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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi realizada em São Paulo (SP) e teve como objetivo compreender 

como homens que não conviveram com a presença paterna construíram a própria 

paternidade. O interesse pelo tema surgiu mediante a percepção do aumento de 

famílias monoparentais, chefiadas por mulheres e da quantidade de homens que se 

tornaram pais sem ter tido a presença paterna. Seus objetivos específicos foram 

compreender a participação da mãe e/ou outra figura como mediador(es) na 

situação de ausência paterna; compreender quais as facilidades e dificuldades no 

exercício da paternidade para homens que não conviveram com o próprio pai; 

compreender como se constitui o desenvolvimento afetivo e emocional do filho de 

pai ausente. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de nível exploratório, 

caracterizada como Estudo de Caso Coletivo, da qual participaram dois homens 

que, hoje, são pais, mas que não conviveram com o próprio pai. Para a coleta de 

dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada e a seu final foi solicitado aos 

participantes que escrevessem uma carta a seus pais. Os resultados mostraram que 

uma característica comum aos participantes e, provavelmente, decorrente em parte 

da ausência paterna é a insegurança e a falta de crença em si mesmo. Por outro 

lado, o “vazio” deixado pela falta do pai, mostrou-se um terreno fértil para que os 

participantes pudessem construir substitutos sociais que dessem conta e sentido a 

esta ausência, como por exemplo, o estudo. 

 

Palavras chave: Ausência paterna, Parentalidade, Família, Pai 
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ABSTRACT 

 

 

The construction of fatherhood in "empty" of father absence: a study on how parents 

who have not had the paternal presence to build parenting their children 

 

 

This research was carried through in São Paulo (SP) and had as objective to 

understand as men who had not coexisted the paternal presence had constructed 

the proper paternity. The interest for the subject appeared by means of the 

perception of the increase of monoparental families, commanded for women and of 

the amount of men who if had become parents without having had the paternal 

presence. Its specific objectives had been to understand the participation of the 

mother and/or another figure as mediating (s) in the situation of paternal absence; to 

understand which the easinesses and difficulties in the exercise of the paternity for 

men who had not coexisted the proper father; to understand as if constitutes the 

affective and emotional development of the son of absent father. One was about a 

qualitative research of exploratory level, characterized as Study of Collective Case, 

of which two men had participated who, today, they are parents, but that they had not 

coexisted the proper father. For the collection of data the half-structuralized interview 

was used and its end was requested to the participants who wrote a letter its parents. 

The results had shown that a common characteristic to the participants and, 

probably, decurrent in part of the paternal absence is the unreliability and the lack of 

belief in itself exactly. On the other hand, “ empty ” left by the lack of the father, 

revealed a fertile land so that the participants could construct social substitutes who 

gave sensible account and to this absence, as for example, the study. 

 

Keywords: Father absence, Parenting, Family, Father 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção do ser pai a partir do “vazio” da ausência paterna é o tema de 

dessa pesquisa, a qual introduzo a partir de uma pequena metáfora, traduzida por 

Rubem Alves em uma de suas crônicas: 

 

Tenho de voltar a ele, o conto de Gabriel Garcia Márquez, para mim de 
todos o mais fantástico. A alma deseja repetir a beleza. É sobre um 
afogado que o mar depositou na praia de uma aldeia de pescadores. 
Desconhecido. Morto, ele nada podia dizer, nada podia fazer. Era um 
vazio imenso. E por isso mesmo, pelo vazio que morava no seu corpo 
morto, o milagre aconteceu. Os vazios são poderosos. Sem ter o que dizer 
e o que pensar sobre o afogado, os homens e as mulheres da aldeia 
colocaram no vazio do seu corpo as suas próprias nostalgias, 
esquecidas... Termina o conto dizendo que a aldeia nunca mais foi a 
mesma. Talvez sobre esse afogado se pudesse aplicar o monumental 
verso de Vallejo: “Seu cadáver estava cheio de mundo (ALVES, 2007, 
p.39)  
 

Acho importante esclarecer meu entendimento sobre o “vazio”, inclusive 

aquele que utilizo para tema desta dissertação. Compartilho com a Gestalt 

Terapia a ideia do vazio fértil, ou seja, um vazio fecundo de possibilidades e 

prenhe de criatividade. “O paradoxo, tão presente no pensamento oriental, 

permeia a linguagem de Perls: mudar-se é tornar-se o que já é; o árido é fértil; 

não tentar dominar uma dor pela supressão, mas acompanhá-la atentamente, é 

um meio para não ser dominado por ela; permanecendo no vazio, se encontra o 

pleno.” (TELLEGEN, 1984,p.42) 

Meu interesse pelo tema “ausência paterna” teve início com o meu próprio 

“vazio”, e talvez esse meu trabalho seja uma tentativa de lhe dar sentido e 

preenchê-lo, ou como acredito concluir um exorcismo de fantasmas, que já havia 

iniciado com os estudos sobre Terapia Familiar. 

Minha história começa em Roma, na Itália, num encontro entre minha mãe, 

brasileira e solteira e meu pai, italiano e casado. Minha mãe voltou para o Brasil 

grávida e eu nasci. Naquela época não era comum uma mãe solteira, portanto 

minha história não era comum. Não me lembro muito bem de minha infância, mas 

lembro quando comecei a perceber que as histórias de minhas amigas tinham um 

personagem que na minha não tinha: um pai! Eu não conhecia ninguém, que 

como eu, não tivesse pai, todos tinham. Foi nessa época, quando a minha 

percepção reconhecia essa ausência que começaram meus questionamentos. 
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No momento da escolha do tema tive muita dificuldade, pois sentia que 

gostaria de explorar a ausência paterna, mas não queria algo muito próximo de 

minha história, pois achei perigoso não conseguir delimitar o que era meu daquilo 

que era meu estudo. Por essa razão optei por compreender como se dá a 

construção da paternidade para um homem que não teve a presença do pai. 

O conto de Rubem Alves onde ele cita Gabriel Garcia Marques fala de um 

vazio, de um cadáver repleto de mundos. Durante toda minha vida tentei dar uma 

história a esse cadáver e para isso visitei vários mundos, tanto na fantasia quanto 

no real. Mas, quando tive oportunidade de fazer meu genograma pude realmente 

reconstruir a história que havia tanto tempo buscado: a minha história!  

Meu percurso profissional também contribuiu para aumentar minha 

necessidade de aprofundar o tema da ausência paterna. Primeiro quando 

trabalhei na urgência psiquiátrica no Hospital Municipal de Guarulhos, onde a 

maioria dos pacientes lá internada tinha um histórico de ausência paterna, seja 

por morte ou por abandono. Atualmente, trabalho no Hospital do Servidor Público 

Estadual (São Paulo) atendendo crianças no ambulatório, sendo que a grande 

maioria é composta por famílias monoparentais ou recasadas e o pai bastante 

ausente. 

 

Justificativa 

 

Lima (1997) afirma que o “pai” está em crise, que a lei é frouxa, tanto no 

país como um todo, como em sua representação no psiquismo humano. Estamos 

vivendo em uma transição de valores, um cheque-mate de verdades, ou nas 

palavras de Bauman (2005, p.10) numa sociedade de “valores voláteis, 

descuidada do futuro, egoísta e hedonista”. Diante desse contexto, faz-se 

necessário estudar mais profundamente temas como parentalidade e 

paternidade, já que também estão em transição. 

Por intermédio das pesquisas realizadas pode-se verificar que a 

configuração monoparental das famílias é a segunda entre os brasileiros, famílias 

que convivem com a ausência paterna e que, portanto, estão formando filhos 

homens privados da presença do pai por inúmeros motivos. Devido essa 

perspectiva crescente, esta pesquisa justifica-se para que se possa compreender 
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como a paternidade é construída por homens que conviveram com o vazio da 

ausência paterna. 

 

Problema 

 

Estaria o filho de pai ausente, fadado a ter seu desenvolvimento psíquico e 

emocional prejudicado dada a falta de uma figura masculina que, enquanto pai, 

correspondesse às expectativas sociais, culturais e morais do contexto em que esse 

filho estiver inserido? Em última instância, estaria o filho de pai ausente fadado a ter 

seu próprio exercício de paternidade prejudicado em função de ter sido privado da 

presença paterna? 

 

Objetivo Geral 

- compreender como homens que não conviveram com a presença paterna 

construíram a própria paternidade. 

 

Objetivos específicos 

- compreender a participação da mãe e/ou outra figura como mediador(es) na 

situação de ausência paterna, 

- compreender quais são as facilidades e dificuldades no exercício da paternidade 

para homens que não conviveram com o próprio pai, 

- compreender como se constitui o desenvolvimento afetivo e emocional do filho de 

pai ausente. 

 

Para a efetivação desse trabalho, no Capítulo 1 propus-me a visitar a 

família, dentro de uma Abordagem Sistêmica, fazendo um histórico das 

transformações que esse conceito teve ao longo do tempo. No Capítulo 2, 

procurei explorar o conceito de parentalidade, o percurso histórico da paternidade 

e a diferenciação do conceito de “função paterna” e do “lugar do pai”, segundo 

Polity (2004). Com o intuito de obter um estudo mais aprofundado do lugar do pai, 

inclusive nas análises das entrevistas, no Capitulo 3 o foco recaiu sobre o  Ciclo 

Vital da Família, conceito proposto por Cerveny, em 1995. No Capítulo 4 

encontram-se as análises dos dois casos utilizados nesta pesquisa. O olhar pelo 

qual serão analisadas as entrevistas será a partir de uma visão sistêmica, ou seja, 
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um indivíduo inserido numa família, que por sua vez está inserido numa cultura, 

parte de uma sociedade e eu me atrevo a acrescentar a dimensão do mistério, 

lugar para onde vão todos os porquês sem resposta, todas as explicações que 

escapam de qualquer teoria, o lugar que se não existisse deixaria muitas lacunas 

na ciência e em nossa vida. 

Aqui faz-se necessário explicar também o que entendo por mistério. Leloup 

(2004, p.41) destaca que Rudolf Otto, Jung e Graf Durckheim empregam o termo 

Numinoso para significar a apreensão de um “mysterium, tremendum et 

fascinans”. A palavra mistério vem do verbo grego “muein” que significa calar-se, 

fechar a boca e os olhos diante do que é bem expresso pelo silêncio. Ou ainda, a 

realidade que experimentamos e que não é compreensível, comparável, que vai 

além da lógica binária. A experiência do Numinoso conduz à superação do 

sujeito, não só consciente, mas também inconsciente. Para Otto (2007), o 

Numinoso corresponde ao âmbito do sagrado, comportando elementos que não 

se dobram ao da linguagem, fugindo a uma apreensão conceitual. Finalmente 

Jung (1937)1 descreve o Numinoso como uma instância ou efeito dinâmicos não 

causados por um ato arbitrário da vontade. Pelo contrário, ele arrebata e controla 

o sujeito humano, que é sempre antes sua vítima que seu criador. O Numinoso, 

indiferente de sua vontade... O Numinoso é tanto uma qualidade pertinente a um 

objeto visível como a influência de uma presença invisível que causa uma 

peculiar alteração da consciência. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 DICIONÁRIO CRÍTICO DE ANÁLISE JUNGUIANA. Numinoso. Disponível em: 
<http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/numinoso.htm>. Acesso em: 13.05. 2011. 
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CAPÍTULO 1 - FAMÍLIA: DO PATRIARCADO À GLOBALIZAÇÃO        

                 

                                                                                     Retrato de família 

O retrato não me responde, 

ele me fita e se contempla 

nos meus olhos empoeirados. 

E no cristal se multiplicam 

os parentes mortos e vivos. 

Já não distingo os que se foram 

dos que restaram. Percebo apenas 

a estranha ideia de família 

viajando através da carne. 

 

 Carlos Drummond de Andrade  

 

Para melhor compreensão deste estudo, julguei necessário realizar um 

percurso pela família brasileira, o que implica necessariamente em me remeter a um 

pensamento já clássico sobre o tema que nos é oferecido por Gilberto Freyre 

mediante sua obra “Casa Grande e Senzala”, escrita em 1933. O autor fala sobre a 

importância de se estudar nossas raízes para compreendermos melhor a nós 

mesmos: 
 

Nas casas grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro. 
A nossa continuidade social. No estudo da sua história íntima, despreza-se 
tudo que a história política e militar nos oferece de empolgante, por quase 
rotina de vida: mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter de 
um povo. Estudando a vida doméstica dos antepassados sentimo-nos aos 
poucos nos completar: é outro meio de procurar-se o “tempo perdido”. Outro 
meio de nos sentirmos nos outros, nos que vieram antes de nós; e em cuja 
vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em 
nervos; um passador que emenda com a vida de cada um; uma aventura de 
sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. 
(FREYRE, 2008, p.45). 
 
 

Cerveny (2011, p.28) concorda que esse grande clássico da historiografia 

brasileira que representa um marco para os estudos sobre família no Brasil, além de 

contribuir para que durante muito tempo a família brasileira fosse sinônimo de família 

patriarcal e esta sinônimo de família extensa, que a autora define como “família que 

pressupõe parentesco sanguíneo ou por afinidade de pessoas ligadas entre si no 

tempo e no espaço, e que se articulam com o presente”.  
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Freyre (2008) afirma que a sociedade colonial brasileira foi organizada sobre 

uma base mais sólida e em condições mais estáveis que a Índia ou as feitorias 

africanas. A sociedade colonial brasileira constituiu-se  com base na agricultura, na 

estabilidade da família patriarcal, na regularidade do trabalho escravo e na união do 

português com a mulher índia. Segundo esse mesmo autor, uma característica que 

diferenciou os portugueses dos outros povos colonizadores foi a miscibilidade, ou 

seja, ao se misturar logo ao primeiro contato com mulheres de cor e multiplicando-se 

em filhos mestiços, com isso, mesmo desconsiderando-se o pequeno número de 

colonizadores, esses portugueses conseguiram firmar-se na posse das terras 

brasileiras e competir com outros povos (franceses e holandeses) pelo domínio de 

nossa vasta extensão territorial.  

A miscibilidade compensou a deficiência em volume humano para a 

colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas. Os portugueses 

conseguiram vencer as condições de clima e de solo desfavoráveis ao povo europeu 

nos trópicos, e suprir a falta de gente para a tarefa colonizadora unindo-se com a 

mulher de cor e para isso não tinha escrúpulos de raça, apenas preconceitos 

religiosos. Freyre (2008) afirma que durante todo o século XVI a colônia esteve 

escancarada a estrangeiros, só importando às autoridades coloniais que fossem de 

fé ou religião católica. Desta forma, atraídos pelas possibilidades de uma vida livre, 

inteiramente solta, no meio de muita mulher nua, estabeleceram-se no Brasil, por 

vontade própria, diversos europeus que podiam escolher entre dezenas de índias. O 

autor aponta que nossa verdadeira formação social ocorreu a partir de 1532, tendo a 

família rural ou semi-rural como modelo, por intermédio de pessoas casadas vindas 

do reino, ou das famílias aqui constituídas pela união de colonos com mulheres 

caboclas ou com moças órfãs ou mesmo à toa, mandadas vir de Portugal pelos 

padres casamenteiros. 

Samara (1992) realizou um grande estudo de inventários, testamentos, 

processos de separação de casais, entre inúmeras fontes documentais do período 

colonial que trouxeram à tona imagens veladas das relações entre os sexos e da 

vida familiar, que contrastam muitas vezes com o perfil típico da família brasileira 

colonial, tal como foi expresso pela literatura. Essa autora relata que até os anos de 

1960 a família mereceu pouca atenção dos historiadores, que geralmente 

contribuíam reforçando os modelos institucionais e os estudos genealógicos, usando 

o viés do poder para compreender a importância da família na sociedade. A partir da 
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chamada História Nova, surgida a partir dos anos de 1970 houve um maior 

enriquecimento das análises, mudanças dos focos de atenção e a incorporação de 

outros campos de reflexão àqueles já consagrados, incluindo temas do cotidiano, os 

segmentos marginalizados, a mulher, a família, a vida íntima e a sexualidade. A 

riqueza e o caráter inédito das fontes primárias, associadas à diversidade de temas 

fizeram com que na década de 80 a História da Família no Brasil fosse um ramo 

específico do conhecimento e de pesquisa com área de atuação própria.  

Após anos de pesquisa realizada pela autora, que buscou documentação 

manuscrita da época, Samara (1992) revela que é difícil conceber uma imagem 

única e aplicável aos diferentes segmentos sociais nos vários momentos de nossa 

história. Especificamente no caso da sociedade paulista, as descrições se 

desdobram numa realidade social multifacetada, mostrando que sua população 

encontrou formas diferentes de organização e que os valores e ideologias que 

regiam os grupos dominantes nem sempre faziam parte do cotidiano dos mais 

pobres. 

É importante frisar que a autora não invalida de forma alguma a concepção de 

família patriarcal usada por Gilberto Freyre, apenas tenta desconstruir uma imagem 

cristalizada e absoluta deste modelo de família generalizado para todo o Brasil. 

Segundo ela, este modelo caracteriza as áreas de lavoura canavieira do Nordeste e 

certamente foi o mais influente e poderoso, mas apenas um segmento da população 

vivia desta maneira, a maioria das famílias tinha outra estrutura. Portanto, para a 

autora, trata-se de um equívoco considerar a família patriarcal como parâmetro 

único da família brasileira no Brasil Colônia, talvez este tenha sido o mais importante 

e influente por ser o modelo para as famílias mais ricas e poderosas. Essa estrutura 

familiar era como que o projeto de desejo de todos, até mesmo por escravos que 

tentavam reproduzir esse modelo.  

Samara (1992, p.61) faz alguns questionamentos como: Onde começa o mito 

e onde termina a realidade? Seria a família patriarcal apenas o resultado da 

construção de um grande arquétipo próprio das elites? Que outros modelos 

permitem identificar melhor a família no Brasil Colônia? Que motivos definiram as 

estratégias matrimoniais? Seria essa família realmente extensa e organizada 

mediante o casamento? Qual o papel do casamento e que parcela da população 

optava por uniões legítimas? Foram estas inquietações que motivaram a autora a 

realizar um estudo profundo que ampliou o olhar sobre a família no período colonial. 
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Em suas palavras: “penetrar no espaço sagrado da vida doméstica, no cotidiano das 

relações familiares, desvendar as tensões, os conflitos e os modelos de 

comportamento é uma tarefa difícil, mas que apaixona e instiga”   

Para a realização de seu estudo, a autora valeu-se de documentos como 

censos sobre populações, que mais do que uma coleção de dados demográficos 

permite ao historiador visitar a morada e penetrar na vida íntima dos pesquisados; 

testamentos, inventários e processos de divórcio, que revelam momentos de 

intimidade, “é o filho ilegítimo reconhecido à herança nos confessados momentos de 

‘fragilidade humana’” (p.62).  Com relação aos censos populacionais, Samara revela 

que já apontavam para a incidência da ilegitimidade, por exemplo, em 1836, na 

cidade de São Paulo, dos 503 proprietários solteiros, 140 tinham em média até 

quatro filhos naturais. É impossível precisar com exatidão, porém, os filhos 

bastardos dos casados e as uniões de uso costumeiro.  

Outro dado importante de salientar do censo é a presença significativa de 

solteiros de ambos os sexos (33,2% de solteiros; 43,7% casados e 18,6% viúvos). 

Mais surpreendente ainda é a taxa de mulheres como chefes de família (63,2% 

homens e 36,8% mulheres), o que significa que praticamente um terço das famílias 

eram comandadas por mulheres que trabalhavam para a sobrevivência e geriam 

negócios (por viuvez ou ausência do marido). Os dados apresentados pela autora 

nos fazem questionar muitos valores, atitudes e comportamentos considerados 

típicos da estrutura familiar brasileira do passado. Parece que temas como celibato, 

concubinato e ilegitimidade já faziam parte das relações de parentesco da época. 

Apesar do modelo da família patriarcal descrever a mulher como submissa de 

um marido dominador, a autora revela que, em suas pesquisas, chama a atenção o 

fato de mais mulheres terem movido ações de divórcio. De 1890 a 1899, segundo 

Samara (1992) entraram na Justiça Civil, em São Paulo, 123 processos dos quais 24 

foram pedidos pelos maridos, 57 pelas esposas e 42 por mútuo consentimento. 

Outro dado significativo datado de 1804 foi que o maior grupo de mulheres 

trabalhando e chefiando famílias foi encontrado em Vila Rica de Ouro Preto, onde 

43% das mulheres eram chefes de domicílio contra 30% em São Paulo. 

Samara (1992) cita, ainda, pesquisas mais recentes que procederam a um 

significativo levantamento de dados os quais comprovam que no sul do país a 

concepção de família extensa que dominava o período colonial, ou seja, o casal, 

filhos, agregados, escravos e muitas vezes filhos casados é colocada em xeque, 
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pois os estudos revelam que nessa região já havia a predominância do padrão 

nuclear da família. O estudo apresentado pela autora traz um quadro mais colorido 

para o Brasil Colonial e amplia o conceito genérico de família patriarcal, que muitas 

vezes se coloca engessado, não levando em conta as peculiaridades, diferenças 

regionais e sociais da sociedade colonial. Por outro lado, a autora também 

reconhece que o modelo trazido por Freyre representa uma construção ideológica, 

construída com traços básicos do comportamento familiar brasileiro da época.  

Costa (1999) afirma que a família colonial até meados do século XIX, era 

regulada pela distinção do papel social do homem e da mulher e pela natureza das 

atividades domésticas. Ao homem era permitido um maior contato com o mundo, 

assim sua sociabilidade era favorecida e permanecia menos tempo em casa. Essa 

dinâmica familiar da época se refletia na arquitetura, sendo que o lugar em que as 

pessoas ficavam, seja na casa rural ou urbana, era a sala de viver ou varanda. Essa 

sala ou varanda situava-se nos fundos da casa e, junto com as salas da frente, era 

mais iluminada e aerada que os demais cômodos. A família em geral ficava na 

varanda, na parte de trás da casa, lugar de isolamento do mundo. As mulheres eram 

responsáveis pelos cuidados da residência, mas não podiam imprimir aos aposentos 

a marca de suas necessidades.  

Esta dependência do marido refletia-se no interior das residências, sendo que 

o interior da casa colonial era desprovido da maioria dos objetos que tornam um 

ambiente agradável e propício ao repouso. Ao homem não interessava estruturar um 

arranjo doméstico voltado para o aproveitamento do tempo livre, já que podia 

usufruir desse tempo na rua. O autor supracitado ressalta a importância de se notar 

que o sistema econômico e social somava-se aos efeitos da divisão social dos 

sexos, desvalorizando o interior da casa, que se traduzia, inclusive, pela pobreza 

decorativa dos ambientes internos. Essa negligência do conforto doméstico revelava 

o desprestígio, senão a ausência do sentimento de intimidade ou privacidade 

familiar.  

O processo de mudança dessa família colonial para a família dominada pelo 

sentimento de privacidade ocorrida por volta do século XIX abre espaço para pais e 

filhos valorizarem o convívio íntimo e exclusivo entre eles, abandonando a 

companhia contínua de elementos estranhos, porventura residentes na casa; os pais 

passam a ter maior interesse pelo desenvolvimento físico-sentimental dos filhos, 

educando-os de maneira mais individualizada e auxiliando-os a desenvolver maior 
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consciência de suas próprias individualidades, sendo que o amor entre pais e filhos 

torna-se a energia moral responsável pela coesão familiar, substituindo 

progressivamente a ética religiosa e os imperativos de sobrevivência material. 

Na transição do século XVIII para o XIX, o movimento da política higienista2 

provoca grandes transformações na ideologia e estrutura familiar da época, 

normatizando hábitos e costumes que provocaram uma nova prática nos 

relacionamentos e na função parental. Segundo Chaves (2006), este discurso foi 

revestido de cientificismo e conseguiu penetrar no espaço privado, que se 

reorganizou em função da higiene. Nessa ação higienista os padrões rígidos 

familiares foram se transformando, mas sem abalar o poder patriarcal, que se 

manteve até o próximo século.  

Costa (1999) afirma não conseguir precisar qual foi o ponto de partida do 

sentimento de intimidade, pois não se pode assegurar se ele sempre existiu desde o 

início da colonização, mas foi mantido atrofiado devido às singularidades do 

ambiente sócio-econômico da época. Porém, tendo ou não existido, esse autor 

afirma que suas manifestações até o início do século XIX foram extremamente 

rarefeitas. Não parece haver dúvidas de que a Medicina teve um papel fundamental 

em seu surgimento ou em sua revitalização, pois o sentimento de intimidade familiar, 

tal como começou a ser concebido e estimulado pelos médicos do século XIX era, 

até então, inexistente ou despercebido. Alguns indicadores dessa afirmação são, 

segundo o autor, a alimentação e o vestuário. A maneira como as pessoas se 

portavam às refeições ou a maneira de se vestir revelavam como a família antiga 

desprezava o convívio íntimo. O autor exemplifica citando Gilberto Freire que afirma 

que a generalização do garfo e faca só se deu no séc. XIX.  

Importante frisar que não se pode colocar a ausência de intimidade somente 

na conta do domínio patriarcal, pois havia impedimentos intrínsecos à organização 

familiar para prescindir daquela ordem de sentimento, como a dependência da casa 

para com o escravo e a dependência da família para com o pai. No primeiro caso, a 

família era impedida de estabelecer uma maior aproximação entre seus membros, 
                                                           
2 Mediante reapropriações e reinterpretações, chegava ao Brasil, um novo ideal, o movimento 
higienista. Suas propostas residiam na defesa da Saúde Pública, na Educação, e no ensino de novos 
hábitos. Convencionou-se chamá-lo de “movimento higienista” ou “movimento sanitarista”. Este 
movimento tem uma ideia central que é a de valorizar a população como um bem, como capital, como 
recurso talvez principal da Nação. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Edivaldo_Gois_Jr.pdf>. 
Acesso em: 12.03.2012. 
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pois se dispersava nas numerosas relações com os serviçais e, no segundo, havia a 

necessidade de impedir essa aproximação para manter a rigidez e impenetrabilidade 

do poder paterno e assegurar a sobrevivência do patrimônio. Além do escravo, outro 

elemento inibidor do convívio íntimo era, segundo Costa (1999), o tipo predominante 

de solidariedade familiar, pois a família colonial formava um sistema piramidal, cujo 

topo era ocupado pelo homem, em sua polivalente função de pai, marido, chefe de 

empresa e comandante da tropa. Era exigida do homem toda a iniciativa econômica, 

cultural, social e sexual. Todos os demais membros do grupo se ligavam 

mutuamente ao pai de forma totalmente passiva, ele representava o princípio de 

unidade da propriedade, da moral, da autoridade, da hierarquia e todos os valores 

que mantinham a tradição e o status quo da família.  

Sendo assim, esta forma de solidariedade desestimulava qualquer elo afetivo 

que incentivasse motivações e vontades individuais e o convívio familiar não devia, 

nem podia se organizar de forma a privilegiar a escuta, a atenção e a realização de 

desejos e aspirações particulares. A estabilidade da família antiga dependia dessa 

indiferenciação de interesses individuais e o único interesse visado era o do grupo e 

da propriedade, expresso sempre pelo pai. Havia uma indiscriminação na 

sensibilidade familiar que era formada para reagir de forma uniforme e prontamente 

à solicitação paterna. Era o pai que, pensando no grupo, determinava o grau de 

instrução, a profissão, as escolhas afetivas e sexuais de seus dependentes. A 

família se adaptava a essas circunstâncias convencida de que ele tinha o direito 

natural e “sobrenatural” (p.95) de mandar e ser obedecido. 

A consequência dessa dinâmica familiar era o afastamento emocional do 

homem em relação ao resto da família. Quanto mais distante e inacessível, maior 

era a percepção de sua autoridade. Não havia necessidade de um contato 

permanente com as mulheres e filhos, esses o ouviam de tempos em tempos para 

obedecer. Neste contexto pairava o medo da punição e as relações sentimentais 

íntimas eram dispensáveis.  
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Costa (1999) descreve as relações familiares da época: 

 

Portanto, o “estar” e o convívio coloniais pouco tinham em comum com seus 
congêneres de épocas mais recentes. O desconforto material despreparava 
o ambiente para receber a família. A quantidade de pessoas estranhas 
pulverizava as relações afetivas e pessoais. O temor ao pai mantinha fixa a 
distância emocional entre os indivíduos. O “estar” não criava a intimidade. 
Não favorecia a concentração de interesses entre cônjuges, pais e filhos. A 
habitação antiga não buscava obter aquele clima calmo, tranquilo, 
aconchegante que veio a ser o ideal da convivência da família em períodos 
posteriores. A relativa indiferenciação da casa na cadeia produção-
consumo, associada a seu correlato humano que foi a indiferenciação 
emocional entre vínculo familiar estrito e vínculo social externo, despiu-a da 
atmosfera de “lar-doce-lar” tão comum ao subsequente estreitamento da 
relação casa-família. (COSTA, 1999, p. 96). 
 

 
Neste contexto familiar colonial, as pessoas tendiam a enxergar seus gestos, 

desejos e manifestações sociais a expressão de uma ordem causal externa ao 

destino pessoal. As determinações religiosas e familiares monopolizavam a 

significação do fato emocional privado. A ética da época amputava pela raiz todo 

pensamento que pretendesse explicar o fato psíquico, psicologicamente. O foco dos 

interesses dos indivíduos era no grupo, no pai, na propriedade e nos antepassados, 

tornando-os portadores de uma psicologia rasa.  

Costa (1999) aponta ainda que o sinal mais evidente da resistência com que a 

família se deixava penetrar pelo meio social era o confinamento das mulheres e sua 

exclusão do convívio com os hóspedes do marido ou visitantes. O isolamento da 

mulher brasileira, a mulher tímida, reticente nas relações com o estranho, com o 

extra familiar traduzia as determinações sociais que a aprisionavam em casa. Mas, 

ela quase não precisava ausentar-se da casa, pois o comércio procurava atender a 

família in loco, sustentando o sistema econômico que durante muito tempo inibiu e 

paralisou o Brasil.  

O que não era produzido na própria casa era oferecido nas portas pelos 

vendedores. O isolamento da mulher era, portanto, uma consequência da 

modalidade de contato da família com o mundo. Somando-se a essa dinâmica 

familiar e social estão os prolongados períodos de gravidez e resguardo, num tempo 

em que os métodos contraceptivos eram praticamente desconhecidos. Havia um 

cuidado com a moral feminina, tradução de um sistema econômico social bem mais 

opressivo. No caso de filhas, o patriarca as prendia nos quartos para evitar possíveis 

ligações entre elas e homens sem fortuna ou posição social não vantajosa. Samara 
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(1992) mediante seus estudos completa que os casamentos precoces e os partos 

sucessivos, numa vida monótona e pacata, parece ter sido o destino de muitas 

mulheres. 

A arquitetura das casas no período colonial retratavam a maneira como a 

cidade e a coletividade reagiam ao interesse familiar privado e vice-versa. A casa, 

mediante sua dimensão, localização, disposição interna das peças, ventilação, 

iluminação, rusticidade do material, precariedade das instalações de água e esgoto, 

a presença de escravos e a auto-suficiência econômica traduziam o parco 

desenvolvimento urbano econômico e social da Colônia.  

A intervenção da Medicina, por volta do séc. XIX começou a impor uma 

regulamentação do contato entre indivíduos e família, cidade e Estado e teve na 

casa seu maior aliado, pois do ponto de vista da higiene, a habitação antiga se 

prestava a todo tipo de crítica. A arquitetura fechada, impermeável ao exterior, 

elaborada para responder ao medo das intempéries, ventos e miasmas foi 

duramente atacada pelos médicos como insalubre e doentia.  

As críticas realizadas eram racionais, inegavelmente de uma ordem científica 

superior à que comandava a organização da habitação pré-higiênica. Seus atores 

certamente dispunham de um conhecimento capaz de colocar por terra as noções 

acadêmicas da Medicina do século XVIII. Por outro lado, este saber, visto sob outro 

ponto de vista revela sua ligação com o poder. 

Visando combater as irregularidades apontadas, os médicos propunham o 

uso de material, mão de obra e equipamentos mais modernos a fim de trazer 

benefícios à população, incluindo um plano geral de edificações para padronizar as 

habitações para garantir a salubridade. Para isso seria necessário recorrer à 

tecnologia e aos técnicos estrangeiros, já que a maioria das casas era feita pelos 

proprietários, leigos em assunto de arquitetura.  

A consequência imediata das exigências higiênicas foi a prosperidade da 

indústria européia e o progresso material dos técnicos imigrantes. A Medicina 

facilitou a aculturação, incentivando o consumo de vidraças, grades de ferro, louças 

e instalações sanitárias, além dos acessórios e ornamentos que compunham o 

ambiente interno de uma casa européia: objetos de metais, tapetes, cortinas, entre 

outras. Essa urbanização forçava a mudança da família, e o Estado apoiava e 

creditava confiança na Medicina Social, que como estratégia iniciou pela intervenção 

na casa. Aos poucos, os médicos ganhavam terreno e encarregavam-se das 
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transformações higiênicas do continente familiar, ganhando espaços vazios e 

apresentando-se como úteis, necessários e indispensáveis à sanidade de todos os 

locais físicos e sociais no universo urbano, impondo à casa e à família seu modelo 

de organização social. 

Um médico, citado por Costa (1999), Felippe Neri Collaço em sua 

“Enciclopédia de Conhecimentos Indispensáveis na Vida Prática”, pretendia ensinar 

qual a maneira higiênica de organizar a habitação (limpeza, asseio, decoração, 

destruição de insetos, entre outros), os vestidos e a roupa da casa (como lavar, 

engomar, marcar roupa, arrumar armários, entre outros), a alimentação, higiene em 

geral, a educação das crianças, os usos e deveres de sociedade (polidez, recepção 

de visitas, palavras e frases proscritas e admitidas diante de estranhos) e num 

apêndice receitas culinárias. 

Costa (1999) afirma que observando os textos pode-se perceber que esse 

cuidado com a casa tinha objetivos explícitos, dos quais ressalta a proteção das 

mulheres e crianças, sendo a mulher de alcova uma peça fundamental no dispositivo 

médico-higiênico. Segundo o entendimento dos médicos, a mulher fechada em 

locais escuros, úmidos e mal ventilados representava o elo mais fraco da cadeia 

anti-higiênica. Tirando-a da alcova, os médicos sociais, uniam o útil ao agradável, 

integrava a família à cidade, enfraquecia o poder paterno e surgia como aliada da 

esposa contra o marido, chegando a constituir uma verdadeira “síndrome de alcova” 

(p.115), responsável por vários males que acometiam as mulheres e crianças.  

