ainda gostariam que houvesse mais um pouco da presença.  

Com a turma do segundo período da Educação Infantil, realizamos o outro momento 

de dinâmicas, seguindo um planejamento diferenciado do que foi usado no primeiro, devido a 

idade das crianças e também para ser possível obter percepções diferentes. O roteiro se deu 

início a partir de um vídeo motivacional “Turminha da graça – O melhor pai do mundo”. O 

vídeo apresenta diversas crianças com seus respectivos pais e que elas gostariam de saber qual 

seria o melhor pai do mundo. Assim, propõe aos pais alguns desafios para apresentarem de 

forma que uma juíza (outra criança) iria decidir. No dia do concurso do melhor pai do mundo, 
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a Gracinha e os seus amigos, foram para o local com os seus respectivos pais. Contudo, ao 

demonstrarem os desafios apresentados, no final sempre acontecia algum desastre ou alguma 

coisa ruim, não obtendo êxito no desafio proposto. Assim, chegaram-se a conclusão de que 

não existe o melhor pai do mundo, mas cada um é o melhor para a cada criança, sendo todos 

os melhores pais do mundo.  

A partir desse vídeo, iniciamos uma roda de conversa no tapete com algumas 

perguntas disparadoras, como: “Como é o seu pai?”, “Ele sabe pular corda?”, “Ele sabe jogar 

bola?”, “Ele sabe desfilar?”, “Ele sabe andar de skate?”, “O que ele mais gosta de fazer?”, “O 

que você mais gosta de fazer com ele?”, “O seu pai brinca com você? De que?”, “Existe o 

melhor pai do mundo?”, entre outras.  Nessa roda de conversa, as crianças responderam que 

seus pais não sabiam desfilar ou andar de skate, mas que sabiam jogar bola,sabiam pular 

corda e a partir disso, elas foram comentando alguma qualidade de seus pais, exaltando-os. 

Muitas crianças relataram que o pai brinca com elas de diversas brincadeiras, tais como: jogar 

bolar, ir ao parque, brincar de soltar pipa, jogar dominó, entre outras. Contudo, disseram que 

não existe o melhor pai do mundo, mas que cada criança tinha um pai bom. Assim, não houve 

nesse momento nenhuma valoração de um pai apenas, mas sim de todos os pais.   

A partir dessa roda de conversa, foi proposto que elas registrassem por meio de 

desenhos, o que cada criança mais gosta de fazer com o seu pai. Dado um tempo para o 

registro, iniciamos a demonstração dos desenhos finalizados e os comentários sobre eles. 

Cabe ressaltar que os comentários, foram feitos pelas próprias crianças de modo a admirarem 

ou até mesmo falarem “o meu pai também faz isso comigo”.  

Cada criança apresentou e explicou o que tinha desenhado. Nota-se que em todos os 

desenhos, o que a criança mais gosta de fazer com o pai é alguma brincadeira. Muitas 

brincadeiras eram simples e antigas, como as brincadeiras de roda, pega-pega, pular 

amarelinha, jogar bola, fazer desenhos, até mesmo; em sua minoria, apareceram os desenhos 

com as brincadeiras tecnológicas, como videogame. É importante ressaltar que dentre todas as 

brincadeiras citadas como o que a criança mais gosta de fazer com o seu pai, como: “jogar 

bola, correr, soltar pipa, brincar de aviãozinho”, entre outras; teve uma criança que desenhou 

e comentou algo que não é uma brincadeira mas que ao ser feito com o pai, tornou-se uma 

brincadeira, que foi a atividade de pescar. Pois o pai adora sair para pescar e o menino relata 

que é o que ele mais gosta de fazer com o seu pai, que mesmo não sendo uma brincadeira, o 

pai dele ensinou a pescar e que para ele é como se fosse uma brincadeira, mesmo que nem 
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sempre ele consiga pescar algum peixe. Então ele diz: “o importante é que estou me 

divertindo com o meu pai”.  

Dessa forma, torna-se notável o valor que as crianças dão para a presença paterna seja 

essa uma experiência de brincar através de um brinquedo, uma brincadeira ou através de uma 

atividade, ou ainda uma experiência de passeio. Para a criança, como a mesma relata, o 

importante é que o pai esteja interagindo com ela e que consiga construir uma relação. Para 

finalizar a dinâmica nessa turma, apresentei que um vídeo “Tipos de pai e como agem os seus 

filhos”, o qual apresenta diversos tipos de pais que existem e que cada um é especial para si, 

independente de como são.  

Na turma do terceiro período da Educação Infantil, iniciei a dinâmica contando a 

história em livro “O homem que amava caixas”, escrito por Stephen Michael King. O livro 

retrata a história de um pai que amava seu filho, mas que também amava caixas e tinha 

dificuldade de dizer ao seu filho que o amava. Assim, como forma de demonstrar esse amor 

pelo filho, o pai começa a construir brinquedos para ele com as caixas, construindo castelos, 

aviões, entre outros. E foi através das caixas que ele conseguiu demonstrar para o filho esse 

amor.  