A Medicina Social começou a plantar ideias, por exemplo, a de que a mulher 

adulta não podia permanecer muito tempo em lugares fechados, pois levaria à 

deterioração da saúde; nas classes mais elevadas a vida sedentária e o ar não 

renovado dos quartos cobertos de macios estofos debilitavam e enfraqueciam 

sensivelmente a pele; a ausência da luz solar sobre o corpo estava na origem do 

temperamento linfático, dos desvios do sistema ósseo; os quartos, salas e demais 

ambientes sombrios e pouco aerados também prejudicavam a mulher grávida e o 

feto. Os higienistas afirmaram que a vida sedentária exercia uma grande influência 

sobre a quantidade e qualidade de leite, incentivando as mulheres a realizarem 

exercícios ao ar livre e passeios. Outra crítica à vida sedentária era a de que forçava 

a mulher a usar espartilho para combater a flacidez muscular, que comprimia o 

ventre e os seios afetando suplementarmente a gravidez e o aleitamento.  
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A mulher foi o pivô da organização higiênica, que solicitava um 

remanejamento do papel da mulher e a consequente metamorfose da família. A 

penetração do capitalismo industrial europeu no Brasil deixou a vida social e privada 

mais dinâmicas.  As “enclausuradas nas alcovas” perderam a função, agora a corte 

solicitava a “mulher de salão”, as mulheres de posses tinham que receber as visitas 

do marido e estar presente à mesa e às conversações. Velhos hábitos precisavam 

ser abandonados e havia a necessidade de europeizar seu corpo, seus vestidos e 

os seus modos. A nova etiqueta, o novo código de relacionamento social impunham 

essas formas de sociabilidade. A semelhança física e de costumes com os europeus 

já higienizados em seus países de origem era indispensável ao reconhecimento 

social e ao sucesso econômico da família. 

Sendo assim, no momento em que a Medicina aborda a família com 

dispositivos normalizadores como a higiene, abre a casa para o convívio social. A 

partir daí ela enriquece sua intimidade, como a casa, utensílios os sujeitos e suas 

individualidades. Favorece o amor entre pais e filhos, abrigados por móveis de luxo, 

refeições sofisticadas e indumentárias bem cuidadas. O espírito rude, as maneiras 

obtusas e grosseiras dão lugar às almas requintadas e romanticamente angustiadas. 

Os membros mais próximos da família e o indivíduo psicologizado viviam, agora, em 

uma habitação ricamente decorada, sendo que a privacidade familiar, o conforto 

doméstico e a interiorização dos indivíduos começaram a surgir. 

Segundo Cerveny (2011), durante o período colonial os estudos sobre a 

família brasileira mostraram que a rede familiar era vertical, baseada no parentesco, 

lealdades pessoais e territorialidade, os casamentos, tanto da elite como das classes 

populares, eram endogâmicos3 e visavam preservar a propriedade e consolidar as 

posses. Já no final do século XIX, os casamentos caminhavam para a exogamia 

influenciados pelas mudanças socioeconômicas que ocorriam na época. As famílias 

tornaram-se mais horizontais e menos verticais.  

No século XX o modelo de família nuclear, composto de pai, mãe e filhos, 

parece ser o mais comum das famílias contemporâneas, mas a partir da segunda 

metade deste século a família sofre uma grande transformação com o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho. Na década de 1960, o movimento feminista e os 

                                                           
3 Nos grupos sociais que permite o casamento entre os seus próprios pares entendemos como 
endogâmicos, e o grupo que proíbe é exogâmico. Devemos considerar que esses fenômenos sociais 
ainda variam conforme a sociedade. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/ds/pos-
graduacao/simposio/m_8_Jose.pdf>.  Acesso em: 13.03.2012. 
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métodos anticoncepcionais provocaram mudanças irreversíveis na sociedade como 

um todo, principalmente na dinâmica das relações e estrutura familiar. No Censo de 

1960, as famílias monoparentais chamaram a atenção e desde a década de 1970 

até 1990, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou um 

aumento significativo desse modelo de família, que chegou a dobrar de 1970 a 1995, 

sendo que em sua grande totalidade são de pais ausentes. A partir da década de 

1990 foram realizados consideráveis estudos, dos quais destacamos o de Figueira 

(1987) demonstrando que representações tradicionais e modernas convivem apesar 

da aparente substituição de modelos antigos por novos e há um conflito entre o novo 

e o antigo que convive na subjetividade, sem que o primeiro tenha sido substituído o 

segundo: 

 
Os carros se modernizam todo ano e os modelos de família, comportamento 
e identidade pessoal também. Mas, se é possível trocar de carro sem sentir 
saudade, adaptando-se ao novo modelo sem ter conflitos, o mesmo não é 
possível quando são modelos e ideais de família que se sucedem 
rapidamente. (...) O fato de que o convívio com objetos que constantemente 
mudam é mais fácil que a adaptação a novos modelos de família e de 
identidade pessoal parece indicar que há uma diferença de ritmo de 
mudança entre estes dois domínios. No Brasil a dimensão sociocultural (que 
inclui o mundo dos objetos produzidos) parece ser menos resistente à 
mudança do que a dimensão da subjetividade. Esta última é talvez a área 
de maior inércia no processo de mudança social, assim como talvez a 
dimensão em que este processo se dá com um número maior de 
dificuldades. (FIGUEIRA, 1987, p.12). 
 
 

Para Negreiros; Féres-Carneiro (2004) o antigo modelo é marcado por uma 

assimetria entre homem-mulher e adulto-criança, sendo os primeiros porta-vozes da 

autoridade, detentores de saber e poder. Os papéis estão tacitamente determinados, 

o homem tem a responsabilidade moral na relação com o trabalho e com a virilidade, 

que se traduz pela manutenção econômica da família e atitude protetora de seus 

membros, já a mulher é responsável pela preservação da sexualidade e pelo 

exercício da maternidade, que se traduzem pela fidelidade conjugal e a dedicação 

ao lar e filhos. O novo modelo é marcado pelo fenômeno do individualismo, peculiar 

dos grandes centros urbanos brasileiros. As fronteiras de identidade dos dois sexos 

são fluídas e permeáveis, com possibilidades plurais de representação: mulher com 

profissão masculina, homem dono-de-casa, mãe e pai solteiros, mulher chefe de 

família, casais homossexuais, produção independente, entre outros.  
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As peculiaridades de cada membro do casal, companheiros nas obrigações e 

prazeres, e as necessidades emergentes substituem a hierarquia por sexo ou faixa 

etária. Os privilégios são compartilhados, bem como é enfatizada a atenção. Se 

antigamente a tradição e a continuidade de papéis sociais calcavam-se em modelos 

das gerações precedentes, hoje em dia, em nossa sociedade descontínua, são as 

novas gerações que tendem a ser imitadas pelos mais velhos, em vestuário, 

exercícios físicos, locais da moda, entre outros. 

 Segundo Marafon (2005), a Modernidade estava em busca do novo, do 

inacabado, à espera do mais moderno para substituir o anterior. Porém, a 

Modernidade tinha a tentativa de ordenar, classificar e denominar o mundo, retirando 

do contexto qualquer ambiguidade, pois seria vista como desordem e instauração do 

caos, já na Pós-Modernidade elogia-se a ambiguidade e a fragmentação.  

Therborn (2006) afirma que o patriarcado tornou-se oficialmente ilegítimo no 

mundo todo devido à Convenção da ONU de Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres, posta em vigor em 1981 e ratificada pela maioria 

dos países. As exceções são o Afeganistão, a Somália, os Estados do Golfo Pérsico 

e os Estados Unidos, que segundo o autor, não aprova qualquer regra internacional 

que ele próprio não tenha ditado, apesar do seu judiciário nacional não apoiar a 

discriminação de gênero. As forças da educação feminina, a abertura para o 

mercado de trabalho, as políticas públicas e as redes internacionais e a cultura de 

massa estão corroendo os pilares remanescentes do patriarcado. Por outro lado, as 

saídas do patriarcado requerem recursos de escolarização, de trabalhos e de renda. 

O patriarcado permanece entrincheirado nas regiões pobres do mundo e o ritmo de 

seu desaparecimento dependerá do vigor futuro do desenvolvimento econômico 

dessas regiões. 

Ao continuar suas reflexões sobre a família, Therborn (2006, p.452) questiona  

sobre seu prazo de validade: “em que medida a família, no sentido de parcerias de 

longo prazo, casamento e paternidade continuará a estruturar a ordem 

sociossexual? Em que extensão a revolução sexual ocidental terá impacto no mundo 

todo?”. Segundo esse mesmo autor, fomos para o lado oposto do estudo do 

passado, para o individualismo do viver sozinho, das relações passageiras, da 

sexualidade que se molda, mas faz uma ressalva levantando a possibilidade de 

considerar apenas um (ou alguns poucos) ambiente(s) da cidade grande do mundo 

rico. Ele questiona se estamos caminhando para um século de solidão e com 
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relação ao Brasil afirma que para 16% de famílias extensas há 8% de pessoas 

sozinhas. 

Entramos na era da globalização, que para Giddens (2003) não é um 

processo singular, mas um conjunto complexo de processos que está reestruturando 

o modo como vivemos e de uma maneira muito profunda. Para o autor, a família 

tradicional está ameaçada, está mudando e irá mudar muito mais. A globalização faz 

parecer que vivemos um único mundo, a comunicação instantânea não é apenas 

uma forma das notícias ou informações serem transmitidas rapidamente, mas a sua 

existência altera a estrutura das nossas vidas. Não se trata somente de algo “fora”, 

mas um fenômeno que ocorre “dentro”, influenciando aspectos íntimos de nossas 

vidas. Os sistemas tradicionais familiares estão sendo transformados principalmente 

à medida que as mulheres reivindicam maior igualdade. Segundo o autor jamais 

houve antes uma sociedade em que as mulheres fossem sequer aproximadamente 

iguais aos homens e as consequências disso estão sendo sentidas em esferas que 

vão do trabalho à política. 

Entre todas as mudanças, Giddens destaca aquelas que acontecem em 

nossas vidas pessoais como a mais importante: na sexualidade, nos 

relacionamentos, no casamento e na família. Essa última é um lugar de lutas entre 

tradição e modernidade. Parece existir uma nostalgia em torno do santuário perdido 

da família mais do que qualquer outra instituição com raízes no passado. A família 

tradicional era caracterizada pela desigualdade entre homens e mulheres. E não 

eram só as mulheres que careciam de direitos, o mesmo acontecia com as crianças, 

que não eram criadas no interesse delas próprias, mas para a satisfação dos pais, 

não eram reconhecidas como indivíduos, e sim como a contribuição que davam para 

a tarefa econômica. Atualmente, apesar de algumas diferenças regionais, somente 

uma minoria vive nos moldes do que poderíamos chamar de família padrão da 

década de 1950, ou seja, ambos os pais morando juntos com os filhos nascidos de 

seu casamento, sendo a mãe uma dona de casa em tempo integral e o pai 

assegurando o sustento do lar. Em alguns países, segundo o autor, mais de um 

terço de todos os nascimentos ocorrem fora do casamento e o número de pessoas 

que vivem sozinhas teve um aumento considerável e parece que a tendência é 

aumentar ainda mais. 

Atualmente o papel econômico da família declinou e o amor e a atração 

sexual se tornaram a base da formação dos laços de casamento. Nunca no passado 
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o casamento se baseou na intimidade, na comunicação emocional.  Giddens (2003) 

lança a ideia de um relacionamento puro para designar uma relação baseada na 

comunicação emocional, em que as recompensas derivadas de tal comunicação são 

a base principal para a continuação do relacionamento: 

 

Um bom relacionamento é o que se estabelece entre iguais, em que cada 
parte tem iguais direitos e obrigações. Num relacionamento assim, cada 
pessoa tem respeito pela outra e deseja o melhor para ela. O 
relacionamento puro é baseado na comunidade, de tal modo que 
compreender o ponto de vista da outra pessoa é essencial. A conversa, ou 
diálogo, é o que basicamente faz o relacionamento funcionar. (GIDDENS, 
2003, p. 71). 
 
 

A posição das crianças neste contexto é um tanto paradoxal, pois as atitudes 

dos pais com relação a elas e à sua proteção se alteraram radicalmente ao longo 

das gerações passadas. A valorização das crianças em parte se deve porque elas 

se tornaram muito mais raras e em parte porque a decisão de ter filhos é diferente 

das gerações anteriores. Na família tradicional os filhos eram vistos como uma 

vantagem econômica, ao contrário de hoje, em muitos países ocidentais eles 

representam um grande encargo financeiro. Hoje a decisão de ter filhos é mais 

guiada por necessidades psicológicas e emocionais e a preocupação com o efeito 

do divórcio sobre os filhos, além da existência de famílias sem o pai que 

representam o pano de fundo para se pensar em como as crianças devem ser 

cuidadas e protegidas.  

Sendo assim, julgo que não basta traçar uma linha histórica da família para o 

presente estudo, faz-se necessários mergulharmos nas águas da parentalidade e da 

paternidade para melhor compreendermos a construção do “ser pai” a partir da 

ausência paterna, tema do nosso próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 - REFLETINDO SOBRE PARENTALIDADE E PATERNIDADE 

 

[...] pai é alguém que, por causa de um filho, 

 tem sua vida inteira mudada de forma inexorável. 

Isso não é verdadeiro do pai biológico.  

É fácil demais ser pai biológico.  

Pai biológico não precisa ter alma. 

Pai biológico se faz num momento.  

Mas há um pai que é um ser da eternidade: 

 aquele cujo coração caminha por caminhos fora do corpo.  

Pulsa secretamente, no corpo do seu filho 

(muito embora o filho não saiba disso). 

Rubem Alves 

 
 

 

O termo “parentalidade” é incomum em nosso vocabulário e inexistente na 

maioria dos dicionários da Língua Portuguesa. Etnologicamente deriva de “parente” 

que se refere à pessoa da mesma família, do mesmo sangue, em relação a outra; 

descendente de um tronco comum, próximo ou remoto (parente por 

consanguinidade) ; parecido (AMORA, 2000).   

Berthoud (2000), em sua tese de doutorado “Re-significando a parentalidade”, 

cita o trabalho de Galinsky que analisa a parentalidade ao longo da vida de uma 

forma global e também como um ciclo, ou seja, um processo dinâmico e dialético, 

um conjunto de experiências psicológicas e interrelacionais, vivenciadas por pais e 

mães ao longo da vida e caracterizado por estágios, que se transformam por meio 

das re-significações. Galinsky, segundo a autora, concebeu a parentalidade como 

estágios, compreendidos como períodos caracterizados por processos, desafios e 

tarefas, vivenciados em uma sequência previsível ao longo da vida da família.  

 De acordo com Berthoud (2000, p. 98) o primeiro estágio denominado 

“estágio de construção da imagem” prevê a construção de um espaço psicológico 

para o filho, ou seja, ocorrem mudanças psicológicas nos progenitores que exercem 

a função parental, passando a introjetar psicologicamente esse papel. Esse estágio, 

nutriente, tem duração de aproximadamente dois anos, quando os pais percebem 

que o filho já não é mais um bebê e sentem a necessidade de retomar suas vidas 

individuais. 
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O segundo, “estágio da autoridade” (p.99), ainda de acordo com os estudos 

dessa mesma autora, é caracterizado pelo estabelecimento de uma relação pessoa 

a pessoa com o filho, que já não é mais percebido como um bebê ou uma extensão 

dos pais, mas sim uma pessoa com personalidade e demandas próprias. 

Concomitantemente, os pais percebem que também possuem necessidades 

pessoais para além do papel de pais. Nesse estágio há a construção de uma nova 

relação com os filhos e uma reformulação do exercício da função parental, ou seja, 

surge uma nova tarefa em relação ao filho: educá-los! 

O “estagio interpretativo” (p.99), ou terceiro estágio surge quando os pais 

sentem-se surpreendidos e desafiados pelas competências dos filhos, que se 

tornam mais independentes para cuidar de si. Essa fase coincide com a crise de 

meia idade dos pais, que provoca uma reflexão sobre a vida, sendo que nesse 

estagio a palavra de ordem na relação parental é negociar. 

O quarto estágio ou “interdependente” (BERTHOUD, 2000, p.99) é o 

momento de avaliação da competência no exercício parental. Os filhos estão na 

adolescência e os valores são questionados tanto pelos pais quanto pelos filhos. Os 

relacionamentos se tornam ambivalentes, pois, ao mesmo tempo em que os pais 

desejam proximidade, os filhos querem maior autonomia. 

O quinto e último estágio (p.99), denominado “estágio da partida”, ocorre pela 

re-significação da relação de parentalidade quando os pais constroem uma relação 

mais igualitária com os filhos. Segundo essa mesma autora, o reconhecimento do 

filho como adulto, que possui uma vida autônoma acontece normalmente com a 

saída dos filhos da casa dos pais. Há uma reconstrução da auto-imagem dos pais e 

do relacionamento com os filhos. Trata-se de um momento psicológico muito 

importante, pois muitas vezes é sentido como perda pelos pais, que nesse momento 

reavaliam suas crenças e padrões de interação com a família.  Nesse estágio há a 

necessidade que aconteça uma relação de igualdade, amizade e respeito entre pais 

e filhos, uma relação de troca equilibrada.  

Souza (1997), em acordo com Berthoud (2000), também entende a 

parentalidade como um processo, afirmando que o homem não nasce pai, torna-se 

pai, a partir de determinadas condições e decisões individuais. O ser pai está 

sempre vinculado a outros papéis desempenhados pelo homem e pode ser 

analisado sob diversos aspectos durante o processo de desenvolvimento do homem, 
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sob a ótica da Antropologia, Sociologia e Psicologia. Souza (1997) nos convida a 

olhar a paternidade sob todos estes aspectos separadamente.  

Sob o olhar da Antropologia, essa autora afirma que o papel do pai é 

entendido de uma forma desvinculada do ato de gerar. Em várias culturas, a 

paternidade pode ser ou é exercida por qualquer homem, estando esse papel 

desvinculado do sexo masculino no que diz respeito à função do aprendizado e 

exercício da lei social.  A gênese antropológica nos diz que durante um longo 

período o homem desconheceu sua participação no ato de gerar semelhantes, fato 

esse presente ainda hoje, entre alguns povos.  Em decorrência do desenvolvimento 

social e tecnológico da humanidade foi possível o homem evoluir e compreender sua 

participação no processo de criar e gerar seres semelhantes. Esse fato nos explica 

melhor a atitude masculina de muitas vezes desvincular o papel de pai do de genitor, 

presente em muitas sociedades. Importante salientar a diferença entre progenitor e 

pai, sendo o primeiro o homem que participa da fecundação, o pai biológico, e o 

segundo, o pai, aquele que estabelecerá vínculos afetivos com o filho.  

Com relação à gênese social, ainda segundo Souza (1997), alguns aspectos 

socioculturais podem interferir positiva ou negativamente, auxiliando ou impedindo o 

homem a se perceber como integrante responsável pelo processo da gestação, 

gravidez e, posteriormente pela paternidade propriamente dita. O desenvolvimento 

da paternidade é vinculado a partir de experiências afetivas atreladas à 

responsabilidade determinadas ao homem pela sociedade em que está inserido. 

Ariès (1987) afirma que na Europa, especificamente na França, até o século XIV o 

sentimento de família era ausente. Na Idade Média a sociedade havia a necessidade 

de proteção e da sobrevivência uma vez que a vida social se organizava em torno 

da preservação da linhagem e da comunidade. O desenvolvimento humano, naquela 

época, não incluía estágios como infância e adolescência, os indivíduos nasciam, 

viviam e morriam. A preocupação naquela época era garantir um mínimo de 

proteção e alimentação e para isso crianças e adultos contribuíam para o 

funcionamento da comunidade. O sentimento comunitário era dominante, inclusive 

na criação dos filhos, que eram criados pelas amas-de-leite.  

Nos séculos XV e XVI as crianças começam a serem vistas com 

características peculiares, deixam de conviver muito tempo com os adultos, como 

aprendizes de diversos trabalhos e começam a frequentar uma instituição que os 

colocam na condição de alunos: a escola. Desta forma mudam-se os sentimentos 
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em relação às crianças e os pais começam lentamente a se responsabilizar pelos 

filhos. O autor ressalta que nesta época a escola era privilégio dos filhos homens, 

abrindo-se para as meninas a partir do final do século XVIII e início do século XIX. 

Segundo Souza (1997) foi o advento da família moderna que introduziu o 

homem a participar como integrante no processo de gestação e formação familiar. 

No Brasil colônia, o homem sempre ocupou o papel de chefe, sendo que os outros 

integrantes eram mantidos sob sua proteção física e financeira, ou de acordo com 

conveniências sociais, políticas e econômicas. Dessa forma, o homem participava 

da família como progenitor e provedor de bens, mas nem sempre como pai.  

Para Therborn (2006), o pai nas famílias patriarcais detinha poder de vida e 

de morte sobre todos os membros da família, embora em relação aos filhos homens 

esse poder sempre foi suavizado. Berthoud (2000) refere que:  

 

[...] os papeis e as funções de cada membro do sistema familiar são 
claramente definidos; ao marido cabe a direção da casa, dos negócios e da 
família, sendo ele o responsável pelos padrões de comportamento da 
mulher e filhos, ele é educador e provedor; à mulher cabe obedecer às 
ordens do marido e satisfazer seus desejos, a organização e os cuidados 
com a casa, marido e filhos, sendo também a responsável pela saúde e 
educação, ela é essencialmente cuidadora; aos filhos cabe ajudar a família 
a prestar total obediência ao pai. (BERTHOUD, 2000, p.30). 

 

O objetivo do casamento é a procriação, seja pela continuidade do nome da 

família, seja pela satisfação das expectativas pessoais e sociais. Nas comunidades 

rurais a quantidade de filhos é elevada e importante para manter a terra e os 

padrões da família. Não importa a classe social, neste momento histórico ter filhos 

era um valor. A partir do século XX, o patriarcado foi se retraindo, mesmo havendo 

grande variação nos resultados, assim como na cronologia de uma região para outra 

e entre as camadas sociais. Costa (1983) por sua vez relata que, aos poucos, vários 

poderes passaram a se interpor como obstáculo ao poder paterno absoluto, tais 

como o poder do Estado e o poder médico. A autoridade paterna foi questionada e 

abalada, colocando o homem (o pai), assim como as mulheres e as crianças, 

paulatinamente, submetido ao Estado e à Ciência.  Berthoud (2000) afirma que o 

sentimento de infância ganha mais força e a criança se transforma no centro das 

atenções das jovens famílias. As crianças passam mais tempo na escola e já se fala 

em adolescência, uma vez que os filhos demoram mais tempo para se tornarem 

adolescentes e ficarem independentes. Em decorrência disso, os pais se tornam 
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cuidadores por um período maior de tempo, sendo responsáveis pelo cuidado, 

educação, proteção e saúde dos filhos. O sentimento de intimidade fica cada vez 

mais forte fazendo com que a família fique mais voltada para si mesmo, se 

afastando do sentimento de comunidade vivido anteriormente. 

Chaves (2010) acrescenta que a transição do século XX para o XXI está 

sendo marcada pela globalização, informatização e muito mais conflitos religiosos do 

que ideológicos, como no século passado. Atualmente, segundo o autor, é 

impossível àqueles que trabalham com famílias não se depararem com questões 

como divórcios, recasamentos, famílias monoparentais, casais homossexuais, 

fertilização in vitro, violência doméstica, doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), abuso sexual e tantas outras questões. Berthoud (2000, p.32) afirma que as 

mudanças que marcaram o século XX tem uma velocidade sem precedente na 

história recente da humanidade. “As relações e os valores que mantém o sentimento 

de família, construído ao longo de séculos pelo Homem, estão sendo reavaliados e 

reconstruídos, e a organização familiar, antes de estar extinguindo-se ou 

deteriorando-se, está apenas mudando, como já o fez inúmeras vezes na história”  

Faria (2003) referindo-se a Pleck, afirma que “a ‘dimensão cultural da 

paternidade’ é um conjunto de ideias, valores e atitudes que sinalizam o que é ser 

pai num determinado momento ou época de uma dada cultura” (p.83).  Esse modelo 

de paternidade contextualizado socialmente em determinada época exige que o 

sujeito se adapte àquilo que é esperado dele como pai. E irá depender da 

intersecção das características individuais do indivíduo com as expectativas sociais 

do “ser pai” que indicará o tom de um conflito mais ou menos intenso. Assim, a 

paternidade é sempre uma possibilidade social, construída a partir de determinadas 

condições individuais, vinculadas às experiências afetivas estabelecidas entre o 

homem e seu filho (SOUZA, 1997). 

As imagens que modernizam a paternidade ajudam de certa forma o pai no 

exercício de seu papel, indicando uma direção, porém, Faria (2003) afirma, a partir 

de uma compreensão junguiana, que se essas imagens forem descoladas das 

possibilidades atuais do ego, poderá se criar uma dissonância entre a aparência do 

homem e o que ele pode ser, o indivíduo poderá se identificar com a aparência, com 

o que a sociedade espera dele, e deixará a outra polaridade inconsciente, ou seja, 

os aspectos que não estão de acordo com o ideal exigido pela cultura. Dessa forma, 

por exemplo, muitos homens que eram crianças na década de 1950 e tiveram como 
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modelo uma paternidade mais autoritária e muitas vezes distante, podem receber 

bem as demandas mais modernas, um pouco por pressão do meio e um pouco para 

fugir do modelo paterno transmitido por seus pais. A consequência pode ser adotar 

uma atitude compreensiva demais e demasiadamente passiva perante os filhos, 

reprimindo os sentimentos masculinos mais profundos, que depositados no 

inconsciente poderão atuar a qualquer momento em atitudes autoritárias ou 

agressivas, ou ainda na forma de ausência, reproduzindo assim, sem perceber as 

atitudes dos próprios pais. 

Segundo Chaves (2010), a saída da mulher para o mercado de trabalho 

provocou alterações nas funções parentais transformando os papéis exercidos 

anteriormente. Amazonas e Braga (2006) apontam que ao decair o excesso de 

poder patriarcal observa-se que no modelo de família nuclear moderno, irá caber ao 

pai mediar às relações entre o público e privado, livrando a criança do 

aprisionamento da mãe. Atualmente em consonância com as transformações 

sociais, culturais e econômicas, sobretudo no que diz respeito à entrada da mulher 

no mundo laboral, pode-se ver pais que dividem com elas os cuidados e afetos com 

os filhos, exercendo uma função que, até então, era denominada ‘maternalizante’.  

Paulo Barros traduz de forma poética o pedido do filho para libertá-lo do 

“aprisionamento materno”:  

 

Oh pai! Separa a dor de minha mãe! Para que a minha também cesse. Oh, 
pai separa-dor! Daí-me acesso à paisagem. Daí-me pai a pajelança de tua 
aragem. Lançai-me, pai, ao mundo. Livrai-me do medo de me perder, da 
minha mãe. Que a um beócio cego perguntou de meu destino. Oh, pai, por 
quantos séculos! Quantos seguem na cegueira. Como o cego a não me ver. 
Na minha busca, pai. Da tua imagem que paira sobre as águas. Em 
lágrimas vertidas à minha mãe. Nas minhas lágrimas, pai, eu convertido no 
reflexo de minha mãe. (BARROS, 1994, p.87). 
 

 

Ainda Chaves (2010) afirma que o papel do pai esteve durante muito tempo 

ausente na literatura psicológica e hoje, nessa sociedade em transformação é visto 

como tão importante quanto a mãe para o desenvolvimento emocional saudável dos 

filhos e do ambiente familiar. Essa mudança de paradigma ocorreu a partir de 

meados da década de 1970, quando, segundo Faria (2003), um novo modelo de 

paternidade começou a se configurar na imagem do pai nutridor, aquele que 

participa no cuidado da criança. Uma imagem que desponta na mídia, no cinema e, 

posteriormente passa a ser interesse acadêmico. O autor cita como exemplo desse 
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“pai moderno” o filme Kramer vs. Kramer, cuja temática é o divórcio de um casal no 

qual o pai luta pela guarda do filho. A partir da aceitação social do divórcio, surge a 

imagem de uma mulher independente, capaz de gerenciar a própria vida, o que 

estimulou o homem-pai a se defrontar com a responsabilidade de cuidar diretamente 

do filho.  

Junto com essa responsabilidade foi despertado também o prazer de estar 

com os filhos numa relação própria e autônoma, um contato com a realidade de que 

a criança não era somente propriedade da mãe. Dessa forma os homens estão 

vivendo um processo semelhante ao das mulheres, estão construindo novos papéis. 

Hoje, pode-se encontrar tanto homens mais tradicionais e provedores quanto outros, 

que estão vivenciando essa transição, o homem híbrido que foi formado e se 

comporta de maneira mais tradicional, mas que está aprendendo novas formas de 

se comportar, e ainda, homens mais participativos, expressivos e cuidadores que 

desempenham um novo modelo (CHAVES, 2010). Nas palavras de Gerson (1997, 

p.120) “os homens atravessaram uma revolução calada. Com menos estardalhaço 

que as mulheres, mas não com menos significado, eles desenvolveram ossos e mais 

diversos padrões de compromissos com as mulheres, filhos e famílias...” 

 

2.1 Função Paterna/ Função Materna 

 

Para compreendermos melhor a função paterna faz-se necessário visitarmos 

a Psicanálise, cuja noção de pai é investida de uma conotação bem particular, 

embora este estudo não a utilize como teoria de base. Dor (1991) refere que o 

conceito de pai intervém no campo conceitual da Psicanálise como um operador 

simbólico a-histórico, ou seja, um referente que apresenta esta particularidade 

essencial de não estar sujeito à ação de uma história, pelo menos no sentido 

cronológico. Essa noção de pai em Psicanálise não remete exclusivamente à 

existência de algum pai encarnado. De fato, segundo o autor, nada pode garantir 

antecipadamente que esta encarnação corresponda seguramente à consistência de 

um pai investido de seu legítimo poder de intervenção estruturante do ponto de vista 

do inconsciente. Nesse sentido, trata-se menos de um ser encarnado do que de uma 

entidade essencialmente simbólica que ordena uma função. Trata-se de um pai 

simbólico e universal, pelo qual todos nós não podemos deixar de ser tocados pela 



36 

 

incidência de sua função, que estrutura nosso ordenamento psíquico na qualidade 

de sujeitos.  

Dor (1991, p.14) questiona “sob que insígnias vêm se alojar os pais 

encarnados, ou seja, os homens colocados empiricamente em situação de se 

designarem como pais?”. Metaforicamente, ele afirma que eles aparecem como  

diplomatas ou, de um modo geral como embaixadores comuns, pois esses 

representam seu governo junto ao estrangeiro, a fim de assumir a função de ali 

negociar todas as operações entre eles. Esse paralelo diz respeito aos pais, 

compreendidos em sua realidade e em sua história. Sendo assim, o autor designa 

então o pai, no real de sua encarnação, como devendo representar o governo do pai 

simbólico, encarregado por ele de assumir a delegação dessa autoridade junto à 

comunidade estrangeira mãe-filho. Portanto, para a Psicanálise esta entidade 

paterna que estamos abordando parece depender apenas de uma pura 

representação simbólica, potencialmente aberta a todo “agente diplomático” (p.15) 

da realidade, por pouco que sua intercessão simbólica seja logicamente significante 

perante a economia do desejo do filho às voltas com o desejo da mãe. Porém, nem 

todos são suscetíveis de desempenhar esse papel igualmente, pois o simbólico 

permanece fundamentalmente assujeitado à instância da linguagem. Assim, como 

um diplomata goza de maior crédito se falar a língua estrangeira do país onde é 

embaixador, também o embaixador paterno se desincumbe melhor de sua 

delegação simbólica se praticar a língua do desejo dos protagonistas junto aos quais 

devem assumir sua função.  

A instância do pai simbólico é, antes de tudo, na compreensão psicanalítica, a 

referência à lei da proibição do incesto, a qual é, portanto, prevalente sobre todas as 

outras regras concretas que legalizam as relações e trocas entre os sujeitos de uma 

mesma comunidade. O autor, a fim de exorcizar os lugares comuns psicologizantes 

difundidos em torno da carência do pai, afirma que a função paterna conserva sua 

virtude simbólica inauguralmente estruturante na própria ausência de todo pai real. 

Isso porque a dimensão do Pai simbólico transcende a contingência do homem real, 

não sendo necessário que haja um homem para que haja um pai.  Nessas 

condições, basta que um terceiro, mediador do desejo da mãe e do filho, dê 

argumentos a essa função para que seja significada sua incidência legalizadora 

estruturante. A função do paterno está na transmissão do legado cultural, que se faz 

a partir da linguagem. O pai ideal, para a Psicanálise, está no próprio enunciado, é 
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aquele que nunca se realiza. A posição paterna transmite uma falta, que vai operar 

como dívida (POLITY, 2004) 

Ainda no contexto da Psicanálise julgo importante citar outro autor que traz o 

pai para um lugar mais concreto e real, ampliando o conceito intrapsíquico citado 

anteriormente, além disso, aproxima-se da abordagem utilizada nesse estudo 

colocando o pai em um contexto familiar. Donald W. Winnicott ao longo de sua obra 

dá uma grande importância à família, a um ambiente que seja suficientemente bom, 

que seja como centro formador da sociedade e da cultura, que seja como um lócus 

de desenvolvimento individual, chegando a afirmar que “não seria possivel ao 

indivíduo atingir a maturidade emocional fora do contexto familiar”. (WINNICOTT, 

1997, p.129).  

O autor, que é lembrado muito mais por ter desenvolvido uma teoria que dá 

maior ênfase à mãe, traz reflexões também sobre o pai, esse terceiro componente 

que completa, na vida do bebê, o que denominamos família. O referido autor afirma 

que quando o pai entra na vida da criança como pai, ele assume sentimentos que 

ela já alimentava em relação a certas propriedades da mãe. E para esta última é um 

grande alívio verificar que o pai se comporta de maneira esperada. A figura do pai é 

necessária para ajudar a mãe a se “sentir bem em seu corpo e feliz em seu espírito”, 

ou então para dar à mãe apoio moral, ser esteio para sua autoridade, um ser 

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

(WINNICOTT, 1971, p.129).  

Em “O bebê e suas mães”, Winnicott (2002), discorre sobre o “holding the 

baby”, ou seja, a expressão “to be left holding the baby”, isto é, ser deixado com a 

responsabilidade de fazer algo que alguém começou e deixou inacabado. Ele se 

refere ao fato de que muitos pais deixam as mães literalmente “segurando os bebês” 

quando estes não conseguem gostar da parte que lhes cabe e não são capazes de 

dividir com a mulher a enorme responsabilidade que um bebê representa. Ou, em 

outras vezes, ainda pode ser que não haja um pai, “Normalmente, porém, a mãe se 

sente apoiada por seu marido, e assim pode ser uma mãe adequada; age com 

naturalidade ao segurar o bebê, sem precisar estudar o assunto. Essa mãe ficará 

surpresa ao me ouvir dizer que segurar um bebê é um trabalho especializado” (p.14-

15). Com relação ao pai, embora ele tenha já participado no momento da concepção 

da criança, Winnicott afirma que o termo paternal tem, necessariamente, de chegar 

um pouco depois do termo maternal, pois “Gradualmente o pai torna-se um fator 
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significativo enquanto homem. Depois vem a família, cuja base é a união de pais e 

mães, compartilhando a responsabilidade por aquilo que fizeram juntos, aquilo que 

chamamos um novo ser humano – um bebê” (WINNICOTT, 1999, p.149).  

Vale ressaltar que, na teoria winnicottiana, a análise do pai parte da ideia de 

pessoas reais, numa família real que lhe dispensam cuidados efetivos, diferente da 

teoria psicanalítica tradicional, que trabalha com representações.  

Ainda sobre o pai, Winnicott afirma: 

 

O pai entra no quadro geral de duas maneiras. Até certo ponto, ele é uma 
das duplicações da figura materna. Nos últimos 50 anos, tem havido neste 
país uma mudança de orientação, de tal modo que os pais se tornaram 
muito mais reais para seus filhos no papel de duplicações da mãe do que 
eles eram décadas atrás. No entanto, isso interfere na outra característica 
do pai, segundo a qual ele acaba entrando na vida da criança como um 
aspecto da mãe que é duro, severo, implacável, intransigente, indestrutível 
e que, em circunstâncias favoráveis, vai gradualmente se tornando aquele 
homem que se transforma num ser humano, alguém que pode ser temido, 
odiado, amado e respeitado. [...] O modo de ser do pai naturalmente 
determina a maneira como a criança usa ou não esse pai, na formação da 
família dessa criança em particular. (WINNICOTT, 1989, p. 105). 
 

 

Winnicott (1967) em seu artigo intitulado “Natureza Humana” afirma que na 

relação triangular a criança é apanhada de surpresa pelo instinto e pelo amor. Esse 

amor, que é violento e que envolve mudanças no corpo e na fantasia leva ao ódio, a 

criança odeia a terceira pessoa. Mas por ter sido bebê, a criança já conhece o amor 

e a agressão, a ambivalência e o medo de que aquilo que é amado pode ser 

destruído. Porém, na relação triangular vivenciada o ódio pode aparecer livremente, 

pois a pessoa odiada pode se defender e, na verdade, já é amada. No caso do 

menino essa pessoa é o pai, o genitor, o marido da mãe. Nos casos mais simples, o 

amor pela mãe é liberado, porque o pai se transforma no objeto do ódio, aquele 

capaz de sobreviver e castigar e perdoar. A mãe, não só na primeira infância, mas 

talvez para sempre, é vista pelos filhos como “mãe”, relacionada a uma função, 

poucas vezes o desenvolvimento emocional dos filhos permite fazê-los enxergar a 

mãe como ser humano para além de seu papel. Porém, o pai pode ser o primeiro 

vislumbre que a criança tem da integração e da totalidade pessoal, representando 

uma vantagem para ele e para os filhos de ser percebido como uma pessoa, um ser 

humano em primeiro lugar e só em segundo como exercendo uma função parental. 

A mãe permite aos filhos considerá-la em primeiro lugar como mãe e só muito tempo 
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depois como pessoa com interesses próprios, ao contrário do pai que muito 

rapidamente é visto com características próprias. 

Enquanto a mãe não é vista pelo filho como pessoa total, ela terá mais 

dificuldade em oferecer aos filhos um modelo de adulto. Se for permitido aos filhos 

que uma grande parte de sua pessoa seja projetada, ou seja, fantasiada pelos filhos 

sua imagem ficará presa, em maior ou menor escala, à fantasia infantil onipotente. 

Já o pai, está em uma posição mais privilegiada para direcionar os filhos para o 

caminho do amadurecimento, pois desde cedo é visto como um objeto objetivamente 

percebido. Desta forma o pai convida ao amadurecimento uma vez que está menos 

preso à fantasia onipotente infantil. Cabe à mãe auxiliar o processo de 

amadurecimento, favorecendo o rompimento do vínculo primitivo com os filhos, até 

permitir que os mesmos se tornem verdadeiramente adultos. Isto não coloca o pai 

num segundo plano, pois ele completa e legitima esse trabalho, mas quando a mãe 

não faz sua parte pouco pode o pai cortar o vínculo, romper a simbiose.  

Bogomoletz (2004), baseando-se nos escritos de Winnicott 1975, afirma que 

se a figura materna é uma condição necessária para o amadurecimento do novo ser 

humano, ela não é suficiente, pois uma pessoa capaz de amar, mas incapaz de 

odiar, fica manca do ponto de vista social. Estará apta para ficar em casa, mas não 

conseguirá enfrentar o mundo de igual para igual. Podemos dizer que a mãe prepara 

os filhos para a vida em família, mas é o pai com seu trabalho que os torna capazes 

de viver em sociedade, como sujeitos de pleno direito, como cidadãos responsáveis, 

capazes de reivindicar seus direitos sem se preocuparem com a ideia do gesto 

agressivo ser demasiadamente forte ou fraco.  

Lima (1997), autor de orientação junguiana, aponta que enquanto a mãe tem 

uma qualidade mais pessoal e relacional, o pai tem uma qualidade coletiva. Por meio 

de seus cuidados, a mãe dá forma à individualidade do filho, exemplifica com seu 

comportamento, com o toque propicia uma noção de corpo e de seus contornos, 

favorece o enraizamento na própria totalidade individual. O pai por sua vez, com 

suas orientações, insere o filho no mundo e na sociedade, instrumentando-o para o 

convívio com o outro, propicia um senso de enraizamento na coletividade, zela pelo 

processo adaptativo. É necessário que seja assim para que se promova no filho a 

noção de que pertence a uma coletividade, a de que está inserido em códigos de 

deveres e direitos, a de que existir é coexistir. 
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Bogomoletz (2004) complementa que pai e mãe devem completar-se e não 

complementar-se, pois completar-se diz respeito a duas pessoas diferentes que 

podem se sobrepor em vários sentidos, incluindo ternura, ação, entre outros 

aspectos, já complementar-se implica duas pessoas radicalmente diferentes, cuja 

totalidade dos atos perfazem um todo, sem sobreposição entre um e outro. Dessa 

forma, o pai pode ter atitudes maternais e a mãe atitudes fortes, sem que isso 

ameace a especificidade de cada um. Os filhos são os maiores beneficiados, pois se 

cria para eles a ideia de pessoas totais e inteiras ao invés de deixá-los com as duas 

polaridades de pai-masculino e mãe-feminina.   

Lima (1997), afirma que um dos problemas sérios da figura paterna na 

atualidade é o da patologia da radicalização: o pai tirânico (segundo a classe 

sociocultural) ou apalermado (excessivamente frágil). E ainda sobre a paternidade 

contemporânea Bogomoletz (2004) questiona:  

 

[...] até que ponto o uso cada vez mais intenso e extenso das drogas, essas 
substâncias que sabidamente transformam qualquer rato em leão (cocaína, 
álcool), qualquer sapo em príncipe (heroína, álcool) ou qualquer palerma 
num gênio (maconha e outras), não vêm ocorrendo devido à falta cada vez 
maior do pai e, portanto, à impotência cada vez maior da mãe, de 50 anos 
pra cá? (BOGOMOLETZ, 2004, p.70)  

 

2.2 Ausência Paterna  

 
Pai, por que me abandonaste? Do mesmo modo que os mitos nos revelam 
as estruturas de base da história, poderíamos dizer que o silêncio do pai e o 
lamento do filho já estavam anunciados no mito cristão. O mito central que 
guiou os últimos milênios de nossa evolução é espantosamente marcado 
pela ausência do pai. Bem no início, São José verá sua paternidade negada 
e participará muito pouco da vida ativa de seu filho Jesus. Não o 
encontraremos ao pé da Cruz, junto a Maria e os outros apóstolos. E é 
Maria, com o filho morto nos braços, que Michelangelo imortalizará em sua 
Pietá. As últimas palavras de Cristo na Cruz não podem em si mesmas ser 
mais explicitas: “Pai, por que me abandonaste? (CORNEAU, 1991, p.22). 
 

 
O tema ausência paterna no Brasil não é um fenômeno recente e nem típico 

de populações de baixa renda. Cândido (1951) relata que o período colonial 

brasileiro foi marcado por promiscuidade e consequentes filhos bastardos, gerados 

pelos portugueses com pessoas de diferentes etnias. Já naquela época os filhos 

ilegítimos sofriam preconceitos sociais, reforçados pela Igreja Católica, que negava a 

esses o batismo. A estrutura familiar predominante no Brasil Colônia era a patriarcal 
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e se organizava numa dupla estrutura: o núcleo central, legalizado e um núcleo 

periférico nem sempre bem delineado, formado de escravos e agregados. O 

tratamento dado aos bastardos ricos e de boa família era diferenciado, pois havia 

certa tolerância dentro do ciclo da família patriarcal, onde as verdades eram ocultas 

para que se mantivesse determinada harmonia entre o núcleo central e o periférico.  

Faria (2003) cita o poeta Robert Bly, que relaciona a crise entre pai e filho 

com o advento da Revolução Industrial, a qual afastou o convívio próximo entre eles 

criando um vazio, um “buraco que se encherá de demônios que lhe dizem (ao filho) 

que o trabalho do pai é um mal, que o pai está ligado ao mal” (p.67), o que 

alimentava uma fantasia que os afastava, criando no menino um medo e uma 

insegurança diante da vida. Ainda citando Bly, o autor refere que esse afastamento 

ocasionava uma desconfiança, inclusive, em relação aos homens mais velhos, que 

se manifestaria no futuro como ataque e desprezo pela autoridade. 

Essa visão de Bly citada por Faria (2003) é corroborada por Lima (1997), que 

escreveu seu livro “Brincadeiras Selvagens: Problema nosso” motivado pela morte 

de Galdino, índio patoxó, queimado em Brasília por cinco rapazes de uma classe 

social privilegiada. O autor afirma que o pai está em crise, que há uma lei frouxa, 

tanto no país como um todo, quanto em sua representação no psiquismo humano.  

A ausência paterna adquire um sentido mais amplo por Corneau (1991) que 

afirma que pai ausente abarca tanto a ausência física quanto a psicológica do pai. 

Inclui a ideia de um pai que, apesar da presença física, se comporta de forma 

inaceitável, podendo ser autoritário, esmagador, invejoso do talento dos filhos e, 

finalmente, os alcoolistas cuja instabilidade afetiva mantém os filhos 

permanentemente inseguros. Os comportamentos paternos descritos parecem 

desencadear nos filhos falta de confiança em si mesmo, timidez excessiva e 

dificuldade de adaptação. Outra consequência apontada pelo autor pela falta de 

atenção do pai é a impossibilidade do filho identificar-se com ele para estabelecer a 

própria identidade masculina, assim como o filho não se sente suficientemente firme 

e confiante mediante a presença do pai para poder ser um adulto.  

Faria (2003) refere que algumas pesquisas tentaram compreender os efeitos 

da ausência do pai no desenvolvimento da criança estudando famílias em que ele 

estava efetivamente ausente, ou por morte, abandono ou divórcio. Segundo o autor, 

a conclusão destas pesquisas, em sua grande maioria, aponta que os meninos que 

cresciam sem a presença do pai apresentavam problemas em sua identidade 



42 

 

masculina e sexual, no desempenho escolar, no ajustamento psicossocial e no 

controle da agressão.  

Cia; Williams e Aiello (2005) realizaram uma revisão da literatura sobre as 

influências paternas no desenvolvimento infantil citando os autores abaixo 

mencionados. Relataram que a maioria dos estudos aponta que a criança que vive 

com a privação paterna, seja em decorrência do divórcio ou de interações 

infrequentes entre pai e filho, mesmo morando na mesma casa, podem ter 

problemas no desenvolvimento, podendo ser considerado um fator de risco (BLACK 

e cols, 1999; MARSHALL e cols, 2001). Alguns estudos encontrados indicavam que 

quanto maior o suporte que o pai oferecia ao filho, melhor o desenvolvimento 

cognitivo, menor a probabilidade de problemas de comportamento e menor o 

número de sintomas depressivos nos filhos (DUBOWITZ e cols, 2001). Outros ainda 

apontaram que em crianças que tinham um relacionamento mais seguro com o pai 

pôde-se verificar um melhor autoconceito e melhor competência socioemocional 

(VERSCHUEREN; MARCOEN, 1999). E ainda, o estudo de Black; Dubowitz; Star 

(1999) e Frosch; Manngelsdorf (2001) que afirmam que os problemas 

comportamentais apresentados na pré-escola, decorrentes da ausência paterna, 

podem acarretar em vários resultados negativos na idade escolar e na adolescência, 

incluindo baixo rendimento acadêmico, aumento de ausência nas aulas, aumento do 

risco de envolvimento com drogas, pouco relacionamento com os pares, depressão, 

ansiedade, labilidade emocional e a externalização de comportamentos 

problemáticos, que se não corrigidos poderão influenciar negativamente na idade 

adulta.  

Corneau (1991) revela um dado interessante afirmando que quanto mais as 

carências se fazem sentir em decorrência da ausência paterna, mais elas são 

compensadas com uma idealização inconsciente, ou seja, um indivíduo cujo pai 

abandonou o lar tende a idealizar o próprio pai ou a buscar constantemente na 

realidade uma figura de pai ideal. Frequentemente este desejo lhe fará cego, no 

sentido de realizar uma avaliação errônea com quem tem relações e sentir-se 

novamente traído por uma figura paterna substitutiva. 

O mesmo autor afirma que os filhos que não receberam uma “paternagem” 

adequada enfrentam frequentemente os seguintes problemas: 
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[...] na adolescência tornam-se confusos quanto a sua identidade sexual e 
muitas vezes apresentam feminização do comportamento; falta-lhes amor-
próprio; reprimem sua agressividade e, com ela, sua necessidade de 
afirmação, sua ambição e sua curiosidade exploratória. Alguns podem 
sofrer bloqueios relativos à sexualidade. Porém também podem ter 
problemas de aprendizagem. Demonstram muitas vezes dificuldade em 
assumir valores morais e responsabilidades e em desenvolver o senso do 
dever e de obrigação em relação ao outro. A ausência de limites se 
manifestará tanto na dificuldade de exercer a autoridade, quanto na de 
respeitá-la, finalmente a falta de estrutura interna ocasionará certa fraqueza 
de temperamento, ausência de rigor e, em geral, complicações na 
organização da própria vida. [...] a pior hipótese será a delinquência, a 
droga e o alcoolismo. (CORNEAU, 1991, p.30). 
 
 

Apesar das pesquisas apresentadas anteriormente apontarem que a ausência 

paterna possa ser responsável por diversos distúrbios de comportamento, Faria 

(2003) afirma que outras pesquisas indicam que essa questão deve ser analisada 

dentro de uma dinâmica mais ampla, o que implica uma análise das relações 

familiares, da postura da companheira, dos acordos realizados quanto ao exercício 

do cuidado e da disposição do homem para uma participação mais ativa, além de 

outros aspectos como o contexto étnico, social e histórico.  

Pesquisas citadas pelo autor realizadas no final da década de 1980 e 1990 

deslocam a questão da paternidade do foco “ausência paterna” para outra questão, 

a de que pais e mães, homens e mulheres podem cuidar dos filhos de uma forma 

direta e indireta, podendo viver o aspecto materno e paterno. Esse fato decorre da 

modernização da sociedade, das novas configurações familiares do final das 

décadas de 1980 e 1990 e da crescente valorização da individualidade nos 

relacionamentos. A família passou por diversas mudanças a ponto de alguns autores 

apontarem para o fim da família nuclear e tradicional. Atualmente encontramos 

várias formas de famílias, as recasadas, as de homossexuais, as monoparentais, 

entre outras configurações.  

Ainda segundo Faria (2003), a cultura contemporânea propicia a escolha de 

papéis de acordo com as características individuais, tornando a paternidade mais 

plástica e passível de reformulações. Existe, segundo o autor, um ideal democrático 

e individual que de algum modo está destruindo o modo correto de ser pai. Até 

porque tanto o materno quanto o paterno podem ser exercidos pelo homem e pela 

mulher uma vez que os arquétipos da Grande Mãe e Pai estão presentes tanto no 

homem quanto na mulher. Samuels (2001) apresenta a ideia de um pai 

“suficientemente bom” parafraseando Winnicott, independente do sexo ou orientação 
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sexual, e afirma que a família contemporânea é baseada na diversidade e na menor 

permanência dos relacionamentos conjugais e é caracterizada pela constituição 

monoparental, especialmente chefiada por mulheres. Samuels acredita que a as 

mulheres podem exercer a paternidade tão bem quanto os homens, desde que 

renunciem à ideia do pai patriarca e que tenham ações interditoras, tais como o 

controle da agressividade. Porém, Azevedo (1993) também citada por Faria (2003), 

afirma que a emancipação feminina e as transformações familiares não garantiram 

uma igualdade de direitos e obrigações entre os sexos o que acarretou uma 

sobrecarga para a mulher de muitas vezes ter o pesado fardo de prover sozinha sua 

família, arcar com o serviço doméstico e eu acrescentaria educar os filhos.  

 

2.3 Paternidade atual 

 

A edição n. 2191, ano 43, de 17 de novembro de 2010 da Revista Veja trouxe 

a matéria “O divã imaginário” levantando questões interessantes sobre a 

paternidade, utilizando os desenhos animados da atualidade como metáforas para a 

família contemporânea. Os psicanalistas Diana e Mario Corso discorrem sobre a 

metamorfose da família contemporânea, cada vez menos nuclear, com diversos 

arranjos possíveis. Utilizando-se do filme Shrek, ambos comentam que o ogro retrata 

os homens-pais da atualidade, que se permitem ser frágeis, ter dúvidas graves a 

respeito da educação e até se arrepender da decisão de ter filhos. A impressão que 

temos é que o lugar da figura paterna está sendo colocada à prova.  

Segundo Bauman (2005, p.8), prever tendências futuras a partir de eventos 

passados torna-se cada dia mais arriscado e, frequentemente, enganoso. Isso 

porque estamos vivendo, segundo ele, uma “vida líquida”, numa sociedade “líquido-

moderna” que tem como característica mudanças num tempo mais curto do que 

aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, de formas de agir. As 

condições de ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se tornam 

obsoletas antes dos atores terem uma chance de aprendê-las efetivamente. Nessa 

sociedade, nada pode reivindicar isenção à regra universal do descarte, e nada pode 

ter permissão de se tornar indesejável. A constância, a aderência e a viscosidade 

das coisas, tanto animadas como inanimadas, são os perigos mais sinistros e 

terminais, as fontes dos temores mais assustadores e os alvos de ataques mais 
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violentos. Dessa forma não temos mais um modelo a ser seguido, pelo contrário, 

temos que aprender a viver sem parâmetro e prontos para mudar a todo o momento, 

caso contrário nos tornaremos obsoletos e correremos o risco de ficar para trás 

nesse mundo onde o que conta é repaginar-se a todo instante. 

A parentalidade também não escapa deste contexto, ela também é atingida 

pelas cores da sociedade líquido-moderna. Porém, vale lembrar que estamos em um 

período de transição, onde deixamos o antigo, mas ainda não temos o novo 

totalmente finalizado, convivemos com as polaridades do novo-antigo e com todas 

as suas nuances possíveis. Para Colombo (2004), na sociedade atual convivemos 

com três cenários de atitudes masculinas: o homem que divide com sua mulher a 

tarefa de ganhar dinheiro, mas se recusa a dividir as tarefas domésticas; um grande 

número de famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, cujos homens assumem 

pequena ou nenhuma responsabilidade pelos filhos e/ou família e o grupo do pai 

cuidador, que se liberou dos antigos padrões sociais, que tem maior flexibilidade e 

assume novas posturas, respondendo às diferentes demandas da família pós-

moderna. Numa sociedade globalizada, o novo pai convive com os modelos antigos 

e isso acaba gerando muitos conflitos para a família atual, desencadeando uma 

carência de modelos. 

Polity (2004) refere-se à Pós-Modernidade levando em conta os três eixos 

que a sustentam: a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade. É o 

momento em que as verdades universais estão sendo questionadas, de deixar de 

lado a segurança de uma interpretação acurada da realidade.  

 

[...] vivemos uma época de inexistência de verdades absolutas, que, por um 
lado, nos permite a construção de múltiplas maneiras de se descrever o 
cotidiano, criando várias realidades, de uma forma flexível e, por outro, 
questiona valores e crenças que outrora ajudavam a banalizar o 
conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos. (POLITY, 2004, p.181).  
 

 
A globalização e a velocidade em que as informações são processadas 

tornam quase tudo descartável, inclusive as pessoas e as relações entre elas, 

favorecendo a negação dos limites e subjetividade, uma menor tolerância à 

frustração, a busca de soluções mágicas que muitas vezes desencadeiam uma crise 

de ideais e propósitos. Segundo a autora muitos pais podem ser descritos como em 

regime de orfandade, para os quais estão presentes o isolamento e a sensação de 

vazio. Esses pais pouco conseguem identificar seus lugares e aqueles de seus pais, 
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visto que a rápida mudança no cenário social dificulta o reconhecimento de suas 

novas posições.  

O conceito de família traz implícito um padrão, fora do qual o que existe é 

desorganização, crise e disfuncionalidade. Faz-se necessário, de acordo com Polity 

(2004, p.182), uma nova construção linguística e social como “famílias da 

contemporaneidade, novas configurações familiares, famílias em tempo de  

transição” a fim de oferecer uma visão de abertura, de desconstrução do modelo 

anterior, sem, contudo identificar claramente seu atual significado. Quando 

pensamos no lugar do pai dentro deste contexto pós-moderno, devemos pensar no 

contexto relacional e, portanto esse lugar é definido também pelo lugar do filho, pelo 

lugar da mãe e por outros membros da família, ou seja, é constituído na e pela 

relação. “Esse lugar deve ser preenchido por um homem, que por razões 

intrapsíquicas e inter-relacionais, ocupe o imaginário familiar e individual dessa 

posição” (p.185). Neste contexto sócio-histórico de constantes mudanças, o lugar do 

pai também sofreu fortes alterações.  

 

Hoje, observamos que pais de carne e osso tentam, bravamente, 
desempenhar seu papel na sociedade e junto aos filhos. Pais casados, pais 
separados, presentes ou ausentes, pais adotivos – de bebês e de embriões 
– pais de inseminação artificial, pais hetero e homossexuais, pais jovens e 
nem tão jovens. Seja como for, todos sabem que ocupar um lugar na 
relação familiar dá trabalho. Exige esforço, paciência, amor, perseverança 
e, sobretudo, coragem de se expor, de abrir espaços internos para acolher, 
coragem para se tornar desnecessário, quando necessário for. (POLITY, 
2004, p.185) 

 

 

Faria (2004) afirma que vivemos num momento em que urge a necessidade 

de integração entre o mal e a sombra. Na família, o jogo de culpas e a sua projeção 

propiciam um círculo vicioso de bodes expiatórios, personagens esses que variam 

dependendo da família. O autor levanta a questão de que hoje cada vez mais a 

maior parte dos pais, homens e mulheres, trabalham e, portanto não podem 

acompanhar os filhos de perto. Possivelmente em decorrência do narcisismo social 

do nosso tempo, em que cada um cuida de si, muitos pais se sentem angustiados 

diante de uma situação que parece irreversível: a necessidade de trabalhar cada vez 

mais para manter o mesmo padrão de vida. Tais reflexões me levam a questionar: 

de que forma devemos articular a vida profissional e familiar? Como ficam os filhos 

diante dessa situação?  
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Lima (1997, p.72) coloca outra questão, que algumas mulheres se tornam 

mais “patriarcais” que os próprios homens e assumem os ditames masculinos a que 

são submetidas. O resultado disso é que os filhos ficam cercados de “pais” e 

carentes de “mães”, já que elas estão ocupadas vivendo funções não maternas. Por 

outro lado, muitos homens se sentem privilegiados e entendem que as sociedades 

são estruturadas e organizadas por suas necessidades e se isentam de qualquer 

ocupação especificamente paterna com os filhos, delegando estas “chatices” à suas 

mulheres, que aceitam essa incumbência sem crítica e entendem que seu papel é 

esse mesmo. O resultado disso é que: 

 
[...] os filhos ficam precocemente sem mães, pois as mulheres estão cada 
vez mais patriarcalizadas; ficam sem pais, pois os homens se sentem 
dispensados do desempenho do papel paterno junto à prole; os pais viram 
filhos e, consequentemente irmãos dos filhos, pois resta para as mulheres a 
missão de cuidar- matriarcal e patriarcalmente – deles também. Uma mãe 
que não é mãe porque é “pai”. Um pai que não é pai porque é “filho”. Como 
fica o filho? (LIMA, 1997, p.72). 
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CAPÍTULO 3 - PERCORRENDO O CICLO VITAL DA FAMÍLIA 

 

Nada do que foi será do jeito que já foi um dia 

Tudo passa, tudo sempre passará 

A vida vem em ondas como um mar 

Num indo e vindo infinito 

(Lulu Santos)4 

 

De acordo com o Dicionário Priberam (2011), a palavra ciclo deriva do grego 

kúklos que significa roda, círculo, coisa disposta em círculo, uma série de 

fenômenos que se sucedem numa ordem determinada, ou ainda, parte de um 

fenômeno periódico que acontece durante certo espaço de tempo. Segundo Polito 

(2010) no dicionário de Sinônimos e Antônimos Michaelis, ciclo é o mesmo que 

circuito, período, intervalo, fase. 

A partir dessas definições pode-se dizer que o Ciclo Vital da Família, portanto 

é um conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (idade dos pais, dos 

filhos, tempo de união de um casal, entre outros aspectos) pelos quais as famílias 

passam, desde o início da sua formação em uma geração até a morte do ou dos 

indivíduos que a iniciaram.  

Um autor que contribuiu muito para esse conceito foi Erikson (1998), pois 

segundo ele, não é possível compreender o ciclo de vida individual separado do 

contexto onde o indivíduo está inserido, sendo a família parte importante neste 

processo, lócus onde ocorre grande parte desse desenvolvimento. Cerveny; 

Berthoud (2002), afirmam que o indivíduo, gradativamente, vai se desenvolvendo a 

partir de uma relação bastante dependente nas fases iniciais da vida para formas 

mais independentes de se relacionar com os membros da família, até que na fase 

adulta, o padrão das relações se torna mais equilibrado. Segundo essas autoras, ao 

longo desse processo, os afetos, as percepções dos papéis e funções de cada um, a 

dinâmica das relações e o investimento emocional também estão em constante 

mudança e reorganização, fazendo com que cada etapa do sistema adquira um 

significado diferenciado na vida particular de cada indivíduo. Desta forma, a 

subjetividade individual é construída seja a partir da subjetividade do sistema como 

                                                           
4 lComo uma onda no mar, música gravada por Lulu Santos, compositor: Nelson Motta, Ano: 1996 - 
Álbum: O Último Romântico 
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das subjetividades individuais. Dentro de uma perspectiva sistêmica o homem é 

percebido como um ser inserido em sistemas, sendo que o primeiro de todos é a 

família. É nela que o indivíduo se situa e é legitimado em seu espaço social, 

constituindo-se na matriz da sua identidade pessoal, sendo que o ciclo de vida 

individual ocorre dentro e concomitante ao seu ciclo de vida familiar. A família 

constrói sua realidade a partir da história compartilhada por seus membros e como 

afirma Cerveny (1994, p.26) “cada membro do sistema influencia os outros sendo ao 

mesmo tempo influenciado. Essas influências mútuas formam o cotidiano da vida 

familiar”. Assim cada família constrói sua história e o processo de construção da 

realidade se dá no dia-a-dia, ao longo do ciclo vital. Portanto, ciclo vital pressupõe 

movimento, crescimento, ordenação, etapas. 

Vários autores pensaram o ciclo vital de diversas maneiras, dividindo-o em 

várias etapas. Cerveny; Berthoud (2002) assinalam que Duvall, em 1957, dividiu o 

ciclo familiar em oito etapas focando a entrada e saída dos membros, sendo elas:  

1. Casais sem filhos 

2. Famílias com filhos até 30 meses 

3. Famílias com crianças em idade pré escolar (2 anos e meio a 6 anos) 

4. Famílias com idade escolar (6 a 13 anos) 

5. Famílias com filhos adolescentes (até 20 anos) 

6. Famílias com jovens adultos (inclui a saída do 1º até o último filho) 

7. Casal na meia idade 

8. Envelhecimento 

Outra divisão do ciclo vital foi feita em 1964 por Hill e Rodgers, os quais 

estabeleceram as seguintes etapas: 

1. Jovem casal sem filhos 

2. Estágio expansivo (nascimento dos filhos) 

3. Estágio estável (período da educação dos filhos até o lançamento do 1º filho) 

4. Estágio da Contração (saída dos filhos até a última saída) 

5. Estágio pós-parental (novamente o casal sem filhos) 

Ainda outro modelo de desenvolvimento familiar foi proposto por Minuchin e 

Fishman (1990), organizado em torno do crescimento dos filhos: 
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1. Formação do casal 

2. Famílias com crianças pequenas 

3. Famílias com crianças em idade escolar ou adolescentes 

4. Famílias com filhos adultos 

Carter e McGoldrik (1989) introduziram uma noção intergeracional de 

classificação contrapondo-se aos outros autores que focaram mais a questão 

nuclear. As autoras classificam os estágios de vida das famílias americanas de 

classe média da seguinte forma: 

 

1. Saindo de casa: jovens solteiros 

2. A união de famílias no casamento: o novo casal 

3. Famílias com filhos pequenos 

4. Famílias com adolescentes 

5. Lançando os filhos e seguindo em frente 

6. Famílias no estágio tardio da vida 

 

Essas descrições sobre o ciclo vital da família abarcam somente as famílias 

americanas de classe média, estruturadas e normatizadas, mas não contemplam a 

complexidade atual na qual as famílias estão imersas. No panorama social atual 

encontramos solteiros que constituem família, solteiros de meia idade que cuidaram 

de suas carreiras antes de assumir o casamento e a aquisição de filhos, 

recasamentos, famílias reconstituídas, filhos separados que voltam para a casa dos 

pais levando os netos, casais que adotam tardiamente crianças, famílias 

monoparentais, homossexuais, entre tantas outras possibilidades de formatos 

familiares. Os estágios das famílias existem e são úteis para ajudar os especialistas 

a ter um olhar para a família de forma evolutiva, mas há que se ter flexibilidade, pois 

uma classificação muito rígida não contemplaria os inúmeros fenômenos que podem 

ocorrer numa família (CERVENY; BERTHOUD, 2002). 

 A partir destas pontuações, Cerveny propõe, em 1995, uma caracterização 

diferente da literatura existente, sempre levando em conta o contexto e os aspectos 

sócio-econômico-culturais, importantes quando a proposta é estudar a família. A 

classificação proposta foi amplamente estudada e comprovada mediante pesquisa 
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realizada por ela e por colaboradores em 1996/1997. As etapas propostas pela 

autora são: 

1. Família na Fase de Aquisição 

2. Família na Fase Adolescente 

3. Família na Fase Madura 

4. Família na Fase Última 

Nessa dissertação usarei o modelo de Cerveny para compreender o tema 

proposto, e para isso aprofundarei a seguir as fases descritas. 

 

3.1  Família na Fase de Aquisição 

 

Agora sereis navegantes, corajosos e pacientes.  

O mar está em fúria. Muito bem, lobos ao mar! 

O que, da terra paterna?  

Nosso leme nos leva para a terra dos nossos filhos! 

Lá, mais tempestuosa que o mar,  

em tempestade está uma grande nostalgia! 

(Nietzsche) 

 

Essa fase compreende o período que se inicia com a união do casal, 

englobando diferentes momentos da vida familiar, como a vinda dos filhos e a vida 

com os filhos pequenos. A palavra de ordem desta fase é adquirir, ou seja, é um 

processo de construção da vida familiar onde ocorrerá a aquisição de bens matérias, 

do estabelecimento de um novo estilo de vida e da construção de padrões de 

interações. Faz-se necessário observar que nesta classificação proposta pela autora 

existe a flexibilidade de inserir qualquer configuração familiar existente na 

atualidade, desde recasamentos, famílias monoparentais, homossexuais entre 

outras, pois qualquer constituição de um novo núcleo familiar é o início de um novo 

período do ciclo vital da família: família em fase de aquisição (CERVENY, 2002). 

Por intermédio do estudo realizado por essa pesquisadora, puderam-se 

observar três processos complexos que envolvem aspectos estruturais e dinâmicos 

do núcleo familiar dentro desta fase do ciclo vital: unindo-se, construindo a vida a 

dois e vivendo a parentalidade (p.31). O início da fase de aquisição se dá quando 

duas pessoas decidem unir-se. Este processo tem início na fase da conquista, uma 
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vivência única para cada casal e que pode durar dias ou anos, ainda mais numa 

sociedade com tantas possibilidades de relacionamentos como a que estamos 

inseridos, uma “sociedade líquido-moderna” (p.7), conforme nos aponta Bauman 

(2009) Independente da configuração de relação que se estabeleça, a pesquisa 

realizada demonstrou que existem alguns elementos em comum que podem ser 

compreendidos pelos conceitos: apaixonando-se, apostando na relação, criando 

laços, decidindo, analisando as diferenças e sentindo medo da aproximação (p.36). 

Na verdade, o que ocorre nessa fase do desenvolvimento do ciclo vital da família é 

um processo crescente de um sentimento de atração, aproximação que culmina com 

a decisão de se unir e assumirem a conjugalidade, formal ou informalmente.   

Quando a relação ultrapassa a fase inicial da conquista existe um movimento 

interno, emocional, no sentido do preparo para a verdadeira união com o outro, o 

que é denominado de vivendo o processo inicial da união, que compreende as 

seguintes subcategorias: acontecendo, consolidando, despedindo-se, estar 

preparado, mantendo a independência e realizando um sonho (p.37).  Berthoud 

(2002) aponta como o “velho e o novo” (p.37) estão presentes na 

contemporaneidade, endossando a ideia de que estamos assistindo uma re-

construção dos padrões de relações familiares. Na formação do novo casal estão 

presentes sentimentos característicos de décadas passadas, como ver no 

casamento um sonho realizado, assim como concomitantemente sentimentos “pós-

modernos” (p.37) como manutenção da independência individual e do estilo de vida 

de solteiro na união do casal. O futuro casal parece valorizar muito a liberdade e a 

independência e na construção da vida a dois tentam preservar, pelo menos em 

parte, suas conquistas individuais. Valores, estilos de vida, e em especial, o espaço 

de cada um na relação são muito negociados nesta fase. 

Uma vez tomada a decisão emocional e concreta na união, os casais 

vivenciam o momento denominado preparando-se, caracterizado pelo pensar, 

discutir e planejar a união. É um momento de um investimento racional na relação, 

pois são estabelecidas as metas que o casal irá se dedicar no início da fase da 

vivência conjugal, incluindo planejamento financeiro e do modo de vida do casal. O 

próximo passo é o adaptando-se, processo emocional vivido pelo casal no início da 

união, verdadeiramente sentido pelo casal quando coabita, longe das famílias de 

origem. Momento muito importante para o casal que deverá negociar as fronteiras 

com as famílias de cada um, estabelecendo um equilíbrio entre proximidade e 
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afastamento, necessário para que o casal assuma a constituição de uma nova 

família, agora formada pelo casal. Caracteriza esta fase os conceitos de afastando-

se da família de origem, cedendo e foco na vida (BERTHOUD, 2002, p.39). 