A partir da contação dessa história, iniciamos uma roda de conversa no tapete com 

algumas perguntas disparadoras, tais como: “O que você mais gosta de fazer com o seu pai?”, 

“O seu pai brinca com você? De que?”, “Qual foi o momento mais legal que você teve com o 

seu pai”?, “Ele gosta de caixas igual ao pai da história?”, entre outras. Surgiram, então, as 

respostas “ele brinca comigo sim”, “eu adoro brincar de cavalinho com meu pai”, “ele não 

gosta de caixas, mas gosta de gosta de jogar videogame comigo”, entre outras.  

Com isso, foi proposto que desenhassem as crianças junto com seus pais, 

respectivamente. Após um tempo, elas desenharam e retrataram o que estavam nos desenhos, 

os quais sempre tinham a criança e o pai realizando alguma atividade juntos, em sua maioria, 

brincadeiras. Através desses desenhos, confeccionamos uma caixa surpresa, os quais foram 

colados do lado de fora dessa caixa (Anexo 3).  

Em seguida, distribuímos um pedaço de papel e pedimos para que elas escrevessem 

nessa tira, o que eles gostariam/gostam de fazer com o seu pai. Demos um tempo para elas 

pensarem e escreverem, mas pedimos que não contassem para o amigo, pois seria segredo. 
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Logo após, colocamos as tiras na caixa e sorteamos um papel, lendo o que estava escrito e 

deixando as crianças comentarem. Cabe ressaltar que não foi pedido para quem escreveu se 

identificar. Foram “desejos escritos” – “montar cavalinho, jogar bola, jogar jogo da vida”, 

entre outros. Dando destaque para um desejo diferente, a criança escreveu “fazer bagunça”, 

ou seja, para a criança não é necessário que seja uma brincadeira em si, mas sim uma 

interação entre ela e o seu pai, já lhe satisfaz e já proporciona uma relação. Pois a “bagunça” 

para ela é o que mais gosta de realizar com o pai. Realizamos assim uma roda de conversa 

com a leitura dos “desejos” escritos. Neste momento, houve a percepção de semelhanças entre 

os desejos das crianças, de forma que à medida que os desejos iam sendo lidos e explicitados, 

a outra criança relatava “o meu pai também faz isso comigo” ou “eu também gostaria que ele 

fizesse isso”. 

Finalizamos a minha pesquisa qualitativa dessa forma, obtendo informações da 

importância que o envolvimento paterno tem para a criança e nas mais simples atividades, 

elas reconhecem esse envolvimento. Contudo, é importante ressaltar que nota-se uma 

predominância da brincadeira, mas não é relatado o envolvimento a partir dos cuidados como 

cuidar, alimentar, dar banho, atividades que, em geral, são realizadas pela mulher.  

4.2 - As relações que os pais estabelecem com as crianças, na perspectiva paterna 

 Frente às observações obtidas através das crianças, buscou-se ampliar a perspectiva, 

procurando saber as opiniões dos próprios pais. Para isso, foram elaborados questionários 

com perguntas estruturadas e duas perguntas apenas com opção de resposta discursiva. É 

importante recordar, que foram entregues 75 questionários aos pais e que deste total, 52% dos 

pais responderam ao questionário. Contudo, a turma que teve maior participação dos pais, foi 

o segundo período, contabilizando assim 49%.  

Quando foram questionados sobre o homem que cuida da criança, todos os pais 

participantes responderam que seriam eles próprios. Ou seja, por unanimidade são eles 

mesmos quem realiza as atividades de cuidados com ela. Contudo, notou-se nessa pesquisa 

quantitativa que a maioria dos pais diz que é responsável junto com a mãe, contabilizando 

apenas 3% dos participantes que relataram ser o pai o responsável pela criança sozinho.  
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Gráfico 2 – Responsável(is) pela criança  

 

Apesar dos inúmeros avanços que possibilitaram uma maior aproximação do homem à 

esfera doméstica/privada, ainda se evidencia uma “especificidade” em relação ao papel 

desempenhado pelo pai. Da mesma forma que nota-se que não aparecem menções claras por 

parte das crianças sobre o desempenho de tarefas cotidianas tradicionalmente atribuídas às 

mulheres, como cuidar, alimentar, dar banho, etc. Os dados decorrentes dos formulários 

mostram um pai envolvido no cuidado da criança, mas em sua maioria como coadjuvante. 

Um dado muito especial obtido na pesquisa, diz a respeito sobre a experiência de ser 

pai, relatando se sempre quis ser pai e se sente realizado como pai. Observamos que a maioria 

desejou ser pai e se sente realizado como pai, porém, há um número, mesmo que pequeno, 

contabilizando 10%, que não desejou e que não se sente realizado como pai. Este é um 

aspecto importante, tendo em vista que sentir-se como pai, perpassa um desejo, um projeto e 

uma mudança de deixar de ser filho para tornar-se pai. Além disso, ser pai obriga-se a ser uma 

função que possui deveres com outra pessoa. Esta pode ser uma transição repleta de 

expectativas, anseios e temores, pois o homem também sofre o impacto nessa mudança de 

papel, considerando que pode haver o medo, a responsabilidade sobre o bebê, as alterações no 

comportamento da companheira, fatores que influenciam nessa mudança e nesse desejo de 

paternidade (FREITAS, COELHO E SILVA, 2007).  

Cabe ressaltar que no viés psicanalítico, Freud conceitua o desejo como antes de mais 

nada um desejo inconsciente, podendo este ser realizado ou não. Contudo, é no sonho que 

reside esse desejo, na medida em que o sonho é a realização de um desejo recalcado 

(ROUDINESCO; PLON, 1944). Assim, Freud não identifica o desejo como algo de 
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necessidade do corpo, biologicamente falando. Dessa forma, antes mesmo de existir um 

desejo de ser pai, este perpassa pelo inconsciente.  

Gráfico 3 – Sobre ser pai: Desejo e realização 

 

Não foi possível perceber nenhuma resposta negativa ao recebimento da notícia de que 

seria pai. Aproximadamente 90% dos pais participantes da pesquisa informaram que ficaram 

muito felizes com o recebimento da notícia. Ainda que 3% destes referem-se que ficaram 

pensativos, nenhum pai constatou que não gostou da notícia, conforme mostra o gráfico 

abaixo.  
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Gráfico 4 – Recebimento da notícia de que seria Pai.  

 

Observando o aspecto da paternidade antes mesmo da criança nascer, isto é, no pré-

natal, nota-se que 95% dos pais participantes (gráfico 5 e 6) foram presentes nas consultas 

médicas e no acompanhamento do pré-natal. Este é um dado bastante relevante, tendo em 

vista que, segundo Freitas, Coelho e Silva (2007), quando a participação do homem no pré-

natal e no pós-natal é efetiva, estabelecem-se situações de bem-estar para todos os envolvidos 

no processo. Assim, quanto mais fortes forem os laços afetivos estabelecidos entre o pai e a 

criança, desde o pré-natal, melhor será o desenvolvimento da paternidade e da relação pai-

filho no pós-natal, sendo o estabelecimento desses laços, nos primeiros meses de vida, o 

fundamental para reviver a instituição da paternidade (FREITAS, COELHO E SILVA, 2007). 
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Gráfico 5 e 6 – Ser pai no Pré-Natal  

 

 

Foram observados na pesquisa também os aspectos da paternidade quanto aos 

cuidados com a criança e participação na vida da criança, isto é, questionou-se se o pai 

costuma dar banho na criança, colocar a criança para dormir, escolher a roupa da criança e se 

participa das refeições com a criança Assim, notou-se que a frequência nesses aspectos é um 

pouco menor quanto aos outros já citados, de forma que apenas 33% dos pais participantes 

confirmam realizar essas atividades sempre, enquanto que 26% dos pais participantes relatam 

que realizam essas atividades de vez em quando. Cabe ressaltar que os gráficos abaixo, 
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refeições com a criança e ao dar banho na criança, mas as respostas para as demais questões 

(conforme descritas acima) foram iguais, obtendo assim as mesmas frequências.  

Gráfico 7 e 8 – Cuidados e participação na vida criança.   

 

 

Os pais quando questionados sobre os momentos em que ficam sozinhos com a 

criança, 95% deles responderam que costumam ficar sozinhos com a criança sim e que nesses 

momentos, costumam brincar, ir ao shopping, assistir desenhos, fazer passeios de bicicleta, ler 

histórias, jogar bola e conversar. Nota-se assim que, segundo relato deles, há um tempo 

exclusivo com a criança, momento este que pode se desenvolver em um envolvimento 

paterno, um estabelecimento da relação pai-filho. Dessa forma, segundo Castoldi (2002), a 
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quantidade de tempo que os pais passam com seus filhos deve ser menos importante do que o 

que eles fazem nesse tempo. Pois o envolvimento, a relação será criada a partir da interação 

entre eles.  

Em relação à participação do pai na vida escolar da criança, 85% dos pais afirmaram 

que são bastante presentes nesse aspecto, conforme mostra o gráfico abaixo, de forma que 5% 

deles disseram que são pouco presentes. Cabe ressaltar que levando em consideração o 

tamanho da amostra, 5% é um número pequeno, considerando assim que os pais envolvem-se 

nos aspectos acadêmicos da criança.  