Construindo a vida a dois, é o segundo fenômeno observado na Fase de 

Aquisição, processo fundamental, pois a construção da família acontece nesse 

momento e envolve negociações, readaptações e o surgimento de novos 

sentimentos. O processo inicial vivido pelo casal é o vivendo um tempo de 

adaptação assim que assumem a vida a dois. Surgem sentimentos ambivalentes e 

acentuam-se a insegurança, o prazer e desafio com a nova vida. É como se não se 

sentissem “em casa” por algum tempo, até que ambas as casas, física e emocional, 

tornem-se familiares. Iniciando a família é um processo central que envolve a 

edificação do núcleo familiar. Nessa fase estão presentes as dificuldades como 

negociar a administração financeira do casal, dividir o espaço físico e emocional 

como demanda da conjugalidade e, principalmente, elaborar um novo padrão de 

relação entre os cônjuges. Abrindo-se para a relação significa assumir 

compromissos novos, que antes não eram necessários, mas agora são 

fundamentais para o casal. Inclui também descobrir ou “re-descobrir” o outro, que 

agora é visto como “outro” diferente, colocando-se na vida de um modo muito 

diferente (p.43). 

Um grande desafio que se apresenta para o casal é, sem dúvida, administrar 

o dinheiro. Interessante notar que ultimamente é a mulher a responsável por 

gerenciar as finanças do casal, independente dela trabalhar ou não. Raramente é 

feita uma administração independente, modelo no qual cada um administra seus 

ganhos e contribuem de forma negociada.  

 

O modelo de provedor tradicional está muito distante dessa nova família de 
classe média, pois o planejamento futuro, incluindo aí metas financeiras a 
serem atingidas para aquisição dos bens, e fluxo de gastos ‘permitidos’, é 
raramente feito a dois, e ocupa grande parte das preocupações do novo 
casal. (BERTHOUD, 2002, p. 43). 
 
 

Ainda em acordo com a mesma autora, construir a cumplicidade é um 

processo muito importante para o casal, pois coabitar implica em uma sintonia 

extremamente necessária para a cumplicidade do casal. Muitos casamentos não 

chegam ao ponto de se constituir como verdadeiras uniões, pois se unem corpos e 
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desejos, dividem-se espaços físicos, mas na realidade não se unem 

emocionalmente. Faz-se necessário abrir-se para o outro, construir novos canais de 

comunicação e olhar para o outro como parceiro, além disso, superar os conflitos 

causados pelas diferenças. Dividir as tarefas também é um recurso usado pelos 

casais para tentar reorganizar a vida individual para “caber” a vida a dois. Fase de 

muitos conflitos e negociação de regras, mas também com muitas possibilidades de 

novas interações relacionais. As demandas trazidas pela conjugalidade são 

complexas e exigem de cada um a flexibilidade e maturidade. Nem sempre é uma 

conquista para o início da vida conjugal, mas sim é uma construção do casal ao 

longo da vida.  

O relacionamento com as famílias de origem é outro desafio para o jovem 

casal, pois novos padrões de relacionamento devem ser estabelecidos. Além disso, 

os padrões e valores familiares, conscientes e inconscientes são trazidos para a 

relação. “O grande desafio do casal é conseguir conciliar valores e padrões 

familiares individuais, re-construindo e re-elaborando suas idealizações de vivência 

conjugal, de forma a estabelecerem novos padrões, adotando aqueles que 

considerarem coerentes com a referência de casal que estão construindo”. (p.47) 

Neste sentido é muito saudável e importante um distanciamento emocional das 

famílias de origem. 

Finalmente o terceiro fenômeno da Fase de Aquisição é a transição para a 

parentalidade, tendo início com o desejo e a decisão de ter filhos, ou com o 

surgimento de uma gravidez inesperada e posteriormente na transformação do casal 

em família. “É um complexo processo emocional e psicológico que envolve muitas 

transformações individuais no homem e na mulher e que nem sempre acontecem no 

mesmo ritmo. Em paralelo, a relação a dois precisa ser totalmente reformulada, por 

meio de renegociações de papéis e funções que são construídos nesse momento da 

vida familiar” (p.50) Trata-se de uma experiência única, independente de ser o 

primeiro filho ou não, pois a sua vivência está diretamente relacionada com o 

momento de vida de cada um dos membros do casal. Tornar-se pai e mãe é uma 

grande mudança na vida, e principalmente uma grande responsabilidade, por isso 

mesmo uma decisão revestida de fortes emoções e muitos sentimentos 

ambivalentes. 

A chegada do filho é um momento de profundas tensões e demandas, 

desejos e expectativas são confrontados com a realidade vivida, valores são 
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revistos, renegociados e novos papéis e funções são assumidas e experimentadas. 

Desde a gravidez o casal vivencia emoções controversas ora sentindo-se próximos 

e ora distantes. Geralmente a mulher sente-se mais fragilizada e sensível, tanto na 

gravidez quanto no pós-parto, enquanto o homem vivencia a chegada do filho mais 

como um desafio a ser enfrentado. O filho desperta nos pais sentimentos 

ambivalentes, pois ao mesmo tempo em que é desejado, é também visto como uma 

novidade capaz de desestruturar a rotina da vida e os padrões de relacionamento já 

estabelecidos pelo casal.  

Passado esse primeiro momento chega a maturidade, ou seja, a aceitação 

dos desafios da parentalidade. Isso não tem relação direta com a idade cronológica 

do casal, mas pessoas mais maduras e casais que passaram mais tempo sem ter 

filhos normalmente sentem-se melhor para viver os desafios dessa experiência. 

Berthoud (2002) afirma que a transformação de uma parceria diádica em uma 

família triangularizada é um processo que implica em profundas transformações 

para toda a vida da futura família que se consolida com o primeiro filho.  

A rede de apoio, amigos, parentes e o parceiro (a), são extremamente 

importantes para facilitar a transição e para diminuir o estresse do casal. Atualmente 

homens e mulheres estão num processo de dividir as funções quanto à participação 

nos cuidados com o bebê, apesar de ainda ser predominante a mãe-cuidadora e o 

pai-auxiliar. Viver com os filhos pequenos é um desafio para mães e pais, pois 

implica numa reorganização do núcleo familiar para atender as demandas que 

surgem a cada fase do desenvolvimento dos filhos. Além da preocupação com o 

aumento da aquisição de bens materiais o casal está preocupado com a carreira e o 

dilema da educação dos filhos. 

 

3.2  Família na Fase Adolescente 

“O tolo faz coisas sem parar, e tudo permanece por fazer. 

O sábio nada faz para que tudo o que deve ser feito se faça.” 

Para o taoísmo a suprema expressão da sabedoria é refrear-se 

Da tentação de fazer. Não faça. Só olhe de longe. 

A vida tem sua própria sabedoria.  

Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo a mata. 

Quem tenta ajudar o broto a sair da semente o destrói. 

Há certas coisas que têm de acontecer de dentro para fora. 

Rubem Alves 
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Berthoud (2002) enfatiza que o conceito de família adolescente não é 

sinônimo de família com filhos adolescentes, e sim qualifica todo o sistema familiar 

no período adolescente, o “sistema que adolesce” (pg. 61) uma vez que tanto os 

pais quanto os filhos vivem um período significativo de mudanças evolutivas, os 

filhos de crianças para adolescentes e os pais de adultos jovens para adultos 

maduros. Segundo a autora, o fenômeno da família adolescente é típico da Pós-

Modernidade e vivenciado pela maioria absoluta das famílias de classe média em 

nossa cultura, influenciadas pelo momento histórico marcado pela filosofia “jovem, 

hedonista e consumista” e pelo desejo profundamente arraigado no imaginário 

contemporâneo de ser “eternamente jovem e feliz”. 

Essa fase do ciclo vital é marcada pelas demandas novas trazidas pelos filhos 

que surpreendem constantemente os pais, estimulando-os às mudanças, para 

padrões mais adaptados à maturidade progressiva dos filhos. Na tentativa de 

reorganização, os pais procuram ser base e alicerce para os filhos. Há a busca por 

uma reavaliação de valores com a família de origem no sentido de manter ou romper 

com antigos padrões e criar novos. Nessa fase, os pais são confrontados fortemente 

com a contemporaneidade dos valores e padrões de comportamentos sociais 

apresentados pelos filhos e precisam buscar novos recursos para readaptar o 

sistema familiar. Muitas vezes nesse processo os pais sentem-se decepcionados 

tendo em vista as muitas e constantes mudanças. Dúvidas e culpa são sentimentos 

recorrentes dos pais que avaliam seu desempenho enquanto pais, e buscam 

reorganizar novos padrões e atitudes parentais. A adolescência dos filhos muitas 

vezes é sentida como uma grande carga para os pais que estão às voltas com suas 

próprias demandas “adultescentes” (BERTHOUD, 2002, p.61). 

Faz-se necessário uma mudança, a adoção de novas estratégias, pois a 

transição da parentalidade da criança para a parentalidade do adolescente exige 

novos padrões de comportamento e atitudes educacionais. Porém não existe um 

modelo pronto para adotar, precisa ser construído e reconstruído continuamente. 

Uma estratégia adaptativa e funcional é a co-construção, vivenciando de perto as 

experiências que fazem parte do cotidiano do adolescente normal. Sem modelos nos 

quais se espelhar, os pais procuram viver momentos que permitam conhecer e se 

adaptar ao filho contemporâneo. 

Nunca houve antes na história uma família adolescente mais aberta e flexível 

que a contemporânea, com fronteiras maleáveis que facilitam o trânsito entre pais e 
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filhos. Os pais precisam aprender a olhar para os filhos com um novo olhar, o de 

filho crescido, mais maduro e com novas demandas, muito diferente da criança com 

a qual conviviam até então. É o momento da colheita, dos pais perceberem os frutos 

dos ensinamentos de todo processo de educação dos filhos. Também surgem as 

preocupações e os medos, que se acentuam quando os pais sentem-se incapazes 

de adotar novos padrões de relação. A sensação de estar perdido traduz a realidade 

de muitos pais nessa fase, surge um sentimento de estranhamento em relação ao 

filho com quem o relacionamento parece mais um “mar revolto” (BERTHOUD, 2002, 

p.69). 

A palavra de ordem é renegociar e flexibilizar, construir um padrão mais 

flexível de autoridade. Os filhos não precisam mais de cuidados, pelo menos não 

aqueles dispensados até então. Os pais precisam transformar o modo de ser 

cuidadores. Essa mudança nos cuidados pode gerar nos pais sentimentos de menos 

valia e de inutilidade, pois ficam sem saber qual papel que lhes compete. Essas 

perdas precisam ser elaboradas, o que denota um processo saudável no qual novos 

caminhos são tentados, novas opções construídas, tanto no sentido de modificar o 

exercício das funções parentais como para buscar outros significados às 

dificuldades pessoais que possam estar sendo vividas. 

A vida se transforma, muda o ritmo em todos os sentidos. Filhos, pais e mães 

vivem momentos novos em suas vidas individuais, e em decorrência todo o sistema 

se transforma, rápida e continuamente. As novas demandas da família adolescente 

sejam financeiras, de reorganização de horários e rotina, fazem com que os pais 

precisem readaptar suas carreiras e atividades profissionais. Outro desafio é 

conciliar os problemas vividos no exercício profissional com as dificuldades 

familiares e, quando não superado, gera um alto nível de estresse. 

O relacionamento dos adolescentes com seus pais se transforma, fica 

diferente dos padrões interrelacionais anteriormente estabelecidos, fato que causa 

um grande impacto nos pais. A saída desse conflito é reajustar as lentes, ou seja, 

mudar o modo de olhar. Em decorrência dessa turbulência de sentimentos, os pais 

voltam-se para os filhos e têm a impressão de que toda a vida gira em torno do filho 

adolescente. Berthoud (2002) arrisca afirmar que em décadas passadas houve o 

“reinado do bebê”, no qual a família vivia, por pressões sociais, em função da 

demanda dos filhos pequenos e hoje a família vive o “reinado do adolescente”, com 

pais deixando suas próprias necessidades pessoais e conjugais para atender as 
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necessidades dos filhos adolescentes. O papel da mulher recebe um destaque 

nessa fase, pois ela é vista como aquela que proporciona um equilíbrio familiar, 

ameniza o estresse das relações entre os personagens do sistema familiar. 

Nessa fase é comum a conjugalidade passar por conflitos, em função das 

crises individuais que os cônjuges podem estar vivendo e, talvez principalmente, 

aqueles que surgem em função de divergências no modo de educar os filhos, ou 

ainda dificuldade de construir modelos interrelacionais adaptativos necessários às 

novas necessidades da família, podendo chegar a separações ou afastamento do 

casal.   

Sob essa perspectiva, Berthoud aponta: 

 

É interessante notar que padrões mais tradicionais, como “pais mais 
autoritários e tradicionais e mães mais flexíveis e atuais em relação aos 
padrões trazidos pelos filhos”, que normalmente eram observados nas 
famílias, não se constituem mais como regra geral. Encontramos pais mais 
abertos e adaptados às novas demandas sociais da contemporaneidade, 
em relação a padrões de comportamentos considerados aceitáveis para os 
adolescentes. Outro aspecto importante a ressaltar é que, de modo geral, 
observamos que tanto pais como mães sentem muita dificuldade em como 
educar os filhos. Percebem que os padrões tradicionais, e aqueles nos 
quais foram eles próprios educados, não podem mais se adotar, em 
contrapartida, não encontram modelos que possam adotar; na verdade tais 
modelos precisam ser construídos e, assim, as dificuldades são maiores 
para os pais atuais do que o eram para pais de algumas décadas atrás.  
(BERTHOUD, 2002, p.78) 
 

O desafio é respeitar e aceitar as diferenças, o que permite a cada cônjuge 

individuar-se e autorizar o outro a fazer o mesmo, olhar para o outro como uma 

pessoa separada da parceria conjugal, permitindo a verdadeira expressão pessoal 

de cada um dos elementos do casal. Existe um lado positivo, existe mais tempo para 

o casal ficar junto, pois os filhos estão mais independentes, torna-se possível 

resgatar a intimidade do casal, perdida na fase anterior. A família mudou a rotina da 

casa não é mais a mesma, os filhos e os pais assumem compromissos muitas vezes 

incompatíveis entre si. Além disso, os filhos se afastam das atividades de lazer com 

os pais e optam por um lazer compartilhado com os amigos. A retomada da 

intimidade do casal serve como preparação para a saída dos filhos de casa, na 

próxima fase, quando o casal terá que se adaptar a vida sem os filhos. 
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3.3  Família na Fase Madura 

                                                                                                                                                  
  A Lista 

Faça uma lista dos sonhos que tinha 

Quantos você desistiu de sonhar! 

Quantos amores jurados pra sempre 

Quantos você conseguiu preservar... 

 

Onde você ainda se reconhece 

Na foto passada ou no espelho de agora? 

Hoje é do jeito que achou que seria 

Quantos amigos você jogou fora? 

 

Quantos mistérios que você sondava 

Quantos você conseguiu entender? 

Quantos segredos que você guardava 

Hoje são bobos, ninguém quer saber. 

 

Oswaldo Montenegro 

 
 

 

Os filhos crescem e as relações com os pais se transformam, aliás esse é o 

marco da mudança da Fase Adolescente para a Fase Madura. Agora o filho é adulto 

e vivencia a maturidade junto com os pais, que irão construir uma nova forma de 

compartilhar a vida. O filho adulto-jovem começa a gerenciar a própria vida dando 

sinais de autonomia que muitas vezes culmina com a saída do mesmo de casa. De 

uma forma rápida ou mais lenta, nessa fase, faz parte o processo de “despedida”, de 

“deixar ir”, o que exigirá dos pais uma revisão do exercício da parentalidade. 

Cerveny; Oliveira (2002) afirmam que o amadurecimento dos filhos é percebido 

pelos pais muitas vezes como uma superação dos problemas e conflitos que foram 

vividos na fase anterior do ciclo vital da família, ou então, traz um sentimento de ser 

menos necessários aos filhos. 

As formas mais concretas e que demarcam a passagem concreta dos filhos 

para a vida adulta são os movimentos de escolher a profissão, escolher o parceiro 

ou ainda casar-se, que funcionam como um rito de passagem. Tanto a saída 

concreta dos filhos como o sair “simbólico”, quando o filho assume uma postura 

independente em relação aos progenitores, deflagram nos pais uma ambivalência de 
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sentimentos. Pode ocorrer um “choque” com a nova realidade, alegria e orgulho pela 

satisfação de ver o filho mais autônomo ou sofrimento com a sensação de perda. 

Alguns pais ainda podem sentir um alívio ou sossego por ter cumprido uma etapa 

como pais, vendo-se mais livres e despreocupados. Com o impacto da saída, os 

pais vivem uma “crise de separação”, que como toda crise tem o lado positivo e 

negativo, com a possibilidade de elaboração e transformação, podendo os pais 

ressignificarem a função parental e construir uma relação diferenciada e madura 

com o filho (OLIVEIRA; CERVENY, 2002, p.95-96). 

Essas autoras referem a revisão da parentalidade como  

 
um movimento facilitador de acomodação, que possibilita aos pais 
realizarem uma auto-avaliação do que foram enquanto pais e reconstruírem 
suas imagens parentais. É o movimento de fazer um balanço do que foi 
vivido, rever valores, perceber o quanto está colhendo neste momento de 
frutos de seu empreendimento e o quão gratificantes se sentem. (p. 97).  
 
  

 Este processo de acomodação é vivido de formas diferentes em cada família, 

dependendo de inúmeros fatores, inclusive como os pais viveram a experiência da 

saída de casa. Alguns pais que se preparam previamente para este momento 

encaram a saída dos filhos como um processo natural e imprescindível para o 

crescimento pessoal dos mesmos. Essa vivência de lançar os filhos para o mundo 

causa um misto de sentimentos, mas aos poucos ocorre uma adaptação gradativa. 

Apesar da saudade e, às vezes, a distância, os pais se sentem ligados aos filhos e 

percebem que não há rompimento e sim um distanciamento circunstancial, e o mais 

importante é que há uma sensação de que os filhos sempre retornam. Em alguns 

casos a sensação de vazio e de desintegração da família é intensa e a acomodação 

é mais lenta. 

A palavra chave da relação pais e filhos nessa fase é parceria! A função 

parental é ressignificada, os pais podem agora reconstruir padrões interacionais com 

os filhos e assumir novos papéis, relacionando-se como iguais, o que pode gerar 

uma grande e intensa transformação na relação. Os pais assumem novos papéis na 

vida dos filhos adultos quando percebem que ainda são necessários e importantes 

na vida dos mesmos, mas no tempo e na medida certa. 

Os filhos se tornam independentes e deixam o espaço livre para que os pais 

possam ser novamente “um casal”, dois indivíduos, duas individualidades, voltando-

se novamente para si. As autoras afirmam que:  
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este é o momento propício para reflexão e avaliação do que foi sua história 
conjugal e qual o significado que esta possui em suas vidas. Os cônjuges 
veem-se fortalecidos por uma bagagem pessoal, que lhes proporciona 
maturidade e a possibilidade de rever valores e atribuir novos significados à 
vida neste momento, assim como a experiência necessária para rever os 
acertos e erros cometidos na vida a dois e “pesar” o quanto foi e/ou continua 
sendo válido o casamento (OLIVEIRA; CERVENY, 2002, p.103). 
 
 

Após esta reavaliação do casamento, o casal pode reconhecer que apesar 

das diferenças ou dificuldades vividas ao longo da vida desejam continuar juntos, 

então o casamento pode ser renovado nessa nova fase. Outra possibilidade é 

perceber que a conjugalidade não é mais uma realidade possível, cada um 

querendo seguir um caminho diferente o laço conjugal pode ser rompido. Ao 

permanecer juntos, o casal pode dar um novo rumo à relação, redescobrindo o 

prazer de estar com o outro, pois agora eles estão livres das obrigações que tiveram 

até então. Nessa fase, o relacionamento pode ser mais satisfatório do que em 

qualquer outra fase do ciclo vital, regado a cumplicidade, capacidade de aceitar 

defeitos e qualidades, respeitando a liberdade do outro, sendo flexíveis, sabendo 

perdoar e respeitando-se mutuamente. Pode acontecer, porém, que livres das 

responsabilidades paternas e profissionais, o vínculo conjugal fique mais evidente e 

pode vir à tona a falta de comunicação, a divergência de ideias, o fato de se viver 

em mundos diferentes, levando a um rompimento.  

Aos poucos a família vai se ajustando à sua nova realidade estrutural, à 

medida que ganha e perde membros, repensando seus papéis e relações 

hierárquica, consolidando os valores significativos e que dão identidade à família. O 

casal torna-se sogro e sogra, incluem genros e noras, assim iniciam-se novas 

relações e arranjos familiares. Outro papel a ser desempenhado é o de avós, uma 

grande transformação vivenciada pelo casal nessa fase, a chegada da terceira 

geração. Ainda outra mudança que ocorre é o fato do casal tornar-se cuidador da 

geração mais velha, que está na fase de declínio físico, o acometimento de doenças 

e morte, anunciando o fechamento do ciclo anterior. Todas essas transformações 

geram novos sentimentos frente à nova realidade. Sentimento de continuidade, 

podendo despertar uma nova vitalidade, sentindo-se útil aos filhos e netos. O casal 

revive o papel parental com mais força, pois agora são pais duas vezes. Mas quando 

esses cuidados dispensados aos netos são em tempo integral pode surgir uma 

sensação de recomeçar de uma forma negativa no sentido de retomar 

responsabilidades das quais já haviam se liberado. 
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A família na fase madura funciona como uma ponte entre a geração anterior, 

de seus pais que vivem a Fase Última e a terceira geração, a dos filhos que 

iniciaram um novo ciclo ao se casar e terem filhos, e que deverão preservar, 

intergeracionalmente, os valores significativos. Nesta fase, a principal meta da 

família é promover estudo e profissão para os filhos, buscando finalizar uma missão. 

Apesar de muito se falar em “ninho vazio”, a realidade brasileira mostra que os 

ninhos raramente se esvaziam por completo, ou não são sentidos como vazio pelos 

pais.  

Nessa fase do ciclo vital outro desafio a ser superado é o econômico, tendo 

em vista que a crise nacional atingiu a classe média brasileira. O casal procura 

ajustar seu orçamento, o que faz com que muitas vezes a aposentadoria seja adiada 

a fim de garantir a formação universitária dos filhos e sua inserção no mercado de 

trabalho. O desemprego também pode atingir, principalmente o homem na meia-

idade, sendo que muitas vezes é difícil superá-lo devido à dificuldade de colocação 

de pessoas nessa faixa etária no mercado de trabalho. As autoras afirmam que 

“provavelmente essa é a última geração de pais provedores na classe média, pois 

no futuro próximo essa função será compartilhada com as mães” (OLIVEIRA; 

CERVENY, 2002, p.119). 

Chega a aposentadoria, que pode ser vivenciada como algo prazeroso, de 

estar liberado das obrigações profissionais, estar livre para se lançar em novas 

atividades, investir mais no relacionamento familiar. Outra possibilidade é vivê-la 

como um grande desafio, difícil de aceitar, uma vez que há uma perda financeira 

além de uma perda da própria identidade. É um momento no qual a família deverá 

buscar recursos internos, utilizando-se do diálogo, união e cooperação para 

enfrentar as crises que possam surgir. 

Mas há que se olhar para o futuro, afinal a família na Fase Madura já trilhou 

um longo caminho e almeja buscar qualidade de vida, cuidar da saúde, atingir uma 

tranquilidade e curtir a vida, lançando-se em novos caminhos pouco explorados, 

buscando novos objetivos e colher os frutos do que se plantou, mediante a 

expectativa de continuidade por meio dos netos, ver os frutos da terra que foi 

adubada e cuidada com tanto cuidado. 
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3.4  Família na Fase Última 

  

Coelho (2002, p.132) afirma que essa fase só faz sentido quando feita uma 

retrospectiva de todas as fases anteriores. Numa viagem ao longo do tempo é 

possível constatar que o casal de idosos trouxe valores às suas famílias, inclusive o 

“até que a morte nos separe”. Os filhos proporcionaram aos pais uma abertura e 

inovação contribuindo para a sobrevivência da família. Nessa fase a saúde é o fator 

principal, que precisa ser mantida para poder manter o lar e os filhos. Há também o 

desafio da questão financeira, pois na condição de aposentados o casal enfrenta a 

falta de recursos. 

 

No futuro, com filhos já criados e com netos, quando enfim experimentam 
uma certa estabilidade no papel de gerenciadores, como casal, como pais e 
profissionais, esses idosos orgulham-se em demonstrar os prazeres de uma 
vida metódica, cumprindo uma vida planejada dia d dia (vida planejada que 
ficará contraposta às mudanças contínuas da vida atual dos filhos adultos, 
como descasamentos, recasamentos, gravidez, problemas financeiros e 
problemas com a moradia). O planejamento é a arma contra a instabilidade 
e é também o porto seguro para os filhos e muitas vezes para os netos. 
(COELHO, 2002, p.134). 
  

Nos últimos 50 anos a Fase Última viveu as maiores mudanças em nível de 

tecnologia, comunicação, entre outros, e o padrão estabelecido, a estabilidade 

conquistada pode ter ajudado a família a passar por tantas mudanças. Porém, 

apesar de tantos esforços, para muitas famílias, uma parte dos resultados são 

sempre determinados pela vontade de Deus.  

 

Ao domínio de Deus pertence o que não se explica, o que não cabe à lógica 
estabelecida, mas mesmo assim, existe e ocorre. A fé e crença religiosa 
dão sentido à luta, força para continuar e geram a certeza de que tudo 
acabará dando certo. (COELHO, 2002, p.135). 
 

Uma das metas dos pais é formarem os filhos, seja como profissional ou 

como pessoas, passando-lhes valores além dos estudos e sendo exemplo, por 

intermédio de suas atitudes. Nessa fase é feito um balanço entre o que plantaram e 

o que colheram e um termômetro é a moral e o caráter dos filhos, em caso positivo o 

sentimento é de realização, de ter valido à pena. 

A questão do sustento da família pode vir do esforço do trabalho ou dos bens 

deixados pelos antepassados, demonstrando que os bens caminham através do 
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tempo. A herança dos bens diz respeito a capacidade do casal de gerenciar a vida a 

partir dela, significa que um dos cônjuges ou ambos oferecem uma base sobre a 

qual se dará a continuidade da formação da estrutura de provento material da 

família. A herança é a concretude da segurança passada de pai para filho, 

oferecendo um início com alguns passos do caminho já trilhados. Quando os filhos 

cuidam do que lhes é deixado cria-se um valor de manutenção, de que os bens, se 

cuidados, podem ser passados para as futuras gerações.  

Há uma grande diferença entre o modelo inicial de família dos pais e a família 

atual dos seus filhos e netos. Antes o casal se formava e se estruturava para a 

criação dos filhos, muitas vezes abrindo mão dos projetos individuais. Porém, na 

fase última, os idosos exercem um papel muito importante na família atual, cuidando 

dos netos uma vez que os filhos e cônjuges trabalham, estabelecendo dessa forma 

uma rotina onde avós, filhos e netos convivem diariamente. Observa-se que o 

modelo de filho na família atual não cumpre à risca a concepção de tarefa adulta de 

autonomia em relação aos pais.  A casa da avó continua sendo a grande casa, 

representação do acolhimento materno incondicional, aglutinando netos, trazendo-os 

para perto de si e aceitando novamente o modelo dos mais jovens (COELHO, 2002). 

É importante notar a flexibilidade desses idosos em conviver com valores 

muitas vezes contrários aos seus e de contextualizar o novo e se abrir para uma 

nova visão. Um exemplo é a capacidade de lidar com os recasamentos dos filhos e 

com a consequente manutenção dos laços com as noras para que os filhos do 

primeiro casamento não se afastem. Os idosos desenvolvem uma diplomacia, que 

consiste na capacidade de conviverem buscando harmonia com ex-esposas dos 

filhos que continuam sendo mães de seus netos. Além disso, acolhem os filhos em 

suas casas, colaborando para que os filhos vençam as crises, tanto financeiras, 

tendo muitas vezes o papel de provedor, quanto afetivas, oferecendo abrigo para os 

filhos que se separam. “As famílias mudam e se re-arranjam de formas variadas, e 

os idosos são de certa forma a referência estável, têm a casa por onde todos 

passam e para a qual alguns retornam e as economias guardadas para o momento 

de aperto” (COELHO, 2002, p.145) 

A casa dos avós é o ponto de encontro dos filhos e o local para a realização 

dos rituais tradicionais como Natal e Ano Novo. Não funciona somente como um 

local físico, mas metaforicamente representa a origem e a essência da família. É 

interessante notar que quando a mãe morre é comum ocorrer a dispersão da família, 
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também pela ausência do conhecido local de reunião. A casa também é vista pelos 

idosos como um termômetro que mede o interesse do filho em vê-los. Como o idoso 

sente-se mais disponível que os filhos, espera ser visitado para não os atrapalhar. 

Mas nessa conta os idosos sentem-se muitas vezes dando mais do que recebe, 

sentindo-se abandonados.  

 
Sem consciência da distância entre os modelos no qual atuam, os filhos 
continuam contando com seus pais eternamente solícitos e os pais, 
esquecidos da possibilidade de “outros afazeres”, continuam parentando 
seus filhos como provedores incondicionais. (COELHO, 2002, p.148) 
 

Com relação ao casal, o segredo para a preservação do casamento é a busca 

de harmonia, principalmente as mulheres que procuraram sempre ter a postura do 

“deixa pra lá, amanhã é outro dia” (p.149). Essa compreensão foi sendo 

desenvolvida ao longo da vida e olhando para trás a sensação é de felicidade e 

prazer de ter o companheiro por perto. Outra questão relativa à conjugalidade nessa 

fase é o descompasso sexual, sendo que muitas vezes um mantém a libido e o outro 

não, necessitando de uma delicada negociação. 

O ciclo da família está se fechando e a velhice, assim como o nascimento e a 

morte, é um caminho individual, de romper com as amarras com a vida e permitir 

que a mesma vá partindo. A família precisa ser continente com esse momento 

delicado e dispor de tempo e vontade para estar junto com o idoso, evitando o 

abandono e o descaso com alguém que esteve próximo durante uma vida ou parte 

dela. Com o avanço da idade, o idoso começa a enfrentar limitações que fazem com 

que ele fique mais recluso e que diminua suas atividades, principalmente externas. 

Cuidar da saúde nessa fase é uma forma de tentar trazer a vida para que a morte 

fique mais distante. É o momento em que os idosos fazem um resgate do passado, 

da própria história, procurando tecer a trama do que foi sua história e a história da 

sua família ao longo do tempo. “O idoso tem a clareza de que desenvolve o ‘seu 

último script’. Suas funções e atividades de vida diminuem progressivamente, sob o 

ponto de vista social e familiar” (COELHO, 2002, p. 152) 

Tempo de desapego, de dividir os bens com os filhos em vida, 

metaforicamente uma forma de despedida e de dar continuidade ao cuidar. Tempo 

de perdas, da viuvez, que traz sentimentos de descaracterização, de uma 

impossibilidade de viver só, depois de viver tanto tempo como um casal. Assim como 

o cônjuge, os amigos também deixam lacunas, extinguindo lentamente o mundo 
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contemporâneo do idoso e dificultando o compartilhar de memórias. A diminuição do 

círculo de pessoas próximas aproxima o idoso da própria morte. O verbo nessa fase 

começa a fica passivo, de cuidar a ser cuidado pelos filhos, quando o idoso permite 

deixar-se cuidar, invertendo as funções.  

Chega a solidão, pois os contemporâneos já se foram e os familiares estão 

em plena fase produtiva, faltando-lhes tempo para acompanhar os idosos. Não lhe 

resta outra tarefa que não a de se preparar para a partida, de aceitar a morte como 

possibilidade inexorável no tempo futuro. Dessa forma a família “está contada na sua 

trajetória, em seu movimento constante e inequívoco de renovação, vida e morte, da 

entrada e saída de membros e pelo idoso, da possibilidade de continuidade por meio 

dos outros” (COELHO, 2002, p.157). 
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CAPÍTULO 4 - MÉTODO  

 

Para realizar essa pesquisa foi adotado o método qualitativo, concordando com 

Berthoud (2004) que afirma que esta metodologia será compreendida como:  

 
[...] a busca por um caminho de investigação a ser trilhado de uma forma 
individual e criativa pelo pesquisador, que se guia por princípios gerais 
filosóficos e éticos, direciona-se por interesses e opções teóricas e pessoais 
e encontra, assim, um estilo e maneira particulares de percorrer um 
caminho que é de todos. (BERTHOUD, 2004, p.42). 

 

 Strauss e Corbin (1998) contribuem para a definição de Pesquisa Qualitativa 

dizendo que essa se refere à vida do indivíduo, experiências vividas, 

comportamentos, emoções e sentimentos. Ainda segundo Berthoud (2004), pensar 

qualitativamente é prescindir de números e da necessidade de generalizações, usar 

palavras e suas representações, buscar consistência dos resultados obtidos. É 

preocupar-se tanto com o conteúdo quanto com o contexto, com a subjetividade do 

pesquisador e pesquisado e, acima de tudo, ousar. Pesquisar nas palavras da 

autora se transforma em arte: 

 

[...] a arte de investigação dos fenômenos humanos é um processo dialético 
e criativo, no qual pesquisador e pesquisado se “encontram” por “um 
momento” e, desse encontro, nasce uma compreensão possível, uma 
interpretação particular e verdadeira, o que significa que a investigação é 
genuinamente única e contextualizada – e essa é, provavelmente, a maior 
riqueza de uma abordagem metodológica qualitativa em psicologia e outras 
ciências humanas.” (BERTHOUD, 2004, p.44) 
 

 

Stake (1995) afirma que pesquisadores com foco qualitativo buscam 

compreender as complexas interrelações entre tudo o que existe. Tal situação revela 

a preocupação em posicionar o pesquisador com base no que se deseja investigar. 

Além disso, confirma a relação dessa posição epistemológica com os estudos de 

caso qualitativos e que nas palavras do autor “pesquisas qualitativas são subjetivas” 

(p.45).  

Outras características que se pode destacar desse tipo de pesquisa são: o 

envolvimento do observador no sistema observado, o compromisso com a reflexão 

pessoal do pesquisador e a descrição dos participantes da pesquisa inseridos num 

determinado contexto social, no qual suas ações não são isoladas, mas recebem 
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influência e influenciam o meio circundante (MACEDO, KUBLIKOWSKI, SANTOS, 

2004) 

Essa pesquisa se caracteriza como Estudo de Caso, que segundo Stake 

(2000) traduz-se em uma análise científica de um sistema delimitado, integrado, 

unitário e multidimensional, um todo composto por diversas facetas. O autor defende 

que a análise em profundidade do objeto e a preocupação com seu aspecto unitário 

são suas principais características.  