Gráfico 9 – Presença na vida escolar da criança

 

Com isso, foi possível saber também que mais da metade dos pais participantes 

reconhecem que acompanham o progresso escolar da criança, ajudam nas tarefas de casa da 

criança e procuram saber e conversar sobre como foi o dia na escola (Gráfico 10). Percebe-se 

assim, que estes se preocupam com a vida escolar da criança. Contudo, ao serem questionados 

se incentivam ao estudo, 95% dos pais responderam que sim, que incentivam sim (Gráfico 

11). Nota-se assim que o incentivo à vida escolar acontece em sua maioria enquanto a 

participação na vida escolar da criança, não acontece integralmente.  

Assim explica Nogueira (1998) que a participação dos pais na vida escolar dos filhos 

pode influenciar de modo efetivo o desenvolvimento escolar da criança. Dessa forma, o apoio 
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5% 

85% 

3% 
5% 

3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

excessivamente bastante muito pouco pouco Não respondeu



43 
 

nas tarefas levadas para casa, em que os mesmos devem mostrar-se sempre interessados no 

bom desenvolvimento da criança (MELO, 2012). 

Gráfico 10 – Participação na vida escolar da criança (Procura saber e conversar 

com a criança sobre como foi e o que foi feito no dia na escola, ajuda nas tarefas de casa, 

acompanhamento do progresso escolar) 

 

Gráfico 11 – Incentivo à vida escolar da criança  

 

sim
não

as vezes
Não

respondeu

82% 

3% 
13% 

3% 

95% 

3% 3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

sim não Não respondeu



44 
 

Foi questionado na pesquisa com os pais também, como se dá a afetividade do pai com 

a criança e como que é a qualidade e quantidade dessa afetividade. Assim, 67% dos pais 

declararam que passam entre 3 e 5 horas diariamente ao lado da criança (Gráfico 12). 

Contudo, ao serem questionados com quem a criança passa a maior parte do tempo (quando 

esta não está na escola), 69% disseram que é com a mãe e apenas 3% relatam que é com ele 

próprio (o pai), conforme pode ser observado no gráfico abaixo (13). Percebe-se assim uma 

divergência entre o que o tempo e a pessoa com quem a criança tem como companhia. Pois se 

a criança passa entre 3 e 5 horas com o pai diariamente, seria necessário que a maior parte dos 

pais respondessem também que ele é quem faz companhia para a criança, na maior parte do 

tempo, considerando que ela fica um período de 5 horas na escola (em média) e que a noite 

(na sua maioria) costumam dormir cedo.  

Contudo, percebe-se que a responsabilidade do cuidado com a criança é, na maior 

parte das vezes, exercida pelas mulheres. Cabe ressaltar que a presença não é sinônimo de 

convivência, pois depende muito de como será a relação do sujeito com seu pai e vice-versa, 

de forma que em algumas situações pode ser percebido pela criança como se não tivesse o seu 

pai (SANTOS e ANGONESE, 2016).  

Gráfico 12 – Quantidade de tempo que o pai passa com a criança  
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Gráfico 13 – Pessoas que a criança costuma ter como companhia na maior parte 

do tempo, enquanto não está na escola. 

 

Quanto a forma como se dá essa afetividade, 64% dos pais demonstram muito 

afeto/carinho para com a criança, enquanto 28% deles demonstram excessivamente (Gráfico 

14). Cabe ressaltar que a valoração de afeto depende de cada relação mas que o homem, nos 

dias atuais, pode demonstrar os seus sentimentos/afetos (atitude que até pouco tempo atrás era 

reprimido na sociedade).  

Gráfico 14 – Demonstração de afeto/carinho 
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Os pais também relataram que costumam conversar com a criança, fazer elogios e 

críticas, expressando também sentimentos positivos em relação às atitudes da criança. Assim, 

85% dos participantes afirmam que sempre procuram conversar com a criança, independente 

do assunto, conforme mostra o gráfico 15. Contudo, 46% disseram que costumam fazer muita 

críticas a criança e 74% que costumam fazer muitos elogios à criança (gráfico 16 e 17).  

Assim, afirma Lobo (1997):  

“o amor, a atenção e o apoio são a melhor educação e o melhor 

meio de dar segurança e confiança a uma criança, isto é, a melhor 

maneira de fazê-la feliz e de dar a ela uma oportunidade justa para 

desenvolver suas habilidades”. 

Gráfico 15 – Frequência de conversas com a criança 

 

85% 

10% 

3% 3% 

sempre quase sempre de vez em quando Não respondeu



47 
 

Gráfico 16 e 17 – Registro de críticas e elogios

 

 

Essa afetividade dos pais para com a criança, foi percebida que esta acontece através 

de momentos de brincadeiras, momentos de leitura/contação de histórias, prática de atividades 

esportivas, assistência de desenhos e filmes.  

O gráfico abaixo (18) registra que 72% dos pais brincam muito com a criança, sendo 

que 13% relatam brincar excessivamente com a criança. Assim, confirma Navarro (2009) 

brincar é preciso, é necessário, é por meio dele que as crianças descobrem o mundo, se 
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que pode-se estabelecer as relações entre a figura paterna e a criança, de forma que 

participando do mundo da criança, é possível criar um vínculo.  A mediação de um adulto, de 

outras crianças ou dos próprios objetos que se encontram a disposição da criança faz a 

diferença nas brincadeiras, tendo em vista que não basta deixar brincar apenas, é de suma 

importância que os adultos tenham o olhar um pouquinho a mais para as crianças, percebendo 

as suas necessidades e tentando entender, participar e estimular a brincadeira (NAVARRO, 

2009).  

Gráfico 18 – Frequência de momentos com brincadeiras com a criança.  

 

A leitura/contação de histórias infantis com a criança também é de fundamental 

importância, afirma Sandroni e Machado (1998, p.12):  

“Numa casa onde os pais gostam de ler, mesmo que não disponham 

de uma boa biblioteca, a criança cresce valorizando naturalmente aqueles 

objetos cheios de sinais que conseguem prender a atenção das pessoas por 

tanto tempo. A criança percebe, desde muito cedo, que o livro é uma coisa 

boa, que dá prazer. Os pais que não têm, eles próprios, o hábito de ler 

deveriam pensar na importância de tentar mudar de comportamento, tanto 

em benefício dos seus filhos quanto de si mesmos”. 

 

Assim, pôde-se constatar que praticamente menos da metade dos pais (31%) sempre 

buscam ler/contar histórias para a criança, enquanto que 54% disseram que quase de vez em 

quando realizam esse momento (Gráfico 19).  
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Gráfico 19 – Frequência de leitura/contação de história para a criança. 

 

Para os momentos de assistir televisão com a criança, seja vendo filmes, desenhos ou 

programas infantis, 51% dos pais afirmam que sempre buscam realizar esse momento e 

apenas 3% que quase nunca realizam esse momento (Gráfico 20). Essa companhia é de suma 

importância pois podem ser nesses momentos o estabelecimento de vínculos, através das 

interações entre o pai e a criança.  

Gráfico 20 – Assiste a desenhos, filmes e programas infantis com a criança? 
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Em relação a prática de atividades esportivas com a criança, o número quantitativo de 

pais que sempre praticam diminui consideravelmente em relação aos outros momentos de 

afetividade/carinho e relação com a criança. Sendo esse, 15% dos pais apenas que dizem que 

sempre buscam realizar essa atividade. Esse número se aproxima com a frequência em relação 

aos que dizem que quase nunca buscam realizar esses momentos, contabilizando 13%, 

conforme mostra o gráfico abaixo.  

Gráfico 21 – Frequência de práticas esportivas com a criança 

 

Dessa forma, foram sugeridas essas diversas possibilidades de perceber a afetividade 
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verdadeiro amor”, “tudo, me mostrou o lado mais bonito da vida.”, “não mudou mas 
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proteção, de cuidado, de valorizar a vida e de aprendizado.”, entre outros. Contudo, essa 
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“responsabilidade e administração de tempo”, “ser mais responsável”, “passei a viver "para" e 

"por" alguém que não fosse apenas eu.”, entre outros.  

Entretanto, a experiência da paternidade nem sempre é vivenciada da mesma forma 

para todos, pois há uma necessidade de mudança de deixar de ser filho e marido, para ser pai. 

Há uma perda do infantil que existe dentro de cada um, uma perda do “ter alguém como 

responsável por mim” para uma necessidade, um dever de “tenho que ser responsável por 

alguém”. Assim, a forma de ressignificação que cada pessoa estabelece, depende de diversos 

aspectos, como citados ao longo deste trabalho, mas também do desejo de querer ser pai.  

É importante destacar que se notou uma predominância no aspecto do envolvimento 

paterno, isto é, mesmo com toda a aproximação do pai a esfera familiar, a função paterna, a 

relação entre pai e filho, ainda há uma atribuição dos cuidados (dar banho, dar comida, etc) 

serem para a mulher. Assim, a partir dos formulários respondidos, pôde-se perceber essa 

ascendência no tipo do envolvimento paterno, não realizando essas tarefas, mas realizando em 

sua maioria as atividades que relacionam-se ao brincar, ao afeto, ao lúdico.  

Assim, conforme afirma Backes (2015), o modelo que vem sendo constituído na 

sociedade atual é de um pai participativo e envolvido com o filho. Isso define uma variedade 

das funções paternas que, agora, inclui o vínculo com a criança e a responsabilidade no 

cuidado parental. Contudo, assim como citado anteriormente, esta variedade das funções 

paternas não se iguala às tarefas e ao papel desempenhado pela mãe (BACKES,2015). A 

figura masculina paterna oferece um tipo de cuidado diferente do materno e concorre de 

forma significativa para a socialização da criança e para seu desenvolvimento 

(BACKES,2015). 