Ludke e André (1986) afirmam que devemos partir do princípio que o 

conhecimento é algo em constante (re)construção, portanto, ao adotar essa 

estratégia metodológica o pesquisador deverá compreender que seu referencial 

teórico, no caso dessa pesquisa a perspectiva sistêmica, não é um conjunto de 

proposições inquestionáveis, mas sim um ponto de partida para o desenvolvimento 

de novas ideias no decorrer de seu trabalho.  

O tipo de estudo de caso desta dissertação é do tipo exploratório, descrito por 

Yin (1994) como aquele que tem como meta a descoberta de novas áreas de 

pesquisa ou o delineamento de novas abordagens para objetos pouco conhecidos. 

Penso também estar em concordância com Stake (2000) que utiliza o termo 

“estudos de caso de interesse intrínseco”, ou seja, aquele que não visa à formulação 

de leis universais, mas compreender o caráter multifacetado de um objeto 

específico. 

 

4.1 Participantes 

 

Os critérios de inclusão dessa pesquisa foram: homens que não conviveram 

com o pai, nem padrasto e que hoje são pais. Não foram fatores excludentes: nível 

social, faixa etária, nível de escolaridade. 

Foram realizadas entrevistas com dois homens de 62 e 74 anos e decidimos 

que o material coletado era bastante rico para a compreensão do fenômeno em 

questão. 

Chamarei os entrevistados de João e Antonio, nomes fictícios. 
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4.2 Procedimento 

 

Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo para apreciação antes de ser aplicado e está de 

acordo com todas as normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

que dispõe sobre a realização de pesquisa em Psicologia com seres humanos, 

sendo aprovado mediante Protocolo de Pesquisa n. 222/2011. 

Os participantes foram indicados por meio de minha rede de contatos: 

colegas, amigos e alunos, num procedimento conhecido como “bola de neve”. As 

pessoas foram contatadas por telefone, momento em que foram explicados os 

objetivos, metodologia, tempo estimado de duração da entrevista e verificada a 

disponibilidade para a participação na pesquisa. 

Os encontros foram realizados em meu consultório, no horário sugerido pelo 

participante visando manter o conforto e a privacidade. Depois de esclarecido o 

objetivo do estudo, foi ido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido junto com 

o entrevistado e solicitada a assinatura dos participantes.  

O instrumento escolhido para a coleta de dados dessa pesquisa foi a 

entrevista semi-estruturada, com um roteiro pré-estabelecido. Foi necessário apenas 

um encontro entre a pesquisadora e o participante, o qual durou aproximadamente 

duas horas. A entrevista foi gravada em MP4 e posteriormente transcrita. Vale 

ressaltar que a partir das questões elaboradas previamente outras questões foram 

surgindo espontaneamente e ampliaram e enriqueceram o roteiro de investigação. 

No final da entrevista solicitei aos participantes que escrevessem uma carta a seus 

pais, que foi analisada junto com a entrevista.  

A análise dos dados foi realizada primeiramente em cada um dos casos 

(análise vertical), tendo como pano de fundo o Ciclo Vital da Família, ou seja, Fase 

de Aquisição, Adolescente e Madura. Outros temas analisados são a relação com a 

mãe e a ausência paterna.  Posteriormente houve uma integração desses dados 

(análise horizontal), a partir de semelhanças e particularidades acerca do fenômeno 

estudado.  
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4.3 Análise dos dados e discussão dos resultados 

 

4.3.1 Caso 1 

 

Nome: João                    

Nascimento: Maio/1949 

Estado Civil: Casado 

Filhos: P., R. e B. (falecida) 

 

Levando em conta que o olhar condutor desta pesquisa é a abordagem 

sistêmica e que como pano de fundo temos o Ciclo Vital da Família, para uma maior 

compreensão inicio a análise pela Fase de Aquisição. 

 

- Compreendendo o participante na Fase de Aquisição 

 

 Para iniciar essa compreensão é preciso levar em conta que a vivência de 

João como filho na Fase de Aquisição da sua família de oigem deu-se na década de 

1950, momento histórico em que o modelo de família, como descreve Negreiros, 

Féres-Carneiro (2004), ainda, em sua grande maioria, era nuclear e hierarquizada. 

Pode-se definir a família de João como monoparental, uma vez que seu pai faleceu 

ainda quando sua mãe estava grávida. Após seu nascimento, a mãe voltou para a 

casa dos pais levando seus dois filhos e não se pode deixar de apontar que João, 

que chamava seus avós de pai e mãe teve uma segunda perda, o falecimento de 

seu avô. Segundo o participante, a ausência paterna nessa fase foi sentida mais 

como uma ausência física, a falta de uma presença concreta, uma referência. O 

comportamento da mãe, descrito pelo participante, de certa forma potencializou a 

falta do pai, uma vez que a descreve como muito fechada, que ficava sempre dentro 

de casa e, de certa forma, também ausente da vida do filho. 
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“ Não foi fácil enfrentar não, porque, por exemplo, Joãozinho falava ‘meu pai 

me comprou um doce’ e eu não tinha como falar isso, eu não tinha um pai. 

‘Ah meu pai me levou para passear’ e eu não tinha como falar isso, eu não 

tinha um pai. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito retraída,ela é 

assim, é dentro de casa, é dentro de casa, é dentro de casa [...] então ela é 

muito fechada, então o que acontece,  pra mim o que compensava a 

ausência do pai era fazer esse tipo de coisa que eu disse anteriormente ler 

em voz alta para pessoas adultas e tinha a compensação porque eu recebia 

o elogio de outras pessoas de fora entendeu?[...] Na minha infância em 

Minas eu senti muito a ausência do meu pai!”  

 

Pode-se observar que o estudo foi um valor forte para o participante, e que foi 

passado para seus filhos e, mais do que um valor, o estudo foi uma forma de João 

se colocar no mundo e ser aceito por ele. Por meio de seu relato diz que buscava 

reconhecimento quando lia para os adultos. Pode-se dizer que o estudo para João 

funcionou como a função paterna no sentido psicanalítico descrito por Dor (1991) 

como uma virtude simbólica estruturante na própria ausência de todo pai real, uma 

vez que a dimensão do pai simbólico transcende a contingência do homem real, não 

sendo necessário que haja um homem para que haja um pai. A irmã de João teve 

um papel importante quando ela diz “você consegue” e, como diz o próprio 

participante, “mostra o caminho das pedras”, validando sua capacidade, até então 

desconhecida pelo próprio João. 

 

“(...) Eu estava já com uns sete anos e entrei na escola, só que não 

conseguia entender a explicação da professora, não conseguia, não tinha 

jeito, eu não assimilei, eu repeti o primeiro ano, porque eu não assimilava. E 

na volta da minha irmã, no ano seguinte, logo no segundo ano, o que 

aconteceu, eu tinha um ‘não consigo’, não, ‘você consegue’, ai ela começou 

a mostrar o caminho das pedras e ai eu peguei o jeito. Ai eu peguei assim 

uma vontade, não é, uma vontade grande mesmo do conhecimento (...) Um 

gosto mesmo de estudar, ai aprendi, comecei a ser o primeiro aluno da sala 

e lia livros em voz alta para as pessoas”. 

 

Winnicott por intermédio de seus escritos afirmou que o pai é necessário para 

ajudar a mãe a se sentir bem e para dar a essa apoio moral, ser esteio para sua 

autoridade, um ser humano que sustenta a lei e a ordem que a mãe implanta na vida 

da criança. No relato de João pode-se perceber que com a morte do pai, a mãe ficou 
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perdida, enfraquecida, tendo que retornar para a casa dos pais. Vale ressaltar que, 

segundo o participante, sua mãe não sabia ler nem escrever e, talvez, por este 

motivo não tenha tido a força necessária para buscar seus direitos. 

 

“Ele faleceu e o patrão, como ele estava em serviço, ele tinha carteira 

registrada, tinha tudo isso também, ele teria que ter alguma indenização, 

alguma coisa, só que já viu né o pessoal, a minha mãe era analfabeta, a 

família, tudo submissa dos patrões, o que o patrão fez, ele mandava um litro 

de leite, todos os dias, para as duas crianças, isso durante um ano, depois 

ele cortou também, depois não deu mais nada. Minha mãe não foi atrás da 

documentação, não foi buscar os direitos dela, não foi porque ela não tinha 

instrução nenhuma, não tinha orientação nenhuma, não sabia ler nem 

escrever ”. 

 

Interessante perceber que, de alguma forma, a falta de estudo da mãe e suas 

consequências talvez também tenham servido de estímulo para que João seguisse o 

caminho acadêmico chegando a ser contador e que tivesse o estudo como valor, 

sendo que na construção de sua própria família, durante a Fase de Aquisição, os 

filhos chegaram antes do planejado e apesar da condição financeira da família não 

ser muito favorável, João relata que o principal para ele foi dar estudo: 

 

“Eles sempre estudaram em escola particular, eu até perdi um carro em 

conseqüência de optar para pagar escola para eles. Eu tinha um seguro 

para quitar que estava vencendo, ou eu renovava o seguro, ou pagava a 

escola. ‘Não vou pagar a escola e ai eu largo o carro’. Fiquei sem o carro... 

Então, dei essa prioridade para eles”. 

 

Ainda na infância dos seus filhos, João procurou ser um “paizão”, procurando 

estar sempre junto, levando-os passear, mas sempre tendo como meta principal o 

estudo: 

 

“Então, eu sempre levava eles... Não, era um paizão, sempre levava eles. A 

gente nunca teve muita condição financeira boa, principalmente depois que 

veio a B., porque, assim, o meu salário não era bom, um salário razoável do 

mercado, não é, e não tinha muita condição, mas o que eu podia, era uma 

coisa principal para eles e eles todos estudaram, todos eles tinham que 

estudar em escolas de primeiro nível ”. 
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Aos 10 anos João mudou-se para São Paulo com a mãe e o tio, sendo que 

sua irmã veio somente depois de dois meses. A mãe foi trabalhar como empregada 

doméstica e ficava a semana inteira no trabalho. Parece que além da ausência 

paterna, João foi privado da “maternagem”, que como afirma Lima (1997), mediante 

seus cuidados, a mãe dá forma à individualidade do filho; exemplifica com seu 

comportamento, com o toque propicia uma noção de corpo e de seus contornos, 

favorece o enraizamento na própria totalidade individual. Por meio de seus relatos 

João demonstrou ter muita insegurança, baixa autoestima e parece que a frase “eu 

não consigo” ainda estava presente. Mas estes sentimentos não foram capazes de 

paralisá-lo, sendo que mais uma vez foi por intermédio do estudo que veio uma 

confirmação de sua capacidade, é como se por meio dele o “pai” lhe dissesse: “Vai 

filho que você é capaz”. 

 

“E chegamos em setembro e eu falei: Imagina se eu vou passar em São 

Paulo, não vou ter nível para concorrer com esse povo daqui. Mas olha, 

passei tal, no ano seguinte a minha irmã já veio, ela passou, eu passei. No 

ano que eu entrei eu passei em segundo lugar na classe e no ano seguinte 

a minha irmã em primeiro e eu em segundo”.  

 

Quando questionado sobre as alegrias e as dificuldades de ser pai na infância 

de seus filhos, portanto a Fase de Aquisição da Família, João demonstrou ter bem 

vivo na memória as individualidades de cada filho, demonstrando que esteve 

presente na vida dos filhos. Fala com muito carinho dessa fase e com algumas 

dores, mas percebe-se que ele foi uma figura importante de suporte financeiro e 

emocional de sua esposa. 

 

“As alegrias foram, a primeira coisa é o primeiro contato, eu lembro dos três, 

assim, vivamente agora, né. Primeiro ele veio assim... porque antigamente 

as crianças nasciam e demorava uma semana para abrir os olhos, não é. O 

P. ele veio no colo da enfermeira, bem escondido, assim, sabe com um 

zóião desse tamanho, assim, nossa aquilo foi o máximo pra mim, não é, 

olhão. Ai no dia seguinte ele parecia um ratinho. E a R. também, quando ela 

veio, ela nasceu no dia que o Papa chegou no Brasil, pela primeira vez em 

1980. O P. demorou para nascer, teve vários alarmes falsos, fui com a N. 

várias vezes para o hospital e voltamos, porque aí no dia em que ela ficou 

eu internei ela sete horas da manhã e ele nasceu à uma e pouco da tarde. E 
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a B. demorou para nascer, eu lembro que a gente ficou lá, esperava, 

esperava, esperava até que nasceu, ai, a primeira vez que eu vi ela, me 

apaixonei. Linda, linda, linda ... Todos são momentos alegres, gostoso, a 

gente saia com eles para algum lugar, passear, sempre que a gente podia, 

mesmo, foi muito legal, passear com eles. [...] Nem tudo são flores, a minha 

maior dificuldade foi o trauma... ai com a doença da B., não é, essa correria 

com ela, o P. ele teve um problema no pé usava bota. Isso foi uma 

dificuldade, dificuldade financeira, teve muitas dificuldades financeiras”. 

 

- Compreendendo o participante na Fase Adolescente 

Na Fase Adolescente a ausência paterna, segundo o participante, foi sentida 

com relação às regras, aos limites e a falta de sustentação e apoio: 

 

“Essa ausência na adolescência foi assim... eu tive que ir a luta por mim 

mesmo, sem o respaldo de um pai, eu cito um exemplo que eu fui tirar a 

minha carteira profissional eu tinha 13 anos de idade e ai me deram um 

documento que precisava da assinatura do meu pai porque um menor só 

poderia tirar a carteira profissional com 14 anos, ai eu assim que eu nunca 

tinha tido um pai, dai eu falei pro meu tio ‘o Sr. vai assinar’, ele assinou até 

ficou uma coisa ilegal porque tinha o nome do meu pai. O Ministério do 

Trabalho deu um documento, tenho isso guardado até hoje,  com o nome do 

meu pai. Eu queria trabalhar, tinha um emprego a vista, arrumado... Então a 

ausência do pai faltou ai na parte legal e isso pra mim internamente mexeu. 

E depois assim o que eu senti na adolescência com certeza foi a regra, a 

regra era eu mesmo. Não tinha ninguém que fizesse esse papel. E essa 

liberdade vamos dizer assim eu poderia sair do caminho. Minha mãe até 

tentava, mas não tinha como, ela trabalhava de segunda a sábado fora, 

dormia lá e chegava no sábado eu falava ‘vou pro baile’ Ela não tinha moral 

pra falar não vai, ela até falava, mas não tinha moral. Não tinha vínculo.[...] 

Eu tinha turma, tinha muitas amizades. Olha todos os meus amigos daquela 

época morreram todos de bebida, naquela época agente bebia pinga de 

garrafa.” 

 

Seu relato conta da ausência de uma figura forte, que conseguisse impor 

limite e regras deixando-o livre para fazer o que bem entendesse. Lima (1997) afirma 

que o pai, com suas orientações, insere o filho no mundo e na sociedade, 

instrumentando-o para o convívio com o outro, propicia um senso de enraizamento 

na coletividade, zela pelo processo adaptativo. È necessário que seja assim para 
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que se promova no filho a noção de que pertence a uma coletividade, a de que está 

inserido em códigos de deveres e direitos, a de que existir é coexistir. A mãe, mais 

uma vez, aparece no relato de uma forma muito enfraquecida, sem força para 

exercer a função paterna de interdição e limites.  

Mas a própria vida segue seu percurso e outros caminhos se abrem. O tio de 

João construiu uma casa para sua mãe e eles se mudaram para lá, distanciando 

João dos amigos e dos perigos do caminho que estava trilhando: 

 

“Eu acho que fui um privilegiado. Quando eu completei 18, 19 anos mais ou 

menos, esse meu tio, era uma pessoa muito vivida, ele era uma pessoa 

assim que pensava lá na frente. (...) Ele tinha comprado um terreno e dividiu 

a metade com a minha mãe. Quando a gente tava com 20 anos, nós 

resolvemos...porque o meu tio se casou e estava com a esposa lá, era casa 

separada, mas era tudo no mesmo quintal, a esposa muito ciumenta, ai nós 

resolvemos vir morar para cá. Ai a gente saiu daquela turma, daquele grupo 

que bebia, ficava na noite, ficava naquela vida não muito regrada, né. E ai 

voltei pra cá, só que o que acontece, morava aqui em Santo Amaro, longe, 

fazendo faculdade, trabalhando, não tinha tempo. Então eu lia o jornal todos 

os dias, de capa a capa, mas eu lia dentro do ônibus, pegava o ônibus, era 

uma hora e meia de ônibus, ficava lendo, né. Então isso é o que me tirou 

daquele meio” 

 

 Já na construção da paternidade para seus filhos na adolescência, João 

demonstra que teve dificuldade em desenvolver essa força e assertividade. Segundo 

ele essa falta de força para ocupar seu espaço interferiu em sua vida pessoal e 

profissional: 

 

“Eu tive que fazer força... Muitas vezes eu ficava me segurando pra falar 

alguma coisa, às vezes queria falar, sempre deixando às vezes de falar, 

para eles poderem ter a lição mesmo, com medo mesmo, muita coisa. Isso 

até conversando contigo aqui, na minha vida profissional me prejudicou 

muito, porque às vezes a gente estava em reunião, eu tô com uma ideia, 

mas com aquela educação de esperar às vezes para falar, o outro vai falar, 

o outro vai falando, o bonde passa e você fica para trás. Aconteceu muito 

isso comigo [...] eu senti muito isso, uma inibição. Às vezes em próprias 

reuniões em casa assim, com gente, o pessoal começa a falar, eu quero 

falar, mas não vai [...] entendeu, todo mundo falando [...]  não tem espaço, 
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não tem espaço, então até eu espero uma coisa, apesar de que com 62 

anos eu quero desenvolver, eu quero desenvolver...” 

 

Bogomoletz (2004) baseado nos escritos de Winnicott afirma que se a figura 

materna é uma condição necessária para o amadurecimento do novo ser humano, 

ela não é suficiente, pois uma pessoa capaz de amar, mas incapaz de odiar, fica 

manca do ponto de vista social. Estará apta para ficar em casa, mas não conseguirá 

enfrentar o mundo de igual para igual. Porém, João teve uma relação triangular 

precária e talvez não tenha podido experienciar o ódio, pois segundo Winnicott 

citado por Colombo (2004), na relação triangular vivenciada o ódio pode aparecer 

livremente, pois a pessoa odiada pode se defender e, na verdade, já é amada.  

Como pai de adolescente, João está mais de acordo com a cultura 

contemporânea, na qual, segundo Faria (2003) propicia a escolha de papéis de 

acordo com as características individuais, tornando a paternidade mais plástica e 

passível de reformulações. Até porque tanto o materno quanto o paterno podem ser 

exercidos pelo homem e pela mulher uma vez que os arquétipos da Grande Mãe e 

Pai estão presentes tanto no homem quanto na mulher: 

 

“A minha sorte, que Graças a Deus eles sempre tiveram muito respeito 

comigo. Porque a mãe é mais falante, a mãe conversa mais, a mãe fala até 

demais, então para eles... então eu não preciso falar muito com eles, eu 

nunca precisei falar muito com eles, então essa é a minha sorte.(...) quando 

eles começavam ai com 12, 13 anos, queria sair, eu sempre levava e 

buscava, eu nunca neguei de eles irem, não é. Sempre tinha umas 

coisinhas que a gente tinha que puxar um pouquinho”. 

 

Apesar de estar de acordo com a cultura contemporânea, na qual se convive 

com várias formas de agir e de pensar concomitantemente, no que diz respeito à 

educação ainda se pode encontrar resquícios de formas antigas de educar, como 

bater. No caso de João pode-se  pensar que a falta de assertividade e a dificuldade 

em se colocar, citada anteriormente, fez com que João recorresse a outros recursos, 

inclusive externos para se fazer valer enquanto pai: 
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“Cheguei a bater sim... Mas não bater com violência, não com raiva, mas 

assim, mais no sentido educativo, mesmo... Eles cobram de mim que uma 

vez eu inventei uma vara. Mas eu não batia com força neles, sabe, só com o 

sentido educativo mesmo, não é, eu li em algum lugar tinha uma tal de vara 

de Arão, não sei o que, mas assim, foi uma coisa muito curta, não foi assim 

ad eterno, nada, uma coisa de um mês, dois meses, três meses e pronto 

acabou. E assim bater mesmo, de dar surra mesmo não. Eu era assim. Eu 

falava pra eles, se eu der um tapa em vocês não vai ser alisado, só que 

sempre bati no bumbum, nunca bati no braço, nunca bati na mão, nunca 

bati no rosto, não. Virava o bumbum e pá, no bumbum, só. Com força, com 

força mesmo, que era para eles sentirem.”  

 

- Compreendendo o participante na Fase Madura 

 

Na Fase Madura da família, o participante relata a falta do pai como a 

ausência de alguém com quem pudesse conversar, trocar ideias, pedir conselhos: 

 

“É, na idade adulta a falta seria aquela... uma carência afetiva mesmo, não 

é, de: ‘opa, eu vou ver o meu pai, vou conversar com ele, vou sair com ele, 

vou trocar alguma informação, pedir algum conselho pra ele...” É, na fase 

adulta eu acho que é isso ai que ficou, a falta dele, vamos dizer assim...” 

 

Na Fase Adulta de seus filhos, João demonstrou ser um pai muito disponível, 

presente, os filhos, principalmente o filho homem, o procura e pede conselhos. O 

participante fala dos filhos com profundidade, reconhecendo as diferenças, as 

peculiaridades de cada um, demonstra conhecer o percurso individual, as 

dificuldades de cada filho. Sobre o relacionamento com os filhos diz:  

 

“Olha, é muito bom, o meu filho me liga, ele vem, ele me abraça, ele me 

beija, que carinho, pede colo, pede conselho, quando tem alguma dúvida 

ele me liga, pergunta, até em termos profissionais ele liga, sabe.” 

 

Por meio de seus relatos, pode-se perceber que João está vivendo os 

conflitos característicos da Fase Madura do Ciclo Vital da Família. Cerveny; Oliveira 

(2002) afirmam que tanto a saída concreta dos filhos como o sair “simbólico”, 

quando o filho assume uma postura independente em relação aos progenitores, 

deflagram nos pais uma ambivalência de sentimentos. Pode ocorrer um “choque” 
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com a nova realidade, alegria e orgulho pela satisfação de ver o filho mais autônomo 

ou sofrimento com a sensação de perda. Esta ambivalência de sentimentos fica 

explícita nessa fala: 

 

“A R. já é um pouquinho mais independente, ela não dá muita satisfação, 

mas ela está sempre ali com a gente, né. Hoje em dia ela sai muito, ela 

trabalha de manhã, às vezes, a tarde sempre e à noite às vezes. E quando 

ela trabalha a noite ela vai para balada, ela sabe que eu não gosto que ela 

vai para a balada durante a semana, mas... Ela sabe que eu não gosto, mas 

ela vai. (...) Eu não brigo. Eu chamo a atenção, às vezes, às vezes eu não 

falo nada, mas ela sabe que eu não gosto disso, e eu falo, no dia seguinte 

eu falo: ‘Escuta R., por favor, não está certo isso’, Ela fala ‘tá bom pai’, e na 

semana seguinte ela vai de novo. [...] Ela ainda precisa se achar, ela tem 31 

anos, mas está meio perdida” 

 

- Relação com a mãe/ avó 

 

A mãe de João aos 20 anos perdeu o marido de uma forma repentina e se viu 

sozinha com dois filhos pequenos, sem recursos financeiros, culturais e emocionais. 

O caminho encontrado por ela foi voltar para a casa da mãe. Sempre muito fechada, 

saia pouco de casa e não conseguiu fazer uma maternagem adequada aos filhos.  A 

figura materna foi desempenhada pela avó de João, a quem ele chamava de mãe. 

Foi com a avó que João pode experimentar algumas regras que provavelmente 

serviram de base para suas futuras escolhas. 

 

“Lá (em Minas) tinha um pouquinho de regra, que eu adorava a minha avó, 

nossa a minha avó era a minha paixão, então a gente ficava muito junto, 

muito conversando, mas eu conversava muito mais com a minha avó que 

com a minha mãe. E ela era muito engraçada, era muito simpática, tinha... 

chegava assim, porque lá tinha um sistema de repressão totalmente 

diferente daqui, não é. Lá, eu vou até te contar como funcionava assim: lá, 

às oito horas da manhã era o almoço, mas o almoço mesmo, de comer 

arroz e feijão polenta, couve, o que for, entendeu. Esse era o almoço. Às 

onze horas tinha uma refeição que eles chamavam de merenda. Às onze 

horas era bolo de chuva, um cafezinho, uma coisinha assim. Às três horas 

era a segunda merenda, passava uma ... Às cinco horas da tarde era a 

janta. Só que a janta eram os mais velhos, o que eles comiam muito era 
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vaca no almoço.(...) Então, lá se você falar de um pouquinho mais de regra 

tinha, porque tinha horário para comer, para dormir... então chegava, depois 

da janta e depois o que o pessoal fazia, saiam, sentavam, tinha um quintal, 

assim, ficavam conversando. Então estava conversando, conversando, ai 

tomava banho para ir dormir, oito horas, nove horas, estava dormindo. Eu 

nunca gostei, mas era costume tomar um chá antes de dormir. Alguém 

tomava o chá, mas eu nunca gostei de tomar o chá. (...) Acho que estas 

regras me favoreceram lá na frente, porque na adolescência aqui em São 

Paulo, tinha uma ausência, duas crianças, eu e a minha irmã, eu com 12, 13 

anos de idade, sem alguém ali pra falar...” 

 

Apesar dessa avó ter contribuído muito para a saúde emocional de João, a 

mãe também teve um papel importante na forma como “apresentou” o pai para João, 

de uma forma positiva, exaltando suas qualidades e deixando claro o amor que ela 

sentia por ele. Claro que trata-se de um pai parcial, idealizado. 

 

“Então, ela assim... O meu pai era também um líder, um líder da fazenda, 

ele tocava violão, ele cantava, ele era extrovertido, ele era brincalhão. Ela 

que falou. Tanto que ela conta que quando ela começou a namorar com ele, 

ela não acreditava, que ela achava que tinha muitas outras moças muito 

mais à altura dele do que ela, então para ela foi uma surpresa ele ter 

namorado e casado com ela, ter escolhido ela.” 

 

Colombo (2004) a partir dos escritos de Winnicott refere que a mãe, não só na 

primeira infância, mas talvez para sempre, é vista pelos filhos como “mãe”, 

relacionada a uma função. Segundo ela, poucas vezes o desenvolvimento 

emocional dos filhos permite fazê-los enxergar a mãe como ser humano para além 

do seu papel. A mãe permite aos filhos considerá-la em primeiro lugar como mãe e 

só muito tempo depois como pessoa com interesses próprios. A autora ainda falando 

de Winnicott refere que enquanto a mãe não é vista pelo filho como pessoa total 

essa terá mais dificuldade em oferecer aos filhos um modelo de adulto. Mediante o 

relato de João pode-se inferir que ele conseguiu fazer esta passagem da função 

para a pessoa, conseguindo integrar as polaridades da mãe e transformá-la em um 

ser humano. 
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“A minha mãe? A minha mãe está com 85 anos, ela parou de trabalhar já 

tem uns 40 mais ou menos, uns 30 mais ou menos, e ela é muito fechada 

dentro de casa, muito fechada. Então pelo menos, ela não vem na minha 

casa de jeito nenhum, ela só vem se eu for lá buscar. E eu tento, por 

exemplo, a semana passada o meu filho veio pra ca, ela não queria vir, que 

ela fala que ela está ruim, ela está já debilitada, já. Assim, problema de 

coração, já tem problema de pressão alta, ela tem diabetes, a sorte dela é 

que ela não é obesa. E a cabeça dela é uma cabeça sensacional, eu vou te 

contar porquê, ela fala que ela não sabe ler nem escrever, mas sabe qual é 

o passatempo dela? Caça palavra, ela mora ela e a minha irmã sozinhas, 

então a minha irmã compra os livros e ela acha, ela fica lá e acha. A 

semana passada eu fui lá, nessa semana, na hora do almoço, a gente está 

conversando e ela conversando e lá procurando as palavras, eu acho que é 

isso, Graças a Deus faz muito bem pra ela. A minha relação com ela é 

tranquila, não tem atrito, ela reclama muito da minha ausência, né, porque 

eu acho que a expectativa dela é a seguinte, era eu casar e ficar morando 

com ela, eu acho isso, tá” 

 

O trecho acima nos remete a Fase Última do Ciclo Vital da Família, em que a 

família precisa ser continente com este momento delicado e dispor de tempo e 

vontade para estar junto com o idoso, evitando o abandono e o descaso com alguém 

que esteve próximo durante uma vida ou parte dela. Com o avanço da idade, o idoso 

começa a enfrentar limitações que fazem com que ele fique mais recluso e que 

diminua suas atividades, principalmente externas. Com relação ao relacionamento 

de João com sua mãe, pode-se pensar que a falta de um vínculo significativo entre 

ambos, dificulte uma maior frequência nas visitas, apesar de que não se pode deixar 

de incluir o contexto social em que vivemos hoje em dia, onde o tempo é a moeda 

mais preciosa. 

O sentimento que João tem pela mãe é positivo, e em nenhum momento de 

seu relato culpabiliza sua mãe ou demonstra sentimentos negativos: 
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“Ah, o meu sentimento é que... eu gosto muito dela, que ela é uma pessoa 

maravilhosa, também, por causa do jeito dela, ela é de um jeito mais 

fechado, mas ela é maravilhosa, ela é assim, umas tiradas que não é de 

uma pessoa que não sabe ler e escrever. Sabedoria... Ela tem muita 

sabedoria, ela fala o que pensa, fala mesmo, sem medo, às vezes sabe... 

tem dias que é importante a fala dela, e ela sempre teve uma idéia assim, 

que vai morrer logo, que ela não ia conhecer os netos e ela já tem bisnetos. 

Então assim, eu... agora até a Neusa anda pegando no meu pé, que às 

vezes eu fico uma semana sem falar com ela, eu tenho que intensificar mais 

isso, que eu acho que é legal.” 

 

 

- Compreendendo a ausência paterna sob a perspectiva do participante 

 

João demonstrou que sentiu muita falta do pai, o sentido que deu à essa falta 

foi ir se transformando nas diferentes fases do ciclo vital de sua família de origem. 

Corneau (1991) revela um dado interessante afirmando que quanto mais as 

carências se fazem sentir em decorrência da ausência paterna, mais elas são 

compensadas com uma idealização inconsciente, ou seja, um indivíduo cujo pai 

abandonou o lar tende a idealizar o próprio pai ou a buscar constantemente na 

realidade uma figura de pai ideal. Esta idealização aparece no relato de João: 

 

“Ah, o sentimento é da ausência mesmo, né, e eu não sei falar se eu tivesse 

convivido com ele, não é... mas pela história que eu fiquei sabendo dele, eu 

acho que se eu tivesse vivido com ele teria sido muito bom, mesmo, porque 

ele era uma pessoa que... eu não tenho nenhum dom para música, eu não 

consigo cantar, eu não consigo tocar nenhum instrumento, eu estudei violão 

mais de anos e não consegui aprender as... sei fazer as posições, mas não 

consigo dar ritmo nenhum, Ele tocava, ele cantava...” 

 

Apesar da ausência paterna, João teve várias pessoas que contribuíram para 

a construção do sentido de “pai”, figuras importantes que, cada uma a seu modo 

trouxe uma faceta que o ajudou a encontrar o próprio jeito do “ser pai”. Apesar das 

pesquisas sobre a ausência paterna apontarem que ela possa ser responsável por 

diversos distúrbios de comportamento, Faria (2003) afirma que outras pesquisas 

indicam que essa questão deve ser analisada dentro de uma dinâmica mais ampla, o 

que implica uma análise das relações familiares, da postura da companheira, dos 



82 

 

acordos realizados quanto ao exercício do cuidado e da disposição do homem para 

uma participação mais ativa, além de outros aspectos como o contexto étnico, social 

e histórico.  

As características pessoais de João somada à rede que foi construindo ao 

longo da vida, somado ao contexto social e histórico vivido por ele formaram um 

conjunto propício para que o saldo tenha sido positivo: 

 

“Assim, eu até, às vezes até comentei, eu não tive um pai de sangue, não é, 

mas eu tive esse meu tio ai que eu considero assim como um pai, e quando 

eu tinha ai quase já 50 anos, a N. trabalhava com uma pessoa lá no Centro, 

ficou muito amiga, e nós fomos lá para a casa dela. E o pai dela era muito 

parecido fisicamente comigo, e cidade do interior pequena saíamos os três 

juntos, estávamos andando com ele na rua e o pessoal dizia: “Seu Antônio, 

ué, tem outro filho, é o teu filho? Aquela história, e o Seu Antônio adorou a 

história. Ai perguntavam se eu era filho dele, ele não negava. Ele não 

negava, ai ficava aquela história. Eu ligava para ele e dizia: “O pai...” não sei 

o que, então teve um pai adotivo na história, também, mas foi muito 

distante, porque ele morava lá, nos vimos poucas vezes” 

 

Por fim, João escreve uma carta ao pai, um pai idealizado, subjetivo, 

apresentado por terceiros, mas que, mesmo ausente fisicamente, parece que esteve 

presente no imaginário do participante. Uma carta regada à sensibilidade e amor: 

 

“(...) tenho certeza que o meu desenvolvimento pessoal e intelectual teve 

inspiração no seu modo de ser.(...) Não te vi com os meus olhos físicos, 

mas com o coração sim e isso me faz a cada dia amá-lo e respeitá-lo para 

sempre. Onde estiver saiba que o amo muito e agradeço a Deus por ter 

você como pai” 

 

4.3.2 Caso 2 

Nome: Antônio                    

Nascimento: 1950 

Estado Civil: Viúvo 

Filhos: 4 
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- Compreensão do participante na Fase de Aquisição 

 

Antônio é o filho caçula de oito filhos. Sua vivência como filho na Fase de 

Aquisição de sua família de origem deu-se na década de 1937, quando a maioria 

das famílias eram nucleares e hierarquizadas. Seu pai morreu quando tinha três 

meses de idade, deixando sua mãe sozinha com os oito filhos, que nasceram com a 

função de aumentar os trabalhadores braçais:  

 

“Lá no interior é assim mesmo, o pessoal arruma filho que diz que é para 

trabalhar na roça. (...) Se ele não tivesse morrido acho que teria bastante 

mais, porque minha mãe tinha 32 anos”.  

 

Mediante essa fala de Antônio pode-se pensar que a decisão de ter filhos, 

para seus pais, era mais compatível com a visão de família tradicional, na qual 

segundo Giddens (2003) os filhos eram vistos como uma vantagem econômica, 

diversamente da contemporaneidade em que os filhos chegam para atender 

necessidades psicológicas e emocionais. 