Dessa forma, apesar da figura paterna estar mais envolvida nas tarefas do cotidiano 

familiar, em comparação à participação paterna de gerações anteriores, conforme se pôde 

perceber nos resultados da pesquisa quantitativa, esse envolvimento está ocorrendo em escala 

menor que o esperado ou desejado, até então e a mãe, continua sendo a primordial cuidadora 

das crianças e encarregada dos trabalhos domésticos (BACKES,2015). 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As vastas transformações culturais, sócio-demográficas e econômicas ocorridas nas 

últimas décadas conduziram a uma mudança na estrutura tradicional familiar e também nos 

papeis paternos e maternos desempenhados, bem como as relações entre pai e filho. Sendo 

assim, o pai que antes assumia o papel de formador moral, responsável pela transmissão dos 

valores culturais e morais, assim como pelo sustento da família, com a entrada da mulher no 

mundo no trabalho, a figura do pai deixa de ser vista como poder de autoridade começando 

progressivamente a revelar-se mais e mais presente ao desenvolvimento da criança, como 

prestador de cuidados, fornecedor de apoio emocional e colaborador nas tarefas domésticas 

(FONSECA e TABORDA, 2007). Cabe ressaltar que, mesmo estando no século XXI, ainda 

há homens que desempenham papeis paternos como no século XVIII.  

Dessa maneira, considera-se que a presença de um pai na vida de um filho é tão 

fundamental quanto a presença da mãe, quando se pensa em um bom desenvolvimento 

socioemocional da criança. Pois ter um pai presente na família é fundamental, considerando 

que ele é necessário para dar à mãe apoio, ser um auxílio para a sua autoridade, um ser 

humano que sustenta a lei e a ordem que a mãe implanta na vida da criança (WINNICOTT, 

1979).  

É importante destacar que a paternidade vai muito além da tarefa de tipificar a 

feminilidade e masculinidade da criança ou de transmitir regras sociais. Isto é, o papel do pai 

é fundamental para os vínculos emocionais da criança, do seu desenvolvimento social, 

cognitivo e linguístico. Assim, a influência do pai sobre a criança deve ser entendida como 

bidirecional, na medida em que o pai exerce influência sobre a criança e a criança sobre o pai.  

Posto isso, o envolvimento paterno pode ser muito mais que a presença, de forma que 

quando Lamb (1996 apud CASTOLDI, 2002) refere-se a três dimensões do envolvimento 

paterno, sendo elas: acessibilidade, engajamento e responsabilidade. Dessa forma, o autor 

coloca como acessibilidade a presença e disponibilidade do pai para a criança, enquanto o 

engajamento refere-se com as experiências de contato direto que se tem, com os cuidados e as 

interações entre o pai e os filhos, já a responsabilidade é entendida como a participação do pai 

em tarefas (como por exemplo, participar de reuniões na escola, levar o filho ao pediatra, 

cuidar da criança doente, etc.).  
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À vista disso, é importante que o pai participe desde a gestação, compreendendo que 

desde o útero, a criança já escuta e discrimina a voz dos pais devido à diferença de tonalidade 

(BENCZIK, 2011). Assim, quanto mais cedo se estabelecer uma interação pai e filho forte e 

positiva, mais o desenvolvimento cognitivo e a capacidade expressiva e criativa do bebe se 

diferenciam (MALPIQUE, 1990 apud SERÔDIO, 2009).  

Durante as revisões de literatura foi possível perceber que, independentemente das 

novas configurações familiares, o complexo de Édipo se constitui, ou seja, qualquer que seja a 

configuração da família em que a criança se relaciona, ela passará pelo Édipo (BARBAROI, 

2014). Diante disso, deseja-se que os cuidadores, independente de ser pai, mãe, tia, avós, 

exerçam as funções paternas e maternas para com a criança, visto que não importa para a 

criança quem faça essa função, mas sim como ela se dá na realidade.  

A partir das pesquisas realizadas, a de cunho quantitativa e a qualitativa, pôde-se 

perceber que as figuras masculinas que realizam a função paterna estão presentes, mas nem 

sempre estão no envolvimento, na perspectiva de Lamb (1997 apud CASTOLDI, 2002), nos 

três aspectos citados acima. Nota-se assim, que os pais realizam muitas atividades com as 

crianças, estão presentes de diferentes formas e em diferentes momentos. No entanto, a 

mulher ainda é a principal responsável pelo cuidado com as crianças. Quanto a percepção 

obtida através das crianças, compreende-se que apreciam a presença do pai e o envolvimento 

do pai, nas brincadeiras (a partir da perspectiva da criança). Bem como, demonstram desejar 

ainda mais desse envolvimento.  

Vale dizer que como a pesquisa foi realizada numa escola particular de Campos dos 

Goytacazes, esta acabou-se por ter um perfil de pais e alunos, tendo em vista que isto pode 

influenciar diretamente os resultados obtidos. Assim, não pode-se generalizar nem mesmo 

termos uma fidedignidade acerca da pesquisa sobre esse tema. Contudo, observando por esse 

aspecto, este pode ser um impedimento notável para a escrita desse trabalho, pois a amostra 

da pesquisa teve um perfil de participantes devido ao cenário da pesquisa ter sido somente 

um.  

Cabe ressaltar que os resultados da pesquisa, apontam para esse olhar citado nos 

parágrafos acima mas não pode-se generalizar, pois não pode-se confirmar a fidedignidade da 

respostas das figuras paternas masculinas somente com o questionário e ainda assim, a 

generalização torna-se impossível devido a subjetividade que é presente em cada pessoa e 
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assim, a heterogeneidade das famílias, das funções que cada pessoa assume para si e para a 

sociedade.  

Surpreendeu-se assim, na pesquisa, o aspecto de que há uma participação dos pais, um 

envolvimento na relação com a criança. Esta participação não é igual como a feita pela mãe 

em relação à responsabilidade e aos cuidados. Mas para as crianças, ainda pode haver mais 

presença dos pais, pois elas solicitam isso.  

Ressalvo aqui a importância desse envolvimento paterno e do estabelecimento da 

relação pai e filho, de forma que este fornece beneficiamento para a criança e também para o 

pai, ressignificando a sua função paterna. Por isso, conclui-se que uma relação estabelecida 

entre a figura masculina paterna e a criança inclui ganhos para a criança, para a família, para o 

próprio pai e para a sociedade. Isto é, todos que são envolvidos nesse âmbito, obterão 

desenvolvimento em ambos os aspectos, caso haja o comprometimento diante do 

desenvolvimento da criança. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Carta de Apresentação da Pesquisa para a família (Pai) 

 

 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

   Prezada família:  

Venho por meio desta comunicação apresentar o trabalho de pesquisa, “A 

Importância do Envolvimento do Pai nos Anos Iniciais da Criança”, que vem sendo 

desenvolvido no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora através do Curso de 

Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Esta pesquisa tem o intuito de contribuir para 

o entendimento e aprofundamento de questões relacionadas ao envolvimento paterno e a sua 

importância no processo de desenvolvimento da criança.   

Deste modo, o levantamento de dados e informações se dará a partir da metodologia 

de envio de questionários composto por questões de fácil interpretação para ser respondido 

pelo pai ou pelo homem que assume a responsabilidade pelo cuidado da criança, e que terá 

como finalidade compreender as perspectivas do pai (ou a pessoa que representa essa figura) 

sobre o comprometimento no desenvolvimento biopsicossocial da criança, em especial nos 

anos iniciais, de 0 a 6 anos.  

Assim, é importante ressaltar que as informações respondidas nos questionários serão 

mantidas em caráter sigiloso, sendo tratadas por programas estatísticos onde a principal 

intenção será estabelecer frequências nas respostas oferecidas pelas famílias, não sendo 

possível identificar nenhum caso específico. Também serão realizadas dinâmicas com as 

crianças, em horário de aula, sabendo que a identidade da criança também será preservada.  

Neste sentido, certo de poder contar com seu apoio para o avanço do entendimento das 

questões relacionadas ao tema, convido-a para participar da minha pesquisa e me coloco à 

disposição para maiores esclarecimento ou informações adicionais.  

Cordialmente,  

Larissa Vieira de Lima Gonçalves 

 

Graduanda de Psicologia – UFF / Campos dos Goytacazes 

Graduada em Pedagogia (2015) – ISECENSA  

Telefone: (22) 99976-3312 

E-mail: larissinha.g.lima@gmail.com 
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Anexo 2 – Questionário para o Pai (figura paterna masculina) 

 

 

Prezada família, 

Conforme exposto na carta de apresentação da pesquisa “A Importância 

do Envolvimento do Pai nos Anos Iniciais da Criança” anteriormente 

enviada, segue abaixo o questionário para que seja respondido pelo pai ou pela 

figura masculina que assume a responsabilidade e o cuidado da criança.  

Peço por gentileza que, após respondido, o questionário seja enviado, 

através da criança, até o dia 04 de julho de 2016 (segunda-feira).   

Conto com o seu apoio para a realização da minha pesquisa do Trabalho 

de Conclusão de Curso.  

 

Agradecida,  

 

Larissa Vieira de Lima Gonçalves 

 

Graduanda de Psicologia – UFF / Campos dos Goytacazes 

Graduada em Pedagogia (2015) – ISECENSA  

Telefone: (22) 99976-3312 

E-mail: larissinha.g.lima@gmail.com 
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Questionário para o Pai (responsável da figura masculina paterna) 