 A morte do pai potencializa as dificuldades vividas pela família de Antônio, 

pois durante o processo de sua doença os poucos recursos que tinham acabaram: 

  

“Meu pai ficou doente um ano e durante esse tempo ele tinha animais, 

vendia feijão, arroz, ele comprava e vendia pra sustentar a família e durante 

esse tempo que ele teve doente ele teve que vender, foi vendendo, 

vendendo, vendendo e quando ele morreu, ele tava praticamente sem nada” 

 

A partir desse momento, a família tinha que lutar pela sobrevivência tanto 

física quanto emocional. A mãe teve que trabalhar e levar os filhos maiores para 

ajudá-la a garantir o sustento, sendo que foi a irmã de nove anos que ficou 

responsável pelos cuidados de Antônio, que tinha apenas três meses e de outros 

três irmãos: 

 

“Ela cuidava de tudo, tinha essa responsabilidade e outra, tinha que cuidar 

direitinho porque senão apanhava. Naquela época era assim. Ela criou a 

gente com muito carinho, e até hoje tem muito carinho com a gente. Minhas 
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irmãs tem muito carinho com a gente sabe, comigo então mais ainda, o 

caçulinha, o brinquedo dela.” 

 

O contexto de precariedade vivido pela família de Antônio talvez tenha sido 

responsável por ele afirmar que não fez diferença para ele não ter tido um pai 

naquela época, provavelmente porque ele, assim como todos, estava lutando pela 

sobrevivência física e questões emocionais não tinham espaço naquele momento: 

 

“Sabe, não fez diferença. A diferença que fez foi que se ele tivesse, talvez 

se ele não tivesse morrido talvez a gente tinha passado uma vida melhor, 

porque alimentação era um problema sério. A gente chegou a comer fubá 

torrado com sabe aquelas batatinhas miudinha que minha mãe plantava na 

horta, batia, fazia sopinha de fubá com batata e a gente comia aquilo. Folha 

de batata doce, como se fosse couve, se a gente falar que comia aquilo 

ninguém sabe, mas comia.” 

 

Antônio relata que guarda momentos ruins da sua infância, que apesar da 

família trabalhar bastante para viver, o lugar era muito pobre e o que conseguiam 

com o trabalho era praticamente em troca de comida e bem “miserável”: 

 

“A gente trabalhou serviço escravo. Pra mim foi muito ruim, sabe? Nossa... 

difícil demais, lá não tinha saneamento básico, a gente ficava descalça 

assim, pisava nas fezes, fazia tudo no quintal, ninguém sabia o que era um 

banheiro, ninguém tinha uma ideia dessas coisas. (...) Minha mãe dizia: 

’quando alguém levantar do lugar não senta naquele lugar, deixa esfriar 

para não pegar doença’. Não tinha remédio, não tinha nada”. 

 

Como pai, Antônio relata que teve um bom relacionamento com os filhos, mas 

deixa claro que teve preferência pelo filho mais velho. 

 

“É eu tinha... eu nunca fui assim muito carinhoso assim não, mas eu tinha... 

o meu relacionamento com eles foi muito bom. Foi muito... foi sempre bom 

demais. Sempre tinha um, como eu falei, sempre tem um que é diferente do 

outro. Esse mais velho dos homens, esse é aquele que tem um 

relacionamento diferente sabe”. 
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O nascimento do filho mais velho de Antônio foi precedido por uma briga entre 

sua esposa e a irmã dela, sendo que ambas estavam grávidas. “Segundo Antônio, 

para colocar a esposa dele para baixo, a irmã disse: ‘É ai, quando for nascer, vai 

nascer bicho, porque é muito feio, o seu marido é muito feio’ (referindo-se a 

Antônio)”.  

  

“[...] mas você acredita que o menino nasceu bonito, mas bonito, fora de 

brincadeira! Pena que eu não tenho uma fotografia para te mostrar que 

coisa linda, ele nasceu loiro, os olhos azuis, assim quase da cor do seu, era 

mais claro, verde, meio esverdeado, branquinho, assim da sua cor, aquele 

cabelão bonito, ele tinha um cabelo lindinho”. 

 

Pode-se pensar que este filho escancaradamente preferido por Antônio seja 

uma prova concreta de sua “potência”, do quanto ele consegue fazer coisas boas, 

bonitas e surpreender aqueles que não acreditam ou o desmerecem. Provavelmente 

essa supervalorização da “potência” externa conta de uma ausência interna, de uma 

baixa autoestima, que se traduz na verbalização de Antônio como insegurança. 

Corneau (1991) afirma que o pai ausente (tanto física quanto psicologicamente) 

parece desencadear nos filhos falta de confiança em si mesmo.  

Interessante notar que com esse filho especificamente, Antônio não teve um 

olhar de “coitadinho”, confirmando a potência e a capacidade depositada nele e 

como numa “profecia autocumprida” o filho se tornou respeitado por todos os outros 

irmãos: 

“Eu fui criando ele assim, quando ele caia tinha muita gente que falava: ‘Ah, 

coitadinho... meu filhinho’, e eu falava pra ela também não falar nada. 

Quando ele levava um tombo, ele era muito esperto, sabe.[...] quando ele 

caia eu falava: ‘Levanta do chão menino’ Eu falava de propósito, sabe, não 

era porque eu queria falar bravo, não, no fundo eu não queria falar assim... 

[...] Ah, você sabe o que aconteceu, ai ele cresceu tomando conta dos 

outros e ninguém punha a mão, nenhum outro moleque punha a mão nos 

outros dois por causa do respeito que tinha por ele” 

 

Outro ponto que vale ser ressaltado na Fase de Aquisição da família 

construída por Antônio é que ele se casou com uma mulher que já tinha uma filha, 

que por sua vez não tinha o nome do pai. Importante contextualizar que naquela 

época existia muito preconceito com mães solteiras, mas isso não foi impeditivo para 
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Antônio escolhê-la como esposa. E ele foi mais além, registrando a menina como se 

fosse sua filha: 

 

“A menina dela tinha o nome, a menina dela era só o sobrenome dela, da 

minha esposa. Ai eu coloquei, eu fui lá no cartório, eu mesmo fui, falei pra 

ela: ‘Dá aqui a certidão dela aqui’ fui no cartório, coloquei o meu nome, 

troquei a certidão dela, coloquei o meu nome como se ela fosse a minha 

filha mesmo” 

 

Antônio deu o seu nome, assumiu a paternidade pela filha da sua esposa, 

apesar dele mesmo afirmar que “a menina dela não podia me ver, não gostava de 

mim de jeito nenhum, a menina dela era terrível, aquele gênio forte, de criança e 

cresceu assim, e eu tentei de tudo, mas no fim eu até desisti, sabe”.  

 

- Compreensão do participante na Fase Adolescente 

 

 Aos onze anos, Antônio e sua família mudam para a cidade, trazendo para 

todos uma vida mais digna, com saneamento básico e outros recursos necessários 

para um bom desenvolvimento. Um deles, que foi de extrema importância para 

Antônio foi a escola. O estudo abriu um novo portal na vida do participante, 

funcionando como uma função paterna, que nas palavras de Dor (1991) trata-se de 

uma entidade simbólica que ordena uma função. Trata-se de um pai simbólico e 

universal, pelo qual todos nós não podemos deixar de ser tocados pela incidência de 

sua função, que estrutura nosso ordenamento psíquico na qualidade de sujeitos.  

 

“Ai ela comprou uma casa na cidade. Nossa... melhorou, aí a gente 

começou... foi bom, foi uma maravilha, sabe? [...] Aí passou a professora de 

uma escola que se chamava Escola Reunida, uma política que você não faz 

nem ideia. Passou a professora e a diretora dessa escola perguntando se 

tinha uma criança em idade escolar. Se não fosse isso acho que eu não ia 

estudar nada. Primeiro eu tinha estudado um pouquinho, lá onde eu morava 

tinha uma escola, mas eu não estudava nada porque eu tinha um medo de 

apanhar e a professora batia, sabe. Eu não apanhava não porque eu tinha 

medo. Eu ficava ali morrendo de medo de apanhar”. 
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O estudo trouxe para Antônio a possibilidade de estabelecer outra relação 

com a vida, de enxergar mais longe, de ser reconhecido e validado por algo que 

valorizava. Polity (2004) refere que a função do paterno está na transmissão do 

legado cultural, que se faz a partir da linguagem. Foi na escola que Antônio foi 

“apresentado” para uma figura histórica que chamou a sua atenção e despertou a 

sua admiração: Rui Barbosa. 

 

“Entrei no primeiro ano, já com 11 anos. Ai, modéstia parte eu era bom na 

escola, era bem dedicado, gostava de aprender, o dever de casa também 

né, eu estudava muito Rui Barbosa sabe. Até hoje eu acho o Rui Barbosa, 

não sei se você já ouviu falar nele. Se tiver uma pesquisa de quem foi o 

maior brasileiro pra mim foi Rui Barbosa. Eu estudava muito o Rui Barbosa 

e então eu tinha o apelido de Rui Barbosa”. 

 

Antônio se diz encantado pela história de Rui Barbosa, principalmente sua 

participação na Conferência de Haia, na Holanda, quando: 

  

“ele chegou lá, aqueles alemães, ingleses, tudo cheio de pose e ele lá 

quietinho lá no canto, nem dava bola para eles. Aí quando ele chegou na 

hora de conversar, todo mundo precisava de intérprete, isso me chamou 

atenção. Quando foi a vez dele perguntaram se ele precisava de intérprete 

e ele disse que não, e perguntou: ‘eu quero saber em que língua vocês 

querem que eu fale. Aquilo foi o máximo, todo mundo ficou de boa aberta. 

Ele era baianinho, um baianinho”. 

 

Pode-se pensar que Antônio foi tocado por esse trecho da história de Rui 

Barbosa porque se identificou com um homem pequeno, sem grandes atrativos, 

insignificante perante os olhos dos outros, mas que guardava dentro de si uma 

grande sabedoria e surpreendeu a todos com seu valor. Isso porque apesar da vida 

difícil que teve, da luta pela sobrevivência e pela pobreza que viveu, Antônio entrou 

para a escola, destacou-se com o apelido de “Rui Barbosa” e também foi 

reconhecido em seu valor, prova disso é que chegou a receber o diploma: 

 

“Aí eu estudei ali, no meio do ano me passaram para o segundo ano, uma 

porque eu já sabia bastante e outra porque eu já estava com a idade 

avançada. Passei, fui passando, passando e antes de 15 anos já tirei o 

diploma [...] Quando eu fui receber o diploma, não tinha calçado, sapato 



88 

 

nessa época, imagina. Aí a professora falou: ‘Olha é para vir com o sapato 

bem engraxado no dia da recepção do diploma’. Ai eu falei pra ela: ‘Ihh, 

olha infelizmente eu não tenho sapato, só se eu engraxar o pé’”. 

 

A professora conseguiu um sapato para este dia especial, um sapato 

apertado, mas que Antônio não recusou. O calçado era do irmão da professora, que 

segundo Antônio tinha um “pé fininho”, diferente de seu “pezão”. Essa fala 

demonstra que tinha um sentimento de menos valia que o acompanhava. Antônio 

traduz esse sentimento quando relata qual foi o impacto da ausência paterna em sua 

adolescência: 

 

“Eu acho que a única coisa que poderia ter acontecido de melhor, é ele (o 

pai) me dar mais impulso, não sei se seria esse o caso, mas... um impulso 

para mim não ter essas inseguranças” 

 

Antônio nega que tenha tido uma figura masculina significativa em sua 

adolescência, ninguém que lhe desse um exemplo, mas relata que seu irmão foi 

“mais ou menos” essa pessoa: 

 

“Inclusive o meu irmão fez uma coisa para mim que foi muito bom, sabe. 

Que a minha mãe proibia a gente de brigar, sabe. ‘Não briga porque a gente 

é pobre’. Então quando a gente mudou para a cidade – estou voltando pra 

trás – tinha um lugar na cidade que eu passava lá, que os meninos corriam 

atrás da gente, de mim e do meu irmão também, hoje ele conta, aquela 

época não contava. Eles corriam pra bater, eram mais ou menos uns seis. É 

porque a gente era caipirão, acho que era por isso. Eu acho que era por 

isso, sei lá. Eu sei que eles queriam, queriam fazer brincadeira, gozação. E 

eu sempre corria, porque a minha mãe sempre falava: ‘Não pode brigar’, 

fazer o que? E cresceu aquele medo, sabe, aquele medo, é ruim isso aí. E 

eu não aceitava tudo aquilo. [...] Minha mãe pediu pra eu ir buscar um 

estojinho de injeção na casa da fulana e quando ela falou aquilo eu fiquei 

pra morrer de medo, sabe. [...] eu fui, passei assim, por perto e Graças a 

Deus eles não me viram. Fui e quando eu voltei eles estavam tudo lá, e eu 

com o aparelho na mão, quando eu passei perto eu fui devagarinho, quando 

eu passei perto deles corri, sabe, eu corri, ah, ninguém me pegava. [...] 

Cheguei em casa chorando, aí minha mãe me perguntou: ‘O que foi 

menino?’ Ai eu contei chorando aquilo. Ai o meu irmão, o meu irmão era 

meio bruto, ele disse assim: ‘Você não tem mão, não? Você também não 
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tem mão?’ Ah, quando ele falou aquilo, por isso que eu te falo, ele foi muito 

bom pra mim, nesse sentido ele foi muito bom pra mim. E a minha mãe 

escutava muito o que ele falava, sabe, na hora que ele falou aquilo ah, mas 

que beleza, parece que abriu um paraíso pra mim. [...] Voltei lá na hora, 

enchi o bolso de pedra, fui lá, aí fui devagar, não fui correndo não, fui 

devagarinho, eles estavam lá e eu queria que eles me vissem mesmo, 

quando eu cheguei perto deles, fui chegando perto, eles vieram pro meu 

lado, quando eles vieram eu taquei pedra, foi um tiroteio. Conclusão: eles 

ficaram me procurando para fazer amizade depois”. 

 

Mediante o relato de Antônio pode-se perceber que a mãe, de certa forma, lhe 

impunha limites que eram respeitados por ele, apesar dele demonstrar muito medo 

de apanhar. Parece que o caso do Antônio se encaixa no pensamento de Lima 

(1997) que coloca a questão de que algumas mulheres se tornam mais “patriarcais” 

que os próprios homens e assumem os ditames masculinos a que são submetidas. 

O resultado disso é que os filhos ficam cercados de “pais” e carentes de “mães”, já 

que elas estão ocupadas vivendo funções não maternas.  

 

 

- Compreendendo o participante na Fase Madura 

 

Na Fase Madura do Ciclo Vital da Família, Antônio continua afirmando que 

não teve nenhum problema, que não sentiu e não sente a falta do pai: 

 

“Não tenho falta, falta assim... não... a falta que ele fez foi na parte material, 

porque talvez se ele tivesse vivo, teria passado menos dificuldade, porque é 

muito ruim a gente passar muita dificuldade material. Não é bom não”. 

 

Um fato que, segundo Antônio, marcou profundamente a sua vida foi um teste 

que ele fez para entrar na Polícia Militar (PM). Ele tinha como objetivo fazer carreira, 

não ficar “caçando bandido”, mas chegar a ser Tenente. Seu primo trabalhava na 

PM como Sargento e o incentivou muito a entrar: 

 

“Eu já tinha vontade mesmo de ir, não é, então por isso que eu fui, 

entendeu, e isso aí marcou a minha vida para o resto da minha vida, sabe, 

porque aconteceu isso daí, que eu não passei, comecei a tremer e é esse 
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tremor que eu tenho até hoje, entendeu? Eu não passei por causa dessa 

insegurança, com certeza”. 

 

Antônio, durante sua vida, teve muitos medos: talvez o primeiro medo tenha 

sido o medo de não sobreviver, de lhe faltar comida, medo de ficar doente, medo de 

apanhar da professora, medo de apanhar da mãe, medo de apanhar dos meninos 

da cidade, enfim uma insegurança diante da vida. A “figura paterna” representada 

por meio desses contatos sociais é algo a ser temido. Pode-se pensar que estar 

diante de um representante da lei, a polícia, tenha atualizado todos os seus medos e 

como consequência do alto nível de estresse provocado desencadeou o tremor que 

o acompanha até hoje. Tremer pode ser uma representação concreta da soma de 

todos os seus medos e inseguranças.  

Nos relatos de Antônio ele afirma que ele foi criado por mulheres e que ele é 

“pro lado de mulher nesse sentido, não no sentido pejorativo”. 

 

“Eu gosto de mulher médica, entendeu. Quando eu tenho as minhas 

médicas mulheres, eu me dou... são sempre bem-vindas, sabe, eu acho 

bacana, sabe. Tem uma doutora aqui embaixo, que é a Doutora R., mas é 

um amor de pessoa, sabe, parece uma menina, é um espetáculo de pessoa. 

Tem uma recepcionista aqui embaixo, uma loira que chama P., mas é uma 

mulher bacana demais, eu até fui até Minas e trouxe um presentinho pra 

ela, com todo prazer, mas não é o caso de ficar pensando besteira não... 

Porque ela é muito simpática.” 

 

Fica a impressão que, ao mesmo tempo que a representação da figura 

paterna é de algo a ser temido, a maternagem deixou lacunas, que Antônio busca 

preencher com essas mulheres cuidadoras que ele supervaloriza. A mãe, segundo 

Lima (1997), por meio de seus cuidados dá forma à individualidade do filho, 

exemplifica com seu comportamento, com o toque propicia uma noção de corpo e de 

seus contornos, favorece o enraizamento na própria totalidade individual. 

 

- Relação com a Mãe 

 

A mãe de Antônio ficou viúva aos 32 anos com oito filhos, tendo o mais novo 

três meses, tendo que sustentar a casa deixou os filhos menores aos cuidados da 
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filha de nove anos, que segundo o participante, tinha que cuidar bem porque senão 

apanhava. Apesar da pouca idade e do excesso de responsabilidade, Antônio diz 

que ela foi muito carinhosa. Com relação à mãe ele afirma: 

 

“Não tinha como ela ser carinhosa sabe, ela tinha um amor na gente fora de 

sério. Ela não deixou ninguém se espalhar, sabe, ela ficou todo mundo 

junto, agora carinhosa... ela não sabia, não sabia como, não tinha aquele 

jeito, assim. Mas é coitada, mesmo na simplicidade dela, ela era boa, ela 

não era ruim não. E eu andava muito com ela, sabe, eu era aquela 

companhia... E aí o pessoal também qualquer coisinha... ‘não deixa ela 

andar sozinha, porque senão ela fica falada, aquela coisa’. Então... eu tinha 

muito ciúme dela, também, de filho”. 

 

Antônio afirmou que durante sua adolescência a presença do pai poderia ter 

sido sinônimo de “impulso”, no sentido de dar mais força, de alguém que lhe 

dissesse: “vai que você consegue”. Por intermédio do seu relato, ele diz que sua 

mãe não supriu essa falta, ela também não lhe dava esse impulso. Atualmente já é 

falecida, mas o participante refere que a relação de ambos não era muito boa. 

 

“A gente não tinha aquele relacionamento, assim, depois de... porque 

depois que ela... que eu fui para Santo André, São Bernardo, ela até chegou 

a ir morar comigo um tempo, mas a gente não tinha aquela... como é que 

vou explicar... não tinha aquela... aquela amizade, aquela... não sei se você 

está entendendo. ‘Uma relação bacana’, não tinha aquele relacionamento, 

assim, suave, assim, sabe. Ela reclamava bastante, e eu não aceitava a 

reclamação dela. Nunca falei que ela era ruim, eu sabia que eu tinha os 

meus defeitos, mas era assim, de ambas as partes, sabe [...] Ela era triste, 

porque ela sempre batalhou muito. Ela foi muito sofrida”. 

 

O pai apresentado pela mãe de Antônio é um pai bravo, mas ela falava bem 

dele.  

 

“O pessoal falava... eu ouvia ela contando lá para o pessoal lá, que 

quando... porque lá era uma casa longe da outra, sabe. Ele pegou e levou 

ela para casa, levou ela pra lá, pôs ela pra dormir e quando ele foi fazer 

sexo com ela, ela saiu correndo e entrou pra dentro do outro quarto e 

trancou a porta. E no outro dia ela saiu cedo, de madrugada, quando 
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amanheceu o dia e se mandou pra casa do pai. Ficou lá 15 dias e depois 

ele foi buscá-la”. 

 

- Compreendendo a ausência paterna sob a perspectiva do participante 

 

Antônio, durante todo seu relato, afirma que não sentiu a falta do pai, embora 

afirme que se o pai não tivesse morrido talvez a situação financeira da família não 

teria sido tão precária. Além disso, relata que na adolescência faltou-lhe um 

“impulso”, alguém que dissesse “vai que você consegue”. Quando questionado 

sobre os sentimentos que tinha em relação ao pai diz: 

 

“Não tem sentimento, filha, sabe por que, eu não tive nada com pai, não tive 

pai, não sei, pra mim é a mesma coisa de vir no mundo sem pai, nunca tive 

pai, não tem sentimento nenhum, nem contra, nem a favor, nem tem 

sentimento  nenhum, não tem como ter sentimento por uma coisa, por uma 

coisa que você... é a mesma coisa de você perguntar para mim, você está 

perguntando pra mim aí, é a mesma coisa de você perguntar pra mim: ‘que 

gosto que você acha que tem isso daí?’ Eu nunca comi...” 

 

Questionado sobre o que o teria ajudado a ser pai, onde ele foi buscar 

referências para ser pai, Antônio afirma que não teve essa referência: 

 

“Ah, não tive... nos livros, no que eu passei, entendeu, experiência de vida, 

foi das coisas que eu fui aprendendo com a vida.... entendeu... nossa foi 

muito tirei muito disso e daquilo. [...] Quando eu era moço eu vi muita coisa, 

muitos... eu vi cada coisa que você não tem nem ideia”. 

 

Antônio verbaliza que não sentiu nenhuma falta do pai, mas suas palavras 

são carregadas de dor, de mágoa e ousaria incluir uma dose de raiva. Até de coisas 

que “nunca comemos” imaginamos o gosto! A carta que Antônio fez ao pai parece 

dizer que graças a outras pessoas ele está bem, já que o pai não esteve presente. 

 

“Onde o Sr. estiver que o Sr esteja em paz. Minha mãe cumpriu tudo o que 

prometeu para o Senhor, não abandonando os filhos e nos dando boa 

educação. Graças a Deus tenho uma boa família, bons filhos e netos. 

Graças a minha filha que trabalha no estado tenho médicos maravilhosos. 
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[...] Graças a Deus estou feliz e saudável. Que Deus ilumine a sua alma e te 

proteja onde o Senhor estiver” 

 

4.4 Construindo pontes... 

 

João e Antônio, dois caminhos diferentes com tantos pontos em comum... 

Ambos viveram em famílias monoparentais, chefiadas pela mãe, num 

contexto social que era baseado, como afirma Negreiros; Feres Carneiro (2004), no 

modelo antigo, marcado por uma assimetria entre homem-mulher e adulto-criança, 

sendo os primeiros os porta-vozes da autoridade, detentores do saber e poder. 

Embora naquela época coubesse às mulheres a dedicação ao lar e aos filhos, ao 

ficarem viúvas, as mães dos participantes tiveram que prover a subsistência da 

família, deixando lacunas na maternagem.  

O estudo, em ambas as histórias, aparece como um lugar de reconhecimento, 

uma função paterna, que a partir de uma virtude simbólica, está presente na 

transmissão do legado cultural, que se faz a partir da linguagem (Dor, 1991). Na 

percepção de minha orientadora Dra. Ceneide Maria de Oliveira Cerveny, da qual 

compatilho, João, metafóricamente falando, tal como a mãe iletrada, transformou-se 

em um “caçador de palavras”, formou-se e transmitiu este legado aos filhos. Antônio, 

por sua vez, identificou-se com Rui Barbosa, um ícone da história brasileira, gosta 

de ler e buscar nos livros as informações que necessita, inclusive fez-se um auto-

diagnóstico de hanseníase por meio de um folheto encontrado no Museu de Cera. 

Curiosamente, no caso de Antonio, ninguém o levou para a escola, foi ela que bateu 

à sua porta, quando a professora e a diretora chegam à sua casa para saber se 

tinha criança em idade escolar. Ele mesmo diz que se isso não tivesse acontecido 

talvez ele nunca tivesse estudado. No caso de João, foi graças à irmã que lhe 

“mostrou o caminho das pedras” que ele começou a se destacar nos estudos.   

Histórias marcadas pela ausência paterna: falta de uma presença concreta na 

Fase de Aquisição da Família, de normas, regras e encorajamento na Fase 

Adolescente e na Fase Madura, falta de “um companheiro”, para João, enquanto 

Antônio afirma não ter sentido falta de nada, pois como “nunca comeu” não poderia 

dizer “que gosto tem”. Faria (2003) refere que algumas pesquisas tentaram 

compreender os efeitos da ausência paterna no desenvolvimento da criança, 

estudando famílias em que ele estava efetivamente ausente, ou por morte, ou por 
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abandono ou divórcio. A conclusão dessas pesquisas, em sua grande maioria, 

aponta que os meninos que cresciam sem a presença do pai apresentavam 

problemas em sua identidade masculina e sexual, no desempenho escolar, no 

ajustamento psicossocial e no controle da agressão. Com relação aos participantes 

deste estudo pode-se perceber que os efeitos mais visíveis da falta do pai foram a 

insegurança frente à vida e a falta de crença em si mesmo. Para João a dificuldade 

em ocupar seu espaço, enquanto para Antônio a insegurança traduziu-se em medo, 

um medo somatizado e transformado em tremor nas mãos. Porém, como o pai não 

estava presente, os entrevistados tiveram que, por eles mesmos, dar conta das 

próprias realizações, escolhendo outras relações significativas. 

Mas os relatos dos participantes também contam de um “vazio fértil”, fecundo 

de possibilidades, um vazio que os estimulou a ir em busca, a desejar, a procurar o 

estudo, as palavras e quem sabe um sentido. E a trajetória não terminou, João 

afirma que apesar de ter 62 anos ainda quer se desenvolver, referindo-se à busca 

de seu espaço e Antônio ainda se encanta com as descobertas que faz sobre Rui 

Barbosa, assistindo à TV Assembleia, além de continuar a ler livros.  Ambos 

constituíram família, conseguiram estabelecer uma boa relação com os filhos e 

construíram uma boa paternidade apesar da ausência paterna. Apesar das 

inseguranças e medo, tiveram coragem de seguir em frente, nas palavras de Rollo 

May: 

“somos chamados a realizar algo novo, a enfrentar a terra de ninguém, a 
penetrar na floresta onde não há trilhas feitas pelo homem, e da qual 
ninguém jamais voltou que possa nos servir de guia. [...] A palavra coragem 
tem a mesma raiz que a palavra francesa coeur, que significa “coração”. A 
coragem que falamos não é o oposto do desespero. Muitas vezes teremos 
que enfrentar o desespero, por isso Kierkegaard e Nietzche, Camus e 
Sartre afirmam que a coragem não é a ausência de desespero, mas a 
capacidade de seguir em frente, apesar do desespero” (MAY, 1975, p. 10-
11) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
“Conheça todas as teorias 

Domine todas as técnicas, 

Mas ao tocar uma alma humana 

Seja apenas uma alma humana” 

Carl Gustav Jung 

 

O ponto de partida desta trajetória foi a escolha do tema e a ausência paterna 

foi uma escolha feita inicialmente com o coração, por acreditar que somente um 

caminho temperado com nossa história nos oferece o prazer de caminhar, e 

posteriormente pelo reconhecimento da sua importância na atualidade. Por meio de 

minha experiência profissional pude verificar na prática como são cada vez mais 

comuns histórias de vida onde falta a figura do pai e, portanto, caminha-se para 

gerações de futuros pais que não conviveram com os próprios pais. Neste ponto, 

penso que se pode dizer que a paternidade parece um tema ainda em construção, 

revestido de diversas cores dependendo do contexto histórico, cultural e social em 

que é estudado. A ausência paterna demonstrou ser um tema amplo, fazendo-se 

necessário especificar o tipo de ausência, se por morte, abandono, uma presença 

ausente, separação ou se esse motivo é totalmente desconhecido, pois essa é uma 

variável importante para uma análise mais assertiva. 

O levantamento da literatura sobre o tema me fez perceber que esse tema, 

apesar de antigo, é pouco explorado e a maioria do material encontrado diz respeito 

a uma ausência que implica em falhas importantes no desenvolvimento, podendo 

levar à drogadição, violência, distúrbios de aprendizagem, problemas de identidade 

sexual, entre outros. Esses comportamentos podem ser vistos em nossa sociedade 

atual, mas não se pode fazer uma análise parcial e depositar tudo na conta da 

ausência paterna, sob o risco de construirmos profecias auto-cumpridas. Há que se 

fazer uma análise mais ampla, levando-se em conta diversas variáveis.  

Mudanças são vividas numa velocidade antes nunca vista em nenhum 

momento da história da Humanidade, a globalização nos inunda de informações e 

ideais a serem atingidos. A mulher, depois que ingressou no mercado de trabalho, 

desencadeou mudanças sociais e relacionais que afetaram a educação e o papel do 

pai. São muitos os fatores que precisam ser analisados para compreender melhor os 

distúrbios sociais que se vive na atualidade.  
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Essa pesquisa teve o objetivo de compreender a construção da paternidade a 

partir do “vazio” da ausência paterna e para tanto optei pela pesquisa qualitativa, 

que me permitiu adentrar ao tema, sem perder minha identidade enquanto 

pesquisador, podendo transitar com criatividade nos campos pertinentes à ausência 

paterna, sempre mantendo o foco no compromisso com a ética e com a seriedade 

do trabalho.  

Por intermédio de meu encontro com os participantes, por um instante pude 

compartilhar histórias de vida muito interessantes e ricas, despertando emoções e 

criando um envolvimento do observador com o sistema observado, características 

intrínsecas à pesquisa qualitativa e em consonância com a Abordagem Sistêmica. 

Nesta breve visita aos relatos dos participantes pude verificar que a ausência 

paterna tem influência na construção do próprio ser, antes de influenciar a 

construção do “ser pai”. O “vazio” deixado pelo pai deixou os participantes dessa 

pesquisa inseguros, é verdade, mas o mistério que envolve a sabedoria da vida, ou 

a sincronicidade, como diria Jung levou-os a encontrar pessoas significativas e a 

trilhar caminhos que, de certa forma, preencheram criativamente esse vazio dando 

um sentido a vida. Um exemplo disso é o estudo, que fez com que os participantes 

navegassem para outros mares, conhecessem as letras e o mundo e desta forma 

pudessem se colocar nele e por ele serem reconhecidos. 

Mediante os relatos de João e Antonio lembrei-me de um texto de Rubem 

Alves (2008) que traz uma metáfora que julgo pertinente: 

 

Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que são as delicias 
dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, sem pingos de limão, com 
arroz, paellas, sopas. Sem defesas – são animais mansos – seriam uma 
presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse a sua sabedoria 
as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Pois 
havia num fundo de mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras 
felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas 
saia uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto 
gregoriano, todas cantando a mesma música. Com uma exceção: de uma 
ostra solitária que fazia um solo solitário, diferentes da alegre musica 
aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e 
diziam: “ela não sai de sua depressão...” Não era depressão. Era dor. Pois 
um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela 
não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se 
da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe 
provocava, em virtude da sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-
lo com um substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava 
seu canto triste, o seu corpo fazia o seu trabalho – por causa da dor que o 
grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com o seu 
barco. Lançou a sua rede e toda a colônia de ostra, inclusive a sofredora foi 
pescada. O pescador se alegrou, levou-as para a sua casa e sua mulher fez 
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uma deliciosa sopa de ostra. Deliciando-se com as ostras de repente seus 
dentes bateram num objeto duro que estava dentro da ostra. Ela tomou em 
suas mãos e deu uma gargalhada de felicidade: era uma pérola, uma linda 
pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele tomou a pérola e 
deu-a de presente para a sua esposa. Ela ficou muito feliz ... “ Ostra feliz 
não faz pérolas. Isso vale para as ostras e vale para nós, seres humanos. 
As pessoas que se imaginam felizes simplesmente se dedicam a gozar a 
vida. E fazem bem. Mas as pessoas que sofrem, elas tende a produzir 
pérolas para poder viver. Assim é a vida dos artistas, dos educadores, dos 
profetas. Sofrimento que faz pérola não precisa ser sofrimento físico. 
Raramente é sofrimento físico, Na maioria das vezes são dores na alma. 
(ALVES, 2008, p.52-53). 

 

Os participantes de nossa pesquisa relatam dores, faltas, medos, 

inseguranças, mas que, paradoxalmente, também foram estímulos para seguirem 

adiante e “fabricarem suas próprias pérolas”. 

Claro que essa investigação é apenas um recorte de uma possibilidade dentro 

do universo da ausência paterna, são necessárias novas pesquisas, em novos 

contextos que visem a ampliar o espectro dessa falta. Coincidentemente a ausência 

paterna dos participantes dessa pesquisa deu-se pelo falecimento dos pais, o que 

talvez minimize o impacto de sua falta por ter sido uma fatalidade. Como seriam as 

consequências para a construção da própria paternidade se a ausência decorresse 

de um abandono consciente?  E se o pai estiver presente, mas com um modelo 

negativo? Ficam as sugestões para futuras pesquisas.  

Finalizo este caminho com um pensamento de Rubem Alves (2011) sobre a 

aventura de pesquisar: 

 

O navegador voltou de suas viagens trazendo nas mãos os mapas que 
desenhara nos mares onde navegara. Mapas são metáforas do mundo dos 
saberes. São úteis. Neles encontramos as rotas a serem seguidas, caso se 
deseje. [...] Mas, de repente, um aluno inquieto aponta para um vazio 
indefinido, sem contornos, no mapa. 
- Qual é o nome daquele mar? – Ele pergunta. E o professor responde: - O 
nome daquele mar eu não sei. Nunca fui lá. Não o naveguei, não o 
conheço. Mas vou lhe ensinar a se aventurar por mares desconhecidos: 
essa é a aventura suprema. Para isso nascemos... Ensinar o que não se 
sabe: “isso se chama pesquisar”, diz Barthes tranquilamente. Ensinar a 
pesquisar: essa é uma das grandes alegrias do professor, somente 
comparável à do pai que vê o filho partindo sozinho como pássaro jovem 
que, pela primeira vez, se lança sobre o vazio com suas próprias asas. O 
professor vê o discípulo partindo para o desconhecido, para voltar com os 
mapas que ele mesmo irá fazer, de um mar onde ninguém mais esteve. É 
isso que deve ser uma pesquisa e uma tese: uma aventura por um mar que 
ninguém mais conhece. (ALVES, 2011, p.52-53). 
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Deixo aqui “meu mapa” dessa viagem que fiz pelas águas da ausência 

paterna que simboliza um caminho possível para futuras pesquisas, na esperança 

que ele possa servir de estímulo e encorajamento para que próximos pesquisadores 

se aventurem por mares ainda desconhecidos.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DA ENTREVISTA: 

 

Tema I: A infância 

� Como foi sentida a ausência paterna na infância? 

� Como foi ser pai na fase de aquisição da sua família?  

� Quais as alegrias e dificuldades? 

Tema II: A adolescência 

� Como foi sentida a ausência paterna na adolescência? 