Identificação da criança  

1. A idade da criança é: 

_____ Anos 

2. O ano de escolaridade que a criança está é: 

(    ) 1º período da Educação Infantil  

(    ) 2º período da Educação Infantil  

(    ) 3º período da Educação Infantil  

3. O sexo da criança é: 

(    ) Feminino  

(    ) Masculino  

Identificação da família  

4. O(s) responsável(is) da criança são: 

(    ) Pai  

(    ) Pai e Mãe 

(    ) Mãe 

(    ) Avó/Avô 

(    ) Outra pessoa 

5. A faixa etária do(s) responsável(is) da criança é: 

(       ) Entre 15 e 19 anos 

(       ) Entre 20 e 29 anos 

(       ) Entre 30 e 39 anos 

(       ) Entre 40 e 59 anos 

(       ) Acima de 60 anos 

6. A profissão do(s) responsável(is) da criança  e quantas horas de trabalho por dia :  

Pai___________________________Horas:________ 

Mãe__________________________Horas:________ 

Responsável Legal______________ Horas:________ 

7. Qual é o homem (figura masculina) que cuida da criança?  

    (    ) O próprio pai  

    (    ) Irmão  

    (    ) Avô 

    (    ) Tio 

    (    ) Padrasto 

    (    ) Não há 

8. Quantos são os membros da família que residem na mesma casa?  

(    ) 2 pessoas 

(    ) 3 pessoas 

(    ) 4 pessoas 

(    ) 5 ou mais pessoas 
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Ser Pai (figura masculina que assume o cuidado da criança) 

9. Você sempre quis/desejou ser pai?  

(    ) Sim  

(    ) Não 

10. Você se sente realizado como pai?  

(    ) Sim  

(    ) Não  

11. Como foi o recebimento da notícia de que seria pai?  

(    ) Fiquei muito feliz.  

(    ) Fiquei feliz.  

(    ) Fiquei pensativo.  

(    ) Fiquei surpreso.  

(    ) Fiquei preocupado.  

(    ) Não gostei da notícia.  

12. Você acompanhou o pré-natal da criança?   

(    ) Sim  

(    ) Não  

13. Você participava das consultas médicas do pré-natal?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

14. Você costuma dar banho na criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca  

(    ) Nunca 

15. Você participa das refeições (cozinhando, preparando e oferecendo a comida)?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

16. Você escolhe a roupa da criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

17. Você coloca a criança para dormir?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 
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18. Existe algum momento que você fica sozinho com a criança?  

(    ) Sim.  

O que costuma fazer? 

___________________________________________________________ 

(    ) Não.  

19. O que a experiência da paternidade mudou na sua vida?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Participação do Pai (figura masculina paterna) na vida escolar da criança 

20. É presente ?  

(   ) Excessivamente 

(   ) Bastante 

(   ) Pouco 

(   ) Muito pouco 

21. Acompanha as atividades realizadas em casa?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) As vezes 

22. Ajuda nas tarefas de casa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) As Vezes 

23. Procura saber e conversar sobre como foi e o que foi feito no dia na escola?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) As Vezes 

24. Acompanha o progresso escolar?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

25. Procura saber com a escola, o motivo, caso tenha ocorrido algum problema?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

26. Valoriza as conquistas acadêmicas?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

27. Incentiva ao estudo/à leitura?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

28. Mantém um diálogo com a escola? 

(   ) Sim 

(   ) Não  
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29. Comparece a escola para as apresentações?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

30. Comparece às reuniões bimestrais?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

A afetividade do Pai (figura masculina paterna) com a criança  

31. Quantas horas o Sr. costuma passar ao lado da criança? 

(    ) Até 2 horas 

(    ) Entre 2 e 3 horas 

(    ) Entre 3 e 5 horas 

32. A criança costuma passar a maior parte do tempo em que não está na escola na 

companhia de quem? 

(    ) Mãe 

(    ) Pai 

(    ) Doméstica / Babá 

(    ) Avós 

(    ) Vizinhos / Amigos (tomando conta) 

(    ) Rua ou parques com amigos 

(    ) Outros parentes 

33. Você demonstra afeto/carinho para com a criança ?   

(    ) Excessivamente 

(    )Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Muito pouco 

34. Você procura conversar com a criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

35. Você faz elogios à criança? 

(    ) Excessivamente 

(    )Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Muito pouco 

36. Você faz críticas à criança?  

(    ) Excessivamente 

(    )Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Muito pouco 
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37. Você corrige-a quando comete erros ou faz coisas que não poderia/deveria fazer?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

38. Você explica quando é questionado pela criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

39. Você brinca com a criança?  

(    ) Excessivamente 

(     )Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Muito pouco 

40. Você lê/conta histórias para a criança?  

(    ) Sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

41. Você pratica atividades esportivas com a criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

42. Assiste desenhos, filmes e/ou programas infantis com a criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

43.  Você expressa sentimentos positivos em relação às atitudes da criança?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

44. Incentiva a ter contato com outras crianças (leva na casa dos amigos, recebe os amigos 

em casa)?  

(    ) Sempre 

(    ) Quase sempre 

(    ) De vez em quando 

(    ) Quase nunca 

 

 

Obrigada pela sua participação. 
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Anexo 3 – Caixa dos desejos  
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