� Como foi ser pai na fase adolescente? 

� Quais as alegrias e dificuldades? 

Tema III: A vida adulta 

� Como você sente hoje a ausência paterna? 

� Como está sendo agora ser pai? 

� Quais as alegrias e as dificuldades? 

Tema IV: A relação com a mãe 

Tema V: Quais os sentimentos em relação ao pai? 

Tema VI: O que é ser pai? 

Tema VII: Quais foram os seus referenciais na construção do “ser pai”? 

Tema VIII: Quais são as dificuldades da paternidade no nosso contexto social? 

Tema VIII: Escrever uma carta com o tema: “De pai para pai” 
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APÊNDICE B 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

NÚCLEO FAMILIA E COMUNIDADE 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96, de 10 de outubro de 1996) 

 

I - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Título do protocolo de pesquisa: “A construção do ‘ser pai’ no vazio da ausência paterna”  

Pesquisadora: Romina Carla Pucci 

Profissão: Psicóloga 

Inscrição no Conselho Regional nº: 06/80.931 

Avaliação de Risco da Pesquisa: 

(    ) SEM RISCO     ( X ) RISCO BAIXO     (     ) RISCO MÉDIO 

 

II- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como título: “A 

construção do ‘ser pai’ no vazio da ausência paterna”. 

Essa pesquisa está sendo realizada para compreender como homens pais que conviveram 

com a ausência paterna construíram a parentalidade e como o contexto da sociedade pós 

moderna contribui, ou não, para esta construção.   

Através do estudo de suas respostas, junto com as de outros participantes, poderemos 

compreender quais são as características psicológicas presentes em homens que hoje são 

pais, mas que ao longo do seu desenvolvimento não tiveram a figura do próprio pai presente 

e onde se basearam para construir o pai que são hoje. Os resultados da pesquisa serão 
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utilizados para a defesa da dissertação de Mestrado da pesquisadora e para futura 

publicação de um artigo sobre o tema pesquisado. Seu nome jamais será divulgado. 

 

III – ESCLARECIMENTOS DADAS PELA PESQUISADORA SOBRE GARANTIAS DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA: 

 

Caso seja do seu interesse você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para diminuir 

eventuais dúvidas. Para este propósito me coloco à disposição através do meu telefone 

celular 8445-2863 e do e-mail rominacarla@ig.com.br. Importante frisar que você terá 

liberdade para retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo em qualquer 

momento, se assim o desejar. 

Será realizado um Grupo Focal, que consiste em um encontro com duração de duas horas, 

a ser realizado no meu consultório, ou outro local sugerido pelos participantes, onde serão 

discutidos temas pertinentes à pesquisa, ocasião em que serão compartilhados entre os 

participantes experiências e sentimentos. Caso algum conteúdo de ordem pessoal o 

mobilize, coloco-me à disposição para atendimento individual no meu consultório. Informo 

que toda a realização do grupo será gravada e posteriormente transcrita, sempre 

salvaguardando a confidencialidade, sigilo e privacidade. A todos os participantes solicito 

também um comprometimento com o sigilo dos conteúdos emersos no grupo. 

 

IV – INFORMAÇÕES DE NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DA RESPONSÁVEL PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO CASO NECESSITE: 

 

Pesquisadora: Romina Carla Pucci 

Endereço: Rua Guaraiuva, 531 apto 74 - Brooklin – São Paulo / SP 

Telefone: 5507-2511/ 8445-2863 

E-mail: rominacarla@ig.com.br 

 

V – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Assim que ocorrer a defesa me comprometo a enviar um e-mail aos participantes 

informando como acessar os resultados desta pesquisa e me coloco desde já a disposição 

para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários. 
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VI – CONSENTIMENTO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 

 

São Paulo, _________ de _____________________ de 2011. 

 

_________________________________                         ________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa                                     Romina Carla Pucci 

CPF                                                                                  CPF 142.139.948-21 

RG                                                                                    RG 17.091.885  

 

_________________________________                         ________________________ 

Testemunha                                                                        Testemunha 

CPF                                                                                    CPF 

RG                                                                                                RG                                       
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APÊNDICE C 

 
ENTREVISTA ANTONIO 
 
Pesquisadora: Na verdade gostaria de dividir 
a vida do Sr. Em infância, adolescência e vida 
adulta. Então como que foi a infância sem o 
pai, quem vivia na casa do Sr.? 
 
Antonio: Quando o meu pai morreu eu tinha 3 
meses, nós éramos em 8 né, 5 mulheres e 3 
homens. E tinha a moça que era a mais velha, 
de 15 anos, depois tinha o filho mais velho que 
tinha 14 anos e foi baixando até chegar em 
mim que tinha 3 meses. Se ele não tivesse 
morrido acho que teria bastante mais, porque 
minha mãe tinha 32 anos.  
 
P: Nossa novinha! 
 
A: Lá no interior é assim mesmo, o pessoal 
arruma filho que diz que é pra trabalhar na 
roça. Era um lugar muito pobre, tem até um 
livro que eu li sobre esse negocio que tem 
gente que diz “ah não gosto de gente rica!”, 
então o livro diz que a gente tem que gostar de 
gente rica, porque se não como a gente vai 
querer ser rico se a gente não gosta de rico. 
Eu não eu já gosto de gente rica, eu sai de lá 
porque justamente porque lá era pobre, não 
tinha quem desse trabalho pra gente. Então foi 
assim, eu tinha 3 meses então a minha mãe 
levava as minhas outras irmãs mais velhas pra 
trabalhar com ela, e uma de 10 anos, 9 anos e 
meio mais ou menos ficava tomando conta de 
mim, de uma outra irmã que era um ano mais 
velha e outra que tinha ... dois anos mais 
nova, meu irmão dois anos mais velho do que 
eu e eu que tinha 3 meses. 
 
P: Então essa irmã de nove anos cuidava de 
tudo? 
 
A: Ela cuidava de tudo, tinha essa 
responsabilidade e outra tinha que cuidar 
direitinho porque senão apanhava. Naquela 
época era assim. Ela criou a gente com muito 
carinho, e até hoje ela tem muito carinho com 
a gente. Minhas irmãs tem muito carinho com 
a gente sabe, comigo então mais ainda, o 
caçulinha, o brinquedo dela, e eu fiquei até 
mal acostumado. Então ela foi cuidando da 

gente, mas criou naquela dificuldade sabe.... 
Meu pai ficou doente um ano e durante esse 
tempo ele tinha animais..., vendia feijão, arroz, 
ele comprava e vendia pra sustentar a família 
e durante esse tempo que ele teve doente ele 
teve que vender, foi vendendo, vendendo, 
vendendo, vendendo e quando ele morreu ele 
tava praticamente sem nada. E a gente tinha 
um bom terreno La, mas nem pagava imposto 
nem nada, e tinha uma boa casa também... 
mas era um lugar muito pobre. 
 
P: Era na zona rural né? 
 
A: Bem rural, fim do mundo. Então a gente 
foi... eu não falei meu nome, quer que eu fale? 
Não te contei porque eu me chamo .... Antonio 
Dejol, quando eu nasci acho que padrinho, 
madrinha que batizava a gente sabe... ai ele 
que escolheu esse nome Antonio, também não 
sei onde ele arrumou, mas tem Antonio sabe? 
Eu já achei eu tenho até o cartão dele aqui, 
depois te mostro. Então, naquela época lá 
quando nascia uma criança tinha que por o 
nome do santo do dia entendeu? E o santo do 
dia acho que ela procurou la na folhinha, aqui 
fala calendário, mas lá fala folhinha e tava lá 
Degolação de São João, é interessante (o 
entrevista ri). Ai as moças Antonio Degol, 
podia colocar Martins, o nome do meu pai, ele 
tinha um nome tão bonito. Quando eu fui fazer 
o serviço militar, tirar o certificado de 
reservista, o rapaz, o escrevente perguntou 
pra mim “como é que é o seu nome mesmo?”, 
mas o G, porque eu nasci num lugar que se 
chama Município de Ipiranga, mas o G de 
Ipiranga parecia um J não fechava daí como 
eu não gostava desse sobrenome mesmo eu 
falei: Antonio Dejol. Melhorou um pouquinho 
mais, até os meus filhos gostam desse 
sobrenome. Foi assim. A gente trabalhou 
serviço escravo. Pra mim foi muito ruim, sabe? 
nossa... foi difícil demais, lá não tinha 
saneamento básico, a gente ficava descalço 
assim, pisava nas fezes, fazia tudo no quintal, 
ninguém sabia o que era um banheiro, 
ninguém tinha uma ideia dessas coisas. 
Felizmente quando eu tinha 11 anos nós 
mudamos pra cidade. Nossa! Melhorou, ai a 
gente começou... foi bom, foi uma maravilha, 
sabe? Ai já começou a melhorar bastante 
começou a conhecer saneamento básico, 
essas coisas. Ai chegou um dia que... a minha 
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mãe vendeu o terreno que a gente morava. 
Ela vendeu por qualquer preço, sabe e depois 
a gente não pagava imposto nem nada então 
o dinheiro foi mais pra pagar imposto. Ai ela 
comprou uma casa na cidade. Primeiro a 
gente morou de aluguel depois ela comprou na 
cidade. Ai passou a professora de uma escola 
que se chamava escola reunida, uma política 
que você não faz ideia... Passou a professora 
e a diretora dessa escola perguntando se tinha 
uma criança em idade escolar. Se não fosse 
isso acho que eu não ia estudar nada. 
Primeiro eu tinha estudado um pouquinho, lá 
onde eu morava tinha uma escola, mas eu não 
estudava nada porque eu tinha um medo de 
apanhar e a professora batia sabe, nossa batia 
de vara nas pernas. E eu não apanhava não 
porque eu tinha muito medo. Eu ficava ali 
morrendo de medo de apanhar, às vezes ela 
pegava a regra e batia nos cabelos. Mas eu 
não condeno não, não estou condenando não. 
 
P: Eram outros tempos também né? 
 
A: Eram outros tempos e tem uma coisa 
também tinha muito respeito também. O ruim 
era o medo, mas o respeito era bom. Eu tinha 
uma noção entendeu pelo menos do B a Ba. 
Ai quando essa professora foi na minha casa a 
minha mãe falou de mim, entrei na escola 
estudei um ano, não... entrei no primeiro ano, 
já com 11 anos. Ai, modéstia parte eu era bom 
na escola, era bem dedicado, gostava de 
aprender, o dever de casa também né, eu 
estudava muito Rui Barbosa sabe. Até hoje eu 
acho o Rui Barbosa, não sei se você já ouviu 
falar nele. Se tiver uma pesquisa de quem foi o 
maior brasileiro pra mim foi Rui Barbosa. Eu 
estudava muito o Rui Barbosa e então eu tinha 
o apelido era Rui Barbosa.  
 
P: Ah é? 
 
A: O professor perguntava e eu levantava a 
mão e respondia, ai no fim ela dizia que não 
era pra eu responder mais não, era pra deixar 
para os outros responderem. Ai a gente fazia 
teatrinho sabe?  Esse negocio de teatrinho, ai 
ele dizia T. vc que é o Rui Barbosa da nossa 
classe... porque eu me interessava muito pela 
história do Rui Barbosa. 
 

P: O que mais te chamava atenção na história 
do Rui Barbosa? 
 
A: Aquele negócio que ele foi em AIA na 
Holanda representar o Brasil e ai quando ele 
chegou lá ele era pequenininho, feinho, não 
sei se você já ouviu essa história, ai quando 
chegou lá, aqueles alemães, ingleses, tudo 
cheio de pose e ele lá quietinho la no canto, 
nem dava bola pra eles ai quando ele chegou 
na hora de conversar, todo mundo precisava 
de interprete, isso me chamou atenção. 
Quando foi a vez dele perguntaram se ele 
precisava de interprete e ele disse não, eu 
quero saber em que língua vocês querem que 
eu fale. Aquilo foi o máximo, todo mundo ficou 
de boa aberta. Ele era baiano, um baianinho. 
A história dele me deixou.... Ultimamente eu 
escuto falar dele, eu escuto a TV Assembleia e 
de vez em quando eles falam dele. Muita coisa 
que eu não sabia estou sabendo agora. Ai eu 
estudei ali, no meio do ano me passaram para 
o segundo ano, uma porque eu já sabia 
bastante e outra porque eu já estava com a 
idade avançada. Passei, fui passando, 
passando, passando e antes dos 15 anos já 
tirei o diploma, ai quando eu tirei o diploma eu 
comecei a trabalhar, mas antes eu trabalhava, 
chegava em casa, onze horas eu saia da 
escola, chegava em casa, almoçava e 
trabalhava de servente de pedreiro, nem tinha 
muito tempo de estudar em casa.  
 
P: Mas ai o Sr. Já era mais mocinho né? 
 
A: Não, eu entrei pra escola com 11 anos. 
 
P: Mas na infância lá... 
 
A: Eu trabalhava também, eu era meio 
displicente para trabalhar sabe, nunca gostei 
de trabalhar não, mas eu sempre trabalhei. 
 
P: E como foi não ter um pai naquela época, 
quando o Sr. Era criança? 
 
A: Sabe, não fez diferença. A diferença que 
fez foi que se ele tivesse, talvez se ele não 
tivesse morrido talvez a gente tinha passado 
uma vida melhor, porque alimentação era um 
problema sério. A gente chegou a comer fubá 
torrado com sabe aquelas batatinhas miudinha 
que minha mãe plantava na horta, batia, fazia 
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sopinha de fubá com batata e a gente comia 
aquilo. Folha de batata doce, como se fosse 
couve, se a gente falar que comia aquilo 
ninguém sabe, mas a gente comia.  
 
P: Tinha que se virar com o que tinha. 
 
A: Exatamente, e não é que a gente não 
trabalhava, minha mãe trabalhava, nossa, as 
meninas trabalhavam muito, mas era um lugar 
muito pobre e trabalhava quase só a troco da 
comida e aquela comida bem miserável. A 
caderneta vinha, o trabalho escravo que estou 
falando, na caderneta vinha: ganhou, gastou, 
deve. E eu tinha uns 5, 6 anos e eu já prestava 
atenção naquilo, aquilo me deixava sofrido. 
 
P: Mas o Sr. Trabalhava já com essa idade? 
 
A: Não, mas eu já participava daquilo, eu 
prestava atenção sabe, doença, não tinha 
remédio, não tinha nada. 
 
P: Era bem precário mesmo. 
 
A: Era sim. A mãe falava “quando alguém 
levantar do lugar não senta naquele lugar, 
deixa esfriar pra não pegar doença”. Naquele 
tempo era tudo assim... 
 
P: Ela era muito brava a sua mãe? Como ela 
era? Carinhosa... 
 
A: Não tinha como ela ser carinhosa sabe, ela 
tinha um amor na gente fora de sério. Ela não 
deixou ninguém se espalhar sabe, ela ficou 
todo mundo junto, agora carinhosa... ela não 
sabia, não sabia como, não tinha aquele jeito, 
assim. Mas é coitada, mesmo na simplicidade 
dela, ela era boa, ela não era ruim, não. E eu 
andava muito com ela, sabe, eu era aquela 
companhia... aquela que tem... E aí o pessoal 
também qualquer coisinha... “não deixa ela 
andar sozinha, porque senão ela fica falada, 
aquela coisa”. Então... eu tinha ciúme dela, 
também, de filho. 
 
P: - Imagino... então a falta que o seu pai fez 
nessa época foi mais em termos financeiros... 
de prover comida, prover uma vida um pouco 
melhor... 
 

A: - É, exatamente, foi a parte que fez mais 
falta foi isso daí, entendeu... então, aí depois... 
 
P: - Depois o senhor foi para a cidade... 
 
A: - Então, depois eu fui para a cidade, fui 
para a escola, trabalhei e aí eu comecei a 
trabalhar, saí da escola e já comecei a (...) até 
eu tenho uma tua irmã que até ela tá comigo 
agora, e ela está aí fazendo tratamento, eu 
trouxe, sabe. Aí ela me levou para o Rio, que 
ela tinha ido para o Rio, sabe, ela não topava 
esse negócio de moto (?) aí ela chorou, 
chorou, até que a mãe deixou ela sair, ela foi 
para o Rio, trabalhava lá e quando eu saí da 
escola ela me levou para lá. Eu trabalhei lá, 
fiquei uns seis meses lá... 
 
P: - No Rio... 
 
A: - É... 
 
P: - Quantos anos o senhor tinha? 
 
A: - Eu tinha 15 anos... 
 
P: - 15 anos... 
 
A: - É, mas eu não quis ficar não porque o 
serviço lá era lavar louça, era lavar louça, 
deixar lavadinha e encerar a casa, esse tipo 
de coisa, então era dureza, sabe. Era o dia 
inteirinho, das seis da manhã até às nove da 
noite, por que tinha que servir as mesas, tinha 
que lavar os pratos, essa coisa toda. Não 
fiquei muito, aí eu voltei, sabe, nossa, aí foi 
bom demais porque eu comecei a trabalhar na 
Prefeitura, sabe, aí eu fui trabalhar com jardim. 
Ai... eu vou contar (risos) aí foi, chegou uma 
menina e falou assim: “Olha Antonio, a minha 
mãe falou para você fazer o jardim lá pra ela” -
“Ah, tá bom”. Mas era uma menina fora de 
série. 
 
P: - Bonita? 
 
A: - Linda, linda demais, loira... 
 
P: - E o senhor tinha uns 15, 16 anos? 
 
A: - É, e ela também, sabe... éramos da 
mesma idade. E aí eu fui fazer o jardim para 
ela. E aí nós fomos pegando aquela amizade, 
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assim, sabe, e eu era bem... Ah, mas naquela 
época eu pulei um pedacinho, sabe. Quando 
eu fui receber o diploma, não tinha calçado 
sapato nessa época, imagina. 
 
P: - Nessa época não tinha nem calçado, nem 
sapato? 
 
A: - Não, nem calçado, imagine... então aí a 
professora falou: “Olha, é para vir com o 
sapato bem engraxado...” no dia da recepção 
do diploma. Aí eu falei: “Ihh...” Aí eu falei para 
ela: “Olha, infelizmente eu não tenho sapato” 
só se engraxar o pé, não é... Ela falou assim 
para mim: “É, quando a gente sair daqui nós 
vamos passar lá na minha casa, ela tinha 
bastante irmão sabe, que eu vou te dar um...” 
Só que os irmãos dela, aqueles turcos, o 
calçado deles é fininho, tem o pé fininho, e eu 
com aquele pézão assim, não é... Eu falei: 
“Ah, tá bom. Ai eu passei lá na casa dela e ela 
me deu o sapato. Ela falou: “Está bom?” eu 
falei: “Está”, estava apertando mesmo... Aí eu 
calcei o sapato e fui embora. Aí eu peguei o 
diploma e daquela vez em diante eu já 
comecei a trabalhar, sabe, porque aí é como 
eu estou falando, eu fui cuidar do jardim, essa 
ficou marcado, ficou marcado mesmo... 
 
P: - Foi importante na sua vida... 
 
A: - Marcou, sabe, me marcou muito, sabe, 
marcou muito mesmo... Aí eu fui para a casa 
dela fazer o jardim dela, fiz o jardim, a gente 
pegou... ficou aquela amizade, a gente morava 
até perto, sabe, morava perto. Aí a gente 
pegou muita amizade. Aí depois... volta e meia 
ela passava por lá, aí um dia ela falou: “A 
minha falou para você ir na minha casa pintar 
a minha casa, pintar a casa” a mãe dela era 
uma figura, chamando eu para pintar de 
graça.Eu fui lá para pintar, naquela época era 
um portão, era uma casona, sabe, fui lá 
dentro, e dentro da casa era uma casona 
grande, ela tinha um terrenão. E aí eu fui lá. 
Naquele tempo a gente pintava com cal, não 
era látex. Aí eu fui lá, pintei a casa dela, aí 
começou a pegar aquela amizade, aquela 
amizade, aquela amizade, mas eu nunca 
ousava, não é, liberdade, nada, nada, sabe. 
Mas claro que eu olhava, era muito linda 
aquela menina. Até que um dia essa minha 
irmã declarou aqui para mim... 

P: - Olha! 
 
A: - É, começou aquela coisa, nossa não sei 
nem como explicar, sabe... 
 
P: - Chegaram a namorar, então... 
 
A: - Lógico, mas tudo escondido... 
 
P: - Tudo escondido... 
 
A: - A mãe dela era muito preconceituosa, 
sabe. A gente tinha aquele ...era muito 
preconceituosa... e a gente tinha revolta 
sabe... não sei se era revolta era ...aí a gente 
ficou a primeira vez,  eu ela ficou desesperada 
porque eu não tinha trabalho demais não, eu 
ia para lá de manhã, antes de ir para o 
trabalho eu ia lá para pintar, para ir adiantando 
a pintura, não é, eu pintava só do lado de fora. 
Ela ficava esperando já eu chegar, com 
abraços e beijos, nossa, foi a primeira moça 
que apareceu... 
 
P: - Foi o primeiro amor, não é... 
 
A: - Foi, foi, aí foi muito bom, sabe, aí depois... 
aí eu mudei para Belo Horizonte, uma cidade 
do interior, lá...  
 
P: - Que cidade que era? 
 
A: - Era Mariana... é perto de Ouro Preto.  
 
P: - Então, essa história da polícia, o senhor 
foi fazer o teste para ver se entrava na polícia. 
 
A: - É, não... porque na polícia eu ia tentar, 
porque o meu objetivo era fazer carreira na 
Polícia Militar, não para ficar caçando bandido, 
não, entendeu, carreira, eu queria...  
 
P: - Ser um Coronel... 
 
A: - Isso, Tenente, eu fui para fazer uma 
carreira, então, porque eu tinha um primo que 
já estava lá dentro, ele tava lá como Sargento, 
e ele queria porque queria que eu entrasse, e 
eu já tinha vontade de ir mesmo, não é, então 
por isso que eu fui, entendeu, e isso aí marcou 
a minha vida para o resto da minha vida, sabe, 
porque aconteceu isso daí, que eu não passei, 



112 

 

comecei a tremer e é esse tremor que eu 
tenho até hoje, entendeu... 
 
P: - E o senhor acha que não passou por que? 
Por causa dessa insegurança... 
 
A: É com certeza. Mas agora vou falar da irmã 
dela.  
 
(O entrevistado pega da carteira um papel com 
um endereço) 
 
A: - Essa aqui é da irmã dela. 
 
P: -  De quem? 
 
A: - Da minha primeira namorada lá. 
 
P: - É mesmo? 
 
A: - É... Eu fui lá, bati um papo com ela, 
conversei com ela, ela pegou o meu endereço, 
ela falou: “Deixa o teu endereço aí para a 
gente trocar mensagem.” 
 
P: - A irmã daquela da pintura? 
 
A: - A minha primeira. 
 
P: - Ô Meu Deus... que emoção, não é? 
 
A: - Pois é, não, quando recebi isso aqui, você 
não faz nem ideia como eu fiquei. 
P: - Seria como voltar um pouquinho no 
tempo... 
 
A: - Exatamente, inclusive eu escrevi para ela 
falando sobre isso, você me fez voltar, reviver 
os bons momentos que eu vivi com a Beatriz. 
 
P: - Nossa. Mas voltando lá, você foi fazer o 
teste lá na polícia, acabou não passando.  
 
A: - Não passei, aí eu fui trabalhar em 
fábricas, não é... 
 
P: - São Bernardo? 
 

A: - Não. Aqui, perto da Julio Prestes. Aí eu fiz 

amizade com um rapaz de lá, que trabalhava 

lá e ele era craque, sabe, ele era contra 

mestre. Contra mestre é assim encarregado. 

Ele falou: “Não, nós vamos... ele comprava 

jornal, porque a gente ganhava pouco lá, ele 

falou: “Tem uma vaga em São Bernardo, que 

nós vamos trabalhar lá, você vai trabalhar de 

mecânico de manutenção e eu vou trabalhar 

de contra mestre” Como assim eu não sou 

mecânico de manutenção, e não era mesmo. 

Ele falou: “Não, mas não tem nada não, você 

vai sim, não tem problema...” Eu pensei: “Eu 

vou na cola dele, sabe...” Cheguei lá, 

chegamos lá, mostrei a minha carteira, o chefe 

da manutenção falou: “Você vai ficar (eu)” 

falou para ele. -“E você não.” Ele já tinha 

trabalhado 15 dias lá, sabe. Me tirou o chão 

sabe. 

 
P: - E agora... 
 
A: - Eu pensei, seja o que Deus quiser, quem 
está na chuva é para se molhar e eu vou 
enfrentar. Enfrentei, e aí eu fui, e eu ficava 
junto com os outros, sabe, então eu ficava ali e 
prestando atenção nele e ele não estava nem 
olhando, mas tudo que os outros faziam eu 
fazia também, e ai eu fui me desenvolvendo 
sabe... aí puseram um ajudante para trabalhar 
comigo, e o ajudante, ele já era lá de dentro, 
ele era maquinista, ele consertava máquinas, 
então ele estava aprendendo, mas ele sabia 
até mais do que eu. Aí foi uma coisa, ele 
falava para mim - eu tinha vinte anos naquela 
época, vinte e sete, é vinte anos. “O senhor 
tenha paciência comigo que eu estou 
aprendendo.” -“Ah, se depender de mim, meu 
filho, o que eu puder fazer por você eu faço. 
Ele ficou todo feliz. Nós trabalhamos juntos 
bastante tempo, não é. Aí eu depois de uns 
seis meses que nós estávamos juntos ele 
falou para mim: “É...” ele já não me chamou de 
senhor, não, sabe... ‘É, eu acho que você 
quando entrou aqui, você não sabia era nada, 
o senhor era que nem eu mesmo’. 
 
P: - Não deu para esconder muito... 
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A: - Eu achei engraçado, sabe. Mas aí eu 
continuei trabalhando ali e me puseram 
justamente na seção que eu mais entendia, 
eles me puseram para fazer manutenção 
daquela seção. A única coisa é que eu era 
muito danado para conversar com as meninas, 
sabe, gostava demais das meninas, sabe. E aí 
fui trabalhando ali, fui trabalhando, aí eu ficava 
olhando, olhando assim, ai eu vi uma 
japonesa, mas bonita que só, só olhou para 
mim assim e abriu aquele sorrizão bonito, 
assim, sabe. Aí eu fiquei caidão pela japonesa, 
já fui devagarinho, chegando perto dela, ela 
estava trabalhando ali, mas conversando com 
ela. E a irmã dela trabalhava lá e ela tinha um 
namorado, ia ficar noiva, tinha um namorado 
também japonês. Eu sei que ai acabou o 
namoro dela com o japonês. 
 
P: - O senhor também era danado, hein? 
 
A: - Era, eu era, eu gostava de namorar. Até 
hoje eu gosto muito de mulher, mas hoje não 
dá mais, hoje acabou tudo, com a idade não 
dá mais para ir atrás das mocinhas... cada 
coisa no seu tempo, não é... Mas eu ficava 
assim, eu fui criado entre elas... 
P: - O senhor conseguiu as mulheres que o 
senhor queria... 
 
A: - É... 
 
P: - O senhor conseguiu, de certa forma. 
 
A: - É quase todas... 
 
P: - Quase todas... 
A: - Quase todas. Teve umas que às vezes 
não, eu não consegui numa época, aí eu 
consegui em outra época, porque eu mudei de 
firma e às vezes ela entrava lá e ai eu 
conseguia. Era assim mesmo... Eu fui criado 
com mulheres, talvez seja por isso, acho que é 
por isso que eu fiquei assim... 
 
P: - O senhor... quantos homens e quantas 
mulheres? 
 
A: - São cinco... 
 
P: - Cinco homens e quatro mulheres. 
 
A: - Não, são cinco mulheres. 

P: - São cinco mulheres e três homens... 
 
A: - E três homens. 
P: - Ah... 
 
A: – Então o mais velho trabalhava fora, ficava 
mais fora.   
 
P: - Quase que o senhor não tinha contato... 
 
A: - O outro tinha dois anos de diferença de 
mim, a gente ficava brincando em turma, não 
tinha... as meninas mesmo, que me criaram 
mesmo foram... eram menina mesmo, porque 
eu fui criado com mulher se entende, então 
aquilo, eu sou muito pro lado de mulher nesse 
sentido, ainda sou, fora de brincadeira, sem 
sentido pejorativo, eu gosto de mulher médica, 
entendeu... 
 
P: - O senhor era sempre de procurar mulher 
ao invés de homem... 
 
A: - Não, eu não gosto de procurar não, eu 
não procuro, quando eu tenho as minhas 
médicas mulher, eu me dou... são sempre 
bem-vindas, sabe, eu acho bacana, sabe. Tem 
uma doutora aqui embaixo, tem uma doutora 
aqui que é a doutora Roberta, mas é um amor 
de pessoa, sabe, parece uma menina, é um 
espetáculo de pessoa. Tem uma recepcionista 
aqui embaixo, uma loira, que chama Alice... 
 
P: - A Alice... 
 
A: - Mas é uma mulher bacana demais, eu até 
fui em Minas, trouxe um presentinho para ela, 
com todo o prazer, mas não é o caso de ficar 
pensando em besteira, não sabe... 
 
P: - Entendi... 
 
A: - Porque ela é muito simpática, eu tenho a 
doutora Ana Paula não sei se você conhece, 
ela é conhecida, já ela é amiga da Márcia. É 
uma pessoa maravilhosa demais, sabe. 
 
P: - Você se dá bem com as mulheres, é 
isso... 
 
A: – É me do, me do, então... às vezes tem 
pessoas que falam: “Está pensando em ...” 
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Não, está pensando nesse sentido, não, não é 
nesse sentido que eu digo... 
P: - E aí você disse para mim que foi criado 
praticamente por mulheres.  
 
A: - Foi, foi... 
 
P: - Quem que foi a figura masculina que o 
senhor teve, até a adolescência, na infância... 
 
A: - Não tive não... 
 
P: - Nenhuma... 
 
A: - Não, figura masculina não tive nenhuma 
não.  
 
P: - Nem que você pegasse, que fosse um 
exemplo? 
 
A: - Não, não tive. O meu irmão mais ou 
menos, sabe. Inclusive o meu irmão fez uma 
coisa para mim que foi muito bom, sabe. Que 
a minha mãe proibia a gente de brigar, sabe: 
“Não, não briga porque a gente pobre...’ E não 
sei o que, não sei o que, sabe. Então quando 
a gente mudou para a cidade - estou voltando 
lá para trás - tinha um lugar na cidade, tinha 
um lugar que eu passava lá, que os meninos 
corriam atrás da gente, de mim e do meu 
irmão também, ele corria atrás, hoje ele conta, 
aquela época não contava... 
 
P: - Corria para o quê? 
 
A: - Corria atrás da gente, corria para bater. 
 
P: - Para bater... 
 
A: - Para bater, eram mais ou menos uns 
seis... É, porque a gente era caipirão, acho 
que era por isso. Eu acho que era por isso, sei 
lá. Eu sei que eles queriam, queriam... fazer 
brincadeira, gozação. E eu sempre corria, 
porque a minha mãe sempre falava: “Não 
pode brigar...” fazer o quê e cresceu aquele 
medo, sabe, aquele medo, é ruim isso aí. E eu 
não aceitava tudo aquilo, então chegou um 
dia, e eu não se você já viu que antigamente 
tinha uns aparelhos de injeção que era um 
estojinho assim de metal, inoxidável. 
 
P: - Para dar injeção? 

A: - Não, é para esterilizar o... você já viu? 
 
P: - Já, já vi... 
 
A: - Então. Porque aquilo lá é dificil ver agora, 
acho que agora nem tem. 
 
P: - É, agora é descartável... 
 
A: - É, agora é descartável. Então mas 
naquele tempo era assim, sabe e esse meu 
irmão tinha chegado na minha casa, então eu 
falei... ela falou para mim: “Olha, Antonio vai 
buscar o aparelho lá na casa da tia fulana, lá. 
E eu fui bem...Na hora que ela falou aquilo eu 
fiquei para morrer de medo, sabe. 
 
P: – Medo de que? 
 
A: - De quebrar o aparelho. 
 
P: - Ah, de quebrar... 
 
A: - Eu falei: “Nossa...” Porque se quebrasse, 
já viu, não é, apanhava. E eu fui, mas eu fui, 
passei assim, passei por perto e Graças a 
Deus eles não me viram. Fui e quando eu 
voltei eles estavam tudo lá, sabe, e eu com o 
aparelho na mão, trazendo o aparelho na mão, 
quando eu passei perto eu fui devagarinho, 
devagarinho, quando eu passei perto deles eu 
corri, sabe, eu corri, ah, ninguém me pegava, 
ninguém me pegava, nem tiro me pegava, e 
eles: ‘Êê....” correndo atrás. Então aí parei de 
correr, porque eu corria mais do que eles, aí 
eu cheguei em casa chorando, sabe... 
P: -  hum hum 
 
A: - Não, aquilo... cheguei chorando, aquilo 
me machucou tanto, e aquele medo de 
quebrar o aparelho... 
 
P: - E de apanhar, não é... 
 
A: - É, exatamente... Aí a minha mãe falou: ‘O 
que foi menino, o que foi?” Aí eu contei o que 
era, contei chorando aquilo. Aí o meu irmão, o 
meu irmão era meio bruto, ele disse assim: 
“Você não tem mão, não? Você também não 
tem mão?” Ah quando ele falou aquilo, por 
isso que eu falo, ele foi muito bom pra mim, 
nesse sentido ele foi bom para mim. 
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P: - Ele autorizou o senhor a bater. 
 
A: - Então, e a minha mãe escutava muito o 
que ele falava, sabe, na hora que ele falou 
aquilo, ah, mas que beleza, parece que abriu 
um paraíso pra mim. 
P: - Agora eu posso. 
 
A: - É, voltei na hora, ... enchi aquele bolso, 
sabe, enchi o bolso de pedra, fui lá, aí eu fui 
devagar, não fui correndo não, fui 
devagarinho, eles estavam lá e eu queria que 
eles me vissem mesmo, quando eu cheguei 
perto deles, fui chegando perto deles, eles 
vieram pro meu lado, quando eles vieram para 
o meu lado eu taquei pedra, foi um tiroteio. 
 
P: - De pedra... 
 
A: - É, tinha um porãozão assim, sabe, que 
eles entravam dentro, tinha aquela porta que 
abria assim, acho que tinha carro lá dentro, 
eles foram para dentro entraram, que nem 
uma boiada entraram para dentro. Eu fiquei 
tacando pedra no portão, batendo ‘pem, pem, 
pem’, conclusão? Eles ficaram me procurando 
para fazer amizade depois. 
P: - Olha... 
 
A: - É, ficaram assim comigo, ficaram 
amiguinhos. 
 
P: - Está vendo só... 
 
A: - Jogavam bola comigo. Deixa eu voltar. 
 
P: – Então a figura masculina que você teve 
foi o seu irmão? 
 
A: - É, nesse caso aí foi. Mas foi por pouco 
tempo que ele não viveu muito com a gente 
não. Deixa eu pular e contar como foi com a 
japonesa....... 
 
P: - Com a japonesa... 
 
A: - Nossa, com a japonesa foi uma maravilha, 
aí a gente ia pro cinema, naquele tempo a 
gente ia muito no cinema, mas a irmã dela 
percebeu e dedurou, sabe, aí a família tirou 
ela da fábrica onde ela trabalhava, pos ela 
num colégio aqui no Jabaquara,  aqui na Vila 
Guarani, eu nem sabia onde era direito, nossa, 

aí foi outro baque que eu tomei, sabe, “Nossa 
Senhora, agora me arrebenta o meu coração, 
não sei como é que eu vou aguentar tudo 
isso...” E aí foi, aí foi, foi, foi, ela ficou seis 
meses, só podia visita da família, de outras 
pessoas não podia visita, aí depois de seis 
meses ela voltou e continuou o namoro, tudo 
escondido, tudo escondido, sabe. E eu nunca 
pensei em aproveitar dela nem nada, era tudo 
escondido, tudo em lugar bem escondido, mas 
era um namoro muito sério, eu gostava, ... eu 
tinha muito respeito por ela. Aí namoramos um 
tempo, depois chegou um tempo, ela chegou 
para mim e falou: “Acho que nós vamos parar 
com o namoro, não sei o que.. Aí parou, aí eu 
fiquei na hora que ela falou aquilo eu fiquei 
tão... fiquei... machucou tanto assim que eu 
falei: “Tá bom...” Aí eu peguei, tinha fotografia 
dela, tinha tudo, peguei, dei tudo de volta para 
ela. Não peguei a minha você vê que coisa, 
aí... fui precipitado... aí depois tinha uma 
amiga dela que a gente saia sempre junto 
sabe, saia eu a amiga dela e o namorado dela 
e ai a amiga dela me contou: “Ela deixou você 
porque ela ficou com medo...” Ela contou para 
ela, sabe. Ela ficou com medo de bater o pé 
pra casar comigo e depois eu não... ficar 
vendo as outras, em outras... na minha casa, 
ficar... você entendeu. 
 
P: - De trair ela, de ter outras mulheres... 
 
A: - Isso, isso... e ela não ter com quem 
reclamar, porque ela não podia reclamar com 
a família, não é... 
 
P: - Humm, humm... 
 
A: - Eu até pensei que ela tinha um pouco de 
razão, vai... 
P: - Ela corria esse risco... 
 
A: - É, é... não, não sei se corria mas eu... 
 
P: - Mas pelo sim, pelo não... 
 
A: - Pelo sim, pelo não ela fez bem vai. Aí eu 
sei que às vezes as coisas acontecem, a 
gente pensa: “Ah, tem coisas que  acontecem 
que é ruim”, e tem muita coisa que acontece 
que não é ruim, então não é tão ruim quanto a 
gente pensa... E vem outras coisas boas pela 
frente, para mim sempre aconteceu isso, sabe. 
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Todas as coisas ruins que aconteceram, 
vieram coisas boas depois. Bom, aí eu 
comecei a... 
 
P: - Aí o senhor já estava com vinte e poucos 
anos... 
 
A: - É, estava com 24 a 25 anos. Aí eu 
comecei a pensar  “Puxa vida.” Aí eu morava 
numa pensão, aí eu até mudei por conta, 
comecei a fazer comida para mim, porque eu 
queria fazer economia, sabe. Ah, sim, mas 
nesse meio de tempo me passaram para a... 
faltou Contramestre, o Encarregado da seção, 
aí o Mestre Geral falou que queria, 
conversando com um colega meu que também 
era Contramestre, falou para ele: “Você acha 
um?” Ele falou: “Porque você não põe o 
Antonio?’ -“Ah, não, o Antonio gosta muito das 
mulheres” Aí ele falou para ele: “Ah, mas é 
porque ele não tem a responsabilidade dá a 
responsabilidade para ele que ele vai ser um 
bom Contramestre.” Eu devo muito a ele. 
 
P: - Aí foi promovido. 
 
A: - Ele disse isso para ele. Aí eu fui 
promovido. Fui promovido, aí eu fiz de tudo 
para ir bem, sabe, no começo foi difícil, porque 
as meninas estavam acostumadas a flertar 
comigo, sabe como é que é, aquela intimidade 
então, mas não  podia. Mas eu fui de 
devagarinho, devagarinho, devagarinho, fui 
apertando o cinto, fui apertando o cinto, até eu 
consegui fazer uma turma boa, fiz uma turma 
ótima, sabe. Aí foi uma maravilha, aí até 
quando chegava aniversário, fim de ano, eu 
ganhava presente, eu tenho até hoje presente 
que elas me dera, tem um álbum de fotografia 
que elas me deram. Aí eu fui sabe, aí eu 
comecei a... aí esse colega meu... tem lá em 
Santo André... a gente morava em São 
Bernardo. Em Santo André tinha um terreno 
que eu comprei, comprei um terreno lá, um 
terreno bom, comprei a prestação, aí eu 
comecei a pensar, falei: “Pôxa...” Aí, 
entendeu... eu fiquei pensando: Pois é. Porque 
eu tinha medo de comprar terreno e não poder 
pagar, e depois o pessoal tomar o terreno da 
gente. Se eu pago aluguel, se eu não puder 
pagar aluguel também, vai ser a mesma coisa. 
Aí eu comecei a pensar: Puxa vida, se eu 
tivesse enfrentado a família da japonesa, no 

caso, o que eu tinha para oferecer para ela? 
Se você perguntasse para mim o que eu tenho 
e eu respondesse só eu? Amor só, ninguém 
vive só de amor... 
 
P: - Pois é não mesmo. 
 
A: - Então eu fui lá e falei para ele, perguntei: 
“Onde que é? Vamos lá”. Aí eu fui lá e comprei 
o terreno, comprei o terreno, já fiz um cômodo 
só, sabe, me mudei para lá, não pagava mais 
aluguel, os colegas me ajudaram, sabe, tinha 
bastante colega que me ajudaram, fizemos um 
domingo só um pavimento. Aí eu fui 
aumentando, fui fazendo mais, fiz quatro 
cômodos, ficou uma casinha boa, bonita 
assim, bem caprichado. Aí vem a maravilha da 
história, muda para lá, um colega meu, 
comprou um terreno lá... 
 
P: - Ele no dele o senhor no seu? 
 
A: - É, comprou um terreno lá, um colega meu, 
um outro colega, a gente trabalhava junto na 
mesma fábrica, a gente jogava futebol junto e 
tudo, ele era casado e tudo. E morava uma 
morena com ele, mas aquela morena sabe, 
assim, linda, linda mesmo. Aí eu fiquei 
sabendo que ela tinha uma filha, entendeu, a 
filha dela estava com dois anos. Eu falei: 
Espera aí... Eu vou... 
P: - Ela era solteira e tinha uma filha? 
 
A: - Tinha uma filha. Aí naquela época... 
 
P: - Era feio, não é... 
 
A: - Era feio, preconceito, aí eu pa vou 
conquistar essa mulher, mas conquistar com 
segunda intenção entendeu. Ai fui, comecei a 
conversar com ela, ela também, nossa, ficou 
contente de conversar comigo, e eu naquela 
época andava muito bem vestido, a gente 
andava de terno e gravata, porque a gente 
usava terno e gravata, sabe, aí eu fui assim, 
foi aquela maravilha. Aí começamos a 
conversar, conversar, conversar, aí eu fui 
vendo que não era aquilo que eu pensava. 
 
P: - Em que sentido que não era o que o 
senhor pensava? 
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A: - Não era aquilo, eu estava pensando que 
ela  era uma qualquer, deu para entender?  
 
P: - Deu, era uma menina séria. 
 
A: - Não, aí o que aconteceu, o que aconteceu 
com ela, eu como homem, eu sabia por que, 
eu cresci, eu sabia, o malando, quando ele 
quer fazer as coisas, ele faz. Naquele tempo, 
não é, agora não sei, já mudou tudo, agora as 
coisas são tudo à lá vonté. Mas naquele 
tempo, tinha o malandro que sabia, chegar, 
conversar com a menina, levar, e aquelas 
meninas bobinhas, principalmente um cara 
que tinha pinta de galã, há, há... 
 
P: - Caía mesmo... 
 
A: - Caía... era perigoso demais, muito 
perigoso, e coitada, ela foi ludibriada demais 
pelo cara, o cara ludibriou muito ela, não estou 
defendendo, não, sabe, mas a realidade foi 
essa e o cara era da polícia militar, era da 
polícia militar e inclusive eu conhecia ele, quer 
dizer, conhecia assim de vista, não é. Aí eu 
comecei a namorar com ela e falei: “Puxa vida, 
a menina mora com ela e tal...” falei... pensei 
bem. Eu já não estava pensando mais nela 
com... 
P: - Segundas intenções... 
 
A: - É... com segundas intenções. Mas aí eu 
pensei que era melhor terminar o namoro, não 
é. Mas eu ia e cadê coragem, entendeu? Ela 
começou a me ganhar o meu coração, porque 
ela era um espetáculo de pessoa, ela tinha... 
ela não era uma pessoa que pensava como 
uma pessoa qualquer, ela era diferente das 
outras pessoas. Você entendeu? 
 
P: - O senhor foi se encantando com ela... 
 
A: - Fui me encantando. Aí sabe de uma 
coisa, ai um dia ela mesma um dia falou para 
mim: “Nós não podemos ficar namorando 
muito assim não porque o pessoal vai começar 
a falar, não sei o que...” Eu falei: “É, é 
verdade...” Aí eu ia para terminar, não tinha 
coragem, ia lá para terminar e não tinha 
coragem, ia terminar, não tinha coragem aí um 
dia eu falei: “Quer saber de uma coisa, vamos 
ficar noivo?” Nossa, ishh Maria, ela ficou feliz 
demais, o irmão dela também, que o irmão 

dela era assim comigo, o irmão falava para 
ela, falava para ela: “Não, esse rapaz é bom, é 
trabalhador...” sabe e aí noivamos, e quando 
tínhamos um ano de namoro: ‘Vamos casar e 
pronto...” A menina dela não podia me ver, não 
gostava de mim de jeito nenhum. 
 
P: - Não? 
 
A: - Não, de jeito nenhum, a menina dela era 
terrível, aquele gênio forte, de criança, e 
cresceu assim, e eu tentei de tudo, mas no fim 
eu até desisti, sabe. A menina dela tinha o 
nome, a menina dela era só o sobrenome 
dela, sabe, da minha esposa.  
 
P: - Vocês casaram mesmo? 
 
A: - Casamos no papel! 
 
P: - Ela é sua esposa até hoje?  
 
A: - Não, ainda não... 
 
P: - Ah, ainda tem mais  
 
A: - Aí eu coloquei, eu fui lá no cartório, eu 
mesmo fui, falei para ela: “Dá aqui a certidão 
dela aqui” fui lá cartório, coloquei o meu nome,  
troquei a certidão dela, coloquei o meu nome 
como se ela fosse a minha filha mesmo. Aí 
ficou sabe, aí ficou, Sibele Cristine Bonifácio. 
Aí botei Sibele Cristine Dejol aí ficou, ela 
cresceu assim, ela tinha dois anos quando a 
gente se conheceu, quando a gente casou ela 
tinha três anos. Mas tem um gênio que é de 
amarga e até hoje ela tem, sabe. Aí foi sabe, 
aí foi vindo os outros filhos, foram chegando, 
chegou, o primeiro que chegou era lindo, lindo, 
lindo, fora de brincadeira, você não faz ideia, o 
quanto o menino era bonito, foi engraçado 
esse aí. E depois foi indo, depois veio mais 
dois. 
P: - Esses quatro filhos que você tem são 
dela? 
 
A: - São dela, são dela, e depois... 
 
P: - Incluindo essa filha aqui. 
 
A: - Isso, incluindo essa filha. Aí ela tinha 32 
anos quando veio esse último. Aí o médico 
falou: “Não, ela não pode ter mais filho porque 



118 

 

ela tem a pressão muito alta.” ela tinha a 
pressão muito alta, sabe. Ele sabia, era coisa 
de família, então, pressão muito alta, não 
podia ter mais filho. Então naquele tempo o 
INPS, não era INSS, era INPS, não autorizava 
fazer... 
 
P: - Laqueadura... 
 
A: - Laqueadura, sabe. Mas  ai ele fez, ele fez 
porque ele falou: “Não, essa mulher não pode 
ter mais filho.” Os partos dela eram muito 
difíceis, aí até foi bom porque, Graças a Deus, 
foi um alívio, sabe, não ter mais filho. Aí a 
gente criou os filhos, ela batalhou, eu não 
deixei trabalhar porque sabe de uma coisa, 
outra coisa, ela trabalhava numa casa, numa 
casa de família, nessa época, trabalhava na 
casa de um advogado, e era querida demais 
lá. Ela casou num dia, aí eu viajei, quando eu 
voltei, ela foi trabalhar. No dia que ela voltou 
para trabalhar o danado do advogado já 
começou a querer assediar ela, você acredita 
nisso. É o dia que nós voltamos, o dia que nós 
voltamos, aí ela voltou para trabalhar, o cara 
assediou. Ela chegou e me contou, porque ela 
não gostava de me contar, sabe, sabe, porque 
ela achava que a mulher casada não deve ter, 
por exemplo você é casada, né? Você passa 
na rua e um cara mexe com você daí você 
chega em casa e fala “o cara mexeu comigo” 
ficar enchendo a  cabeça do marido ela 
achava que isso aí não era muito bom. E de 
fato não é mesmo, não é, então ela não 
gostava de me contar, mas isso aí ela me 
contou porque ela ficou preocupada, sabe, 
logo de cara, sabe. “É, então você não vai 
mais trabalhar” E eu ganhava bem, sabe, tinha 
um ordenado bom. “Ah, não precisa mais 
trabalhar então você vai lá pega as suas 
contas e vem embora” e pega com a patroa. 
Pegou  as contas dela e veio embora, mas ela 
não queria: “Ah, não, não”, mas ela não falou o 
que é nem nada. E nunca mais trabalhou, não 
deixei ela trabalhar mais, falei: “Você vai 
cuidar é das crianças, conforme for vai 
nascendo, quando nascer criança aqui, você 
vai cuidar...” Aí foi nascendo um atrás do 
outro, sabe como que é, a cada quatro anos 
nascia um, sabe... 
 
P: - Meu Deus... 
 

A: - Aí Graças a Deus criamos os filhos, 
criamos tudo bem ela foi cuidando, ia na 
escola, ia nas reuniões, porque eu não tinha 
tempo sabe, eu queria fazer a minha casa, eu 
mudei de onde eu morava, eu mudei para aqui 
para Diadema, é o lugar que tinha condução 
mais fácil para eu ir trabalhar, eu era 
encarregado, não podia chegar atrasado no 
serviço, e eu estava chegando atrasado. Então 
aí foi bom, sabe, aí o menino cresceu, ficou 
com um corpão assim bonito, aí a minha filha 
se formou professora e aí foi, e foi subindo, 
sabe, aí eles foram também com um deles e aí 
foi casando também, mas continuaram 
estudando, aí fizeram faculdade, teve um que 
fez faculdade de administração, a minha filha 
fez faculdade de não sei de quê, ela é 
Diretora... 
 
P: - São dois meninos e uma menina? 
 
A: - Uma menina. 
 
P: - Uma menina e três meninos? 
 
A: - É, é, e três meninos. Que nasceu comigo 
foram três meninos. 
 
P: - Três meninos...  
 
A: - É, eu só arrumei menino, só. Então aí 
foram criados, cresceram todos bonitos, sabe. 
Aí infelizmente, quando foi, ela tinha 58 anos, 
ela tratava da pressão alta, a pressão dela era 
muito alta, a pressão dela era 18, sabe, 18, 20, 
18, 20, só quando eu saía com ela, eu saía 
muito com ela, porque eu tinha uma banca na 
feira, depois que eu sai da fábrica, eu tinha 
banca na feira que era para mim vender roupa, 
que ela me ajudou também a vender roupa, 
depois ela me ajudou vendendo roupa, que foi 
uma ajuda muito grande em casa, aí me 
ajudou. Ai sabe aquele lugar A Caverna do 
Diabo,  aquele lugar era bom para ela, a 
pressão dela abaixava. Só ali que baixava, a 
pressão dela, e ela sempre cuidando, 
cuidando, cuidando, cuidando, aí infelizmente 
naquele tempo nós não tínhamos recurso que 
nós temos hoje, que nem nós temos aqui, ela 
cuidava mais era lá no posto de saúde. Então 
ela tinha 58 anos, aí um dia ela falou para 
mim... Ah, sim, mas eu também pulei uma 
parte. 
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P: - Pode voltar... 
 
A: – Não sei se você quer que eu conte. 
Quanto eu tinha... foi em 1990, eu tive... eu fui 
trabalhar numa firma, eu saí da fábrica de 
tecelagem e fui trabalhar numa firma, isso aí é 
importante eu contar para você... já que eu 
estou contando a minha vida para você, é bom 
eu ir contando, isso aí é bom você saber: 
Quando foi em 1990 eu e ela a gente íamos no 
centro espírita, sabe, aquele centro espírita 
Alan Kardec, não é um centro espírita ruim, 
não, está bom, aí tinha um rapaz, “Ah, aqui 
tem...” E eu trabalhava lá nessa... onde tinha 
esse... uma creche, eu era porteiro de uma 
creche, que eu saí da fábrica e fui trabalhar de 
porteiro numa creche, tinha um rapaz que 
conversava comigo e falou: “Ah, tem um 
centro espírita bom lá na Vila Mariana e tal, 
você não quer ir lá? Eu sei que você tem 
esses problemas de tremor, eu já tinha, eu já 
tinha esse daqui. 
 
P: - Desde a época lá da polícia e continuou. 
 
A: - É, e continuou, isso daí nunca melhorou. 
Agora ultimamente piorou um pouco. 
 
P: - E o senhor era novo, não é... 
 
A: - Era novo, era muito novo... o médico não 
acha aquilo que é, mas eu sei, é psicológico, é 
coisa psicológica, mesmo. Porque os 
neurologistas ai fizeram tudo quanto foi coisa... 
 
P: - ...e não acharam nada... 
 
A: - E não acharam nada. Eles deram 
Respiridona é um remédio chamado 
Respiridona, deram Propanolol, que é um 
remédio que abaixa a pressão, me abaixava a 
pressão demais, o Piridona me fazia sentir 
mal, eles falaram para mim, chegaram para 
mim: “Não deu” Ah, então não tem jeito. Então 
desistiram, então... só tem um remédio que me 
faz bem, sabe, a Doutora Ana Paula, a geriatra 
ai, e a psiquiatra falou que não era para eu 
não ficar tomando não, chama Diazepan, acho 
que você já ouviu falar, e foi com isso aí que 
vinha me controlando, porque naquele tempo 
chamava Diampax, não era Diazepan, mas é o 
mesmo, sabe, é o mesmo. Então esse até um 
médico me receitou, me senti bem com aquilo, 

me fez bem, então eu vinha controlando, 
controlando, controlando. E até hoje é assim, 
sabe eu estava contando para ela, quando eu 
vou fazer alguma coisa que me deixa muito 
ansioso, muito inseguro, eu tomo meio 
comprimidinho, sabe. 
 
P: – Do Diazepan...  
 
A: - É, porque ajuda, sabe... 
 
P: - Dá uma acalmadinha... 
 
A: - É, dá uma segurançazinha. 
 
P: – Você acha que a sua vida inteira foi 
permeada por esse insegurança... 
 
A: - Foi, foi... como eu estava contando para 
você, foi em 1990, eu fui nesse centro espírita, 
indicado por esse rapaz, aí eles me puseram 
naquela mesa, não sei se você já viu, eles 
ficam naquela coisa lá, eu não sei se aquilo 
me impressionou, eu sei que me esquentou o 
braço assim, ai depois eu até falei com o 
médico, ele até falou para mim que mexeu 
com o... depois eu vejo se eu lembro, eu falo,  
mexeu com não sei o que lá que ele falou. Aí 
eu sei que eu saí dali, e eu saí dirigindo, 
porque eu tinha carro, eu fui de carro, sabe, e 
eu fui para casa. Eu sei que passou uns dois 
dias, eu estava trabalhando e eu senti a 
cabeça meia fora do ar e eu via as pessoas, 
olhava as pessoas e sei que as pessoas 
estavam tortas. E eu comecei a chamar o 
encarregado, o encarregado já começou a 
ficar bravo porque eu estava perturbando, né, 
aí ele ligou para a minha casa para chamar a 
minha esposa, aí foi minha esposa e o meu 
filho, aquele que eu falei para você que era o 
mais assim comigo. Todos eles são, mas 
sempre tem um que é mais. Aí eles foram me 
buscar, me deixaram em casa, eu tomei uma 
injeção no hospital, eu me lembro disso daí, aí 
quando foi de noite eles voltaram no hospital 
para ver se achavam um lugar para me 
internar, precisava internar, aí até que 
acharam um lugar pago, chamava Bezerra de 
Menezes aí eu fui e me internei lá, fiquei lá... 
 
P: - E o que aconteceu, você sabe? 
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A: - Foi alguma demência, demência mesmo e 
eu sei que foi, porque eu não estava feliz não 
estava normal então foi isso. E quando eu 
entrei lá para o hospital, eu entrei, já deram 
remédio, me deram aquele remédio, eu tomei, 
quando foi de manhã já não tinha mais 
problema nenhum. Mas lá usavam um método, 
o método que o médico usava lá era assim, 
eles sentavam todo mundo assim, até do lado 
de fora, só que era fechado. Aí eles 
perguntavam: “Quem quer ir embora, quem 
está bom, quem quer ir embora?” E eu não 
falava, sabe, que eu queria, terapia em grupo 
para mim era um desastre sabe, ah não fazia. 
Aí: ‘Quem quer ir embora?” Todo mundo 
falava: “Eu quero”, “Eu também”, e eu não. 
Fiquei quase três meses. 
 
P: - Nossa... 
 
A: - E coitada da minha esposa ia todo dia lá, 
porque tinha que ir, não é... 
 
P: - E porque você achava que você não ia 
embora, que ia ficar? 
 
A: - Eu não sei, eles perguntavam e eu não 
falava nada, eu estava avoado... eu acho que 
aquela avoação que eu tinha quando era 
criança veio... 
 
P: - Voltou... 
 
A: - Voltou... entendeu. Porque eu era assim... 
quando eu era criança eu era assim, eles 
falavam que quando eu era criança eu tinha 
um tamanquinho, que minhas irmãs falavam 
que eu tirava o tamanquinho e eu ficava 
sentado, lá, não saía do lugar (risos). Eles 
achavam que eu era pirracento. Eu fiquei lá 
quatro meses ali, sabe, depois, mas depois eu 
continuei fazendo acompanhamento, eu fazia 
em Diadema... 
 
P: - Na psiquiatria? 
 
A: - Na psiquiatria, fazia acompanhamento lá e 
tomando os remédios. Ah, mas aí... nossa, aí 
os meus filhos, essa minha filha... ah, eu falei 
da minha filha mas não falei o que ela virou 
depois. Ela é a melhor filha do mundo hoje, 
com aquele gênio todo que ela tem, 
entendeu... Porque ela não sabia de nada, 

sabe, mas quando a mãe dela morreu, eu 
acho que ela ficou pegando uns papéis... ela 
que descobriu tudo. 
 
P: - Ela não sabia que ela tinha outro pai... 
 
A: - Não, não sabia... aí ela ficou mexendo nos 
papéis, e acho que ela... acho não, ela 
percebeu que não batia o casamento meu com 
o nascimento dela, não é... aí ela foi no 
cartório, ela mesma foi no cartório e depois ela 
falou para mim: “Ah, eu já sei de tudo, eu fui 
no cartório” Ela falou tranquila. E ela foi no 
cartório e eles falaram para ela que era eu que 
tinha feito aquilo, então aquilo, eu tenho a 
impressão, não se é isso, hoje eu não sei não 
é, também eu acho que não tem sentido ficar 
pensando, mas eu tenho a impressão que ela 
sentiu aquela gratidão sabe. Ela deve ter 
pensado, poxa vida esse homem foi bacana 
porque ele me deu o nome e o outro lá nem... 
nem quis, nem quer saber... 
 
P: - Não. 
 
A: - Não, nem quer saber...  
 
P: - E deixa eu te perguntar uma coisa. Você 
disse que na infância a falta maior que o teu 
pai fez foi na questão financeira e... 
 
A: - Foi... 
 
P: - E na adolescência, o que o senhor acha 
que faltou, se tivesse um pai, o que teria sido 
diferente, na época da adolescência?. 
 
A: - Eu acho que a única coisa que poderia ter 
acontecido de melhor, é ele me dar mais 
impulso, não sei se seria esse o caso, mas... 
 
P: - Impulso em que sentido? 
 
A: - Não, impulso para mim não ter essas 
inseguranças... 
 
P: - Para dar mais força? 
 
A: - É, dar mais força... não é, porque tem 
coisas que você precisa de alguém pra falar 
“Vai que você consegue, vai que você 
consegue” 
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P: - Hã, hã... e a sua mãe não fazia isso? 
 
A: - Não, eu nunca tive isso, eu nunca tive isso 
não. 
 
P: - Como que era a relação sua com a sua 
mãe, ou como era, ou como é, como foi? 
 
A: - Não, ela já faleceu. Não era muito boa... 
 
P: - Não? 
 
A: - Não... 
 
P: - Em que sentido?  
 
A: - A gente não tinha aquele relacionamento, 
assim, depois de... porque depois que ela... eu 
fui para aqui para Santo André, São Bernardo, 
ela até chegou a ir morar comigo um tempo, 
mas a gente não tinha aquela... como é que eu 
vou explicar... não tinha aquela... aquela 
amizade, aquela, aquela... não sei se você 
está entendendo. 
 
P: - Uma relação bacana, não é...  
 
A: - Isso, exatamente, não tinha aquele 
relacionamento, assim, suave, assim, sabe. 
Ela reclamava bastante, e eu não aceitava a 
reclamação dela. Nunca falei que ela era, que 
ela era ruim, eu sabia que eu tinha os meus 
defeitos, mas era assim, de ambas as partes, 
sabe... 
 
P: - Você acha que ela era uma pessoa triste, 
ela era realizada, como ela era? 
 
A: - Não, ela era triste... 
 
P: - Ela era triste... 
 
A: - Porque ela sempre batalhou muito... Ela 
foi muito sofrida... 
 
P: - E o que ela falava do seu pai, como é que 
ela falava delei? 
 
A: - Do meu pai ela falava que ele era muito 
bravo, não sei o que, mas ela não falava que 
ele era ruim, não, falava bem. 
 
P: - Falava bem... 

A: - Não, falava bem, falava bem dele, é 
porque naquele tempo ela casou - eu ouvia ela 
falando com os outros - ela casou sem saber 
porque ela estava casando. O pessoal falava... 
eu ouvia ela contando lá para o pessoal lá, 
que quando...  porque lá era uma casa é longe 
da outra, sabe. Ele pegou e levou ela para 
casa, levou ela para lá, levou ela para ... pôs 
ela para dormir e quando ele foi fazer sexo 
com ela, ela saiu correndo e entrou pra dentro 
do outro quarto e trancou a porta. E no outro 
dia ela saiu cedo, de madrugada, quando 
amanheceu o dia e se mandou pra casa do 
pai. Ficou 15 dias lá e depois ele foi buscá-la. 
 
P: - É, nessa época não se falava nessas 
coisas, não é. E agora na idade adulta, depois 
de o senhor ter tido os seus filhos, como é que 
ficou a falta do pai nessa fase?  
 
A: - Não, não tem problema nenhum não. 
 
P: - Não sente nenhuma falta? 
 
A: - Não, não tem problema nenhum, não. 
 
P: - Não sente nenhuma falta do pai do 
senhor? 
 
A: - Não tenho falta, falta assim... não... a falta 
que fez foi na parte material, porque talvez se 
ele estivesse vivo, teria passado menos 
dificuldade, porque é muito ruim a gente 
passar muita dificuldade material. Não é bom 
não. 
 
P: - Com certeza. E o senhor como pai, 
quando os seus filhos eram pequenos como 
que o senhor era como pai? 
 
A: - É, eu tinha... eu nunca fui assim muito 
carinhoso assim não, mas eu tinha... o meu 
relacionamento com eles foi muito bom. Foi 
muito... foi sempre bom demais. Sempre tinha 
um, como eu falei, sempre tem um que é 
diferente do outro. Esse mais velho dos 
homens, esse é aquele que tem um 
relacionamento diferente sabe.  
 
P: - Tinha mais intimidade... 
 
A: - Inclusive os outros falavam: “O queridinho 
do pai”. Mas era mesmo. 
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P: - Ele era mesmo? 
 
A: - Era.  
 
P: - O que ele tinha que fazia dele o 
queridinho? 
 
A: - Ah, você não sabe, deixa eu te contar 
então... Sabe o que acontece, olha, a gente 
morava tudo perto, a irmã dela, da minha 
esposa e a gente, não é, aí a irmã da minha 
esposa tinha muito ciúme da minha esposa, 
todo mundo tinha ciúme dela porque ela era 
muito bonita, sabe, fora de brincadeira, e além 
disso era muito era muito autiva, sabe. Ela era 
uma pessoa assim que... Aí a irmã dela se 
desentendeu com ela, ficaram as duas 
grávidas, aí pra botar pra baixo a gente ela 
não sabia como, mas não tinha jeito. O marido 
dela era grandalhão assim, e ela falava: “É, eu 
vou falar com o meu marido” E eu falava: 
“Fala, você sabe a hora que eu saio, a hora 
que eu chego, em casa sempre foi assim, 
sabe. Não tem problema não, fala o que você 
quiser.” Aí um dia ela falou: “É, aí quando for 
nascer, vai nascer bicho, porque é muito feio, 
o marido dela é feio”, entendeu. Aí... mas isso 
aí passou, não tinha problema nenhum, mas 
você acredita que o menino nasceu bonito, 
mas bonito, fora de brincadeira! Pena que eu 
não tenho uma fotografia para te mostrar que 
coisa linda que ele era, sabe. Eu tenho a 
fotografia dele em casa lá, para você ver que 
coisa linda, ele nasceu loiro, os olhos azuis, 
assim quase da cor do seu, era mais claro,  
verde, meio esverdeado, branquinho, assim da 
sua cor, aquele cabelão bonito, ele tinha um 
cabelo lindinho... 
 
P: - Foi só para... 
 
A: - Foi, foi, foi uma coisa interessante, parece 
coisa de Deus, sabe. Depois não é, eu fui 
criando ele assim, quando ele caía tinha muita 
gente que falava: “Ah, coitadinho... meu 
filhinho”, e eu falava para ela também não falar 
nada. Quando ele levava um tombo, ele era 
muito esperto, sabe. A primeira pá que ele deu 
eu bati a fotografia dele, ele era muito esperto, 
e quando ele por acaso caia, eu falava 
“Levanta do chão menino”. Eu falava de 
propósito, sabe, não era porque eu queria falar 

bravo, não, no fundo eu não queria falar 
assim, eu falava para... 
 
P: - Mas o senhor falava para os outros 
também? 
 
A: - Não, só com ele. E ele cresceu assim. 
Mas os outros não, os outros... Ah, você sabe 
o que aconteceu, aí ele cresceu tomando 
conta dos outros e ninguém punha a mão, 
nenhum outro moleque punha a mão nos 
outros dois por causa dele, por causa do 
respeito que tinham por ele.  
 
P: - E o senhor acha que isso tem a ver com 
aquilo que o senhor acha que faltou para o 
senhor? O senhor falou que se tivesse tido um 
pai na adolescência ele daria mais força, daria 
mais... 
 
A: - É, pode até ser. Eu não sei, mas pode ser, 
sim... 
 
P: - Porque foi isso que o senhor fez, o senhor 
deu força para ele. Força, vai lá que você 
consegue... 
 
A: - E ele é forte, ele é forte. 
 
P: - Então o senhor admite declaradamente 
que o senhor tem preferência por ele? 
 
A: - Tenho. 
 
P: - É bem declarado essa preferência, não 
é... 
 
A: - É, foi... 
 
P: - E os outros sabem disso, os outros 
filhos... 
 
A: - Não, sabem, e eles têm um respeito muito 
grande por ele... 
 
P: - É? 
 
A: - É... 
 
P: - Eles não ficam com ciúmes porque o 
senhor tem preferência por ele? 
 
A: - Não, eles gostam muito dele. 
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P: - É? 
 
A: - Gostam dele demais, a minha filha gosta 
dele que é uma coisa, a minha filha... os dois 
são fora de série, eu nunca vi dois irmãos 
gostarem tanto um do outro, sabe, e os outros 
irmãos todos eles têm aquele respeito por ele, 
respeito mesmo, mas não é respeito assim, de 
medo... é respeito de gostar mesmo. 
 
P: - É ele que fez administração? 
 
A: - Não, ele não fez administração. E eu vou 
falar para você, isso aqui eu não vou gravar 
não... 
 
P: - Não, pode ficar tranquilo que será 
preservado o sigilo.  
 
A: - Puxa, mas isso aí infelizmente... é que 
ocorreu uma coisa muito chata, sabe, ele 
trabalhava de escrivão aí o delegado se 
desentendeu com ele. Eu não sei o que o 
delegado fez, não sei o que ele fez, ficou 
prensando ele, prensando ele, prensando 
ele... está gravando? 
 
P: - Quer que eu desligo, eu desligo... espera 
aí... 
(O entrevistado pediu para que eu parasse de 
gravar para que ele pudesse me contar toda a 
história. Portanto este trecho será mantido sob 
sigilo e estes dados não serão utilizados na 
análise por respeito ao entrevistado) 
 
 
P: - E eu queria saber assim, quais são os 
seus sentimentos com relação ao seu pai, o 
que o senhor sente? 
 
A: - Não tem sentimento, filha, sabe por 
que,eu não tive nada com pai, não tive pai, 
não sei, para mim é a mesma coisa de vir no 
mundo sem pai, nunca tive pai, não tem 
sentimento nenhum, nem contra, nem a favor, 
nem tem sentimento nenhum, não tem como 
ter sentimento por uma coisa por uma coisa 
que você... é a mesma coisa de você 
perguntar para mim, você está perguntando 
para mim aí, é a mesma coisa de você 
perguntar para mim: “Que gosto que você 
acha que tem isso daí?  Eu nunca comi... 
 

P: - Nunca comeu, não dá para saber... 
 
A: - Não dá para saber... 
 
P: - O que ajudou o senhor a ser pai, já que o 
senhor não teve um modelo em casa, seu pai, 
onde que o senhor buscou referência para ser 
pai? 
 
A: - Referência para ser pai? 
 
P: - É, na sua experiência mesmo, sem ter pai 
dentro de casa... 
 
A: - Mas que tipo de referência? 
 
P: - É, como que o senhor tinha que ensinar o 
seu filho, porque normalmente a gente fala: 
“Ah, então o meu pai fazia assim, então eu 
faço assim.” 
 
A: - Ah, não tive... 
 
P: - O senhor não teve... então como que o 
senhor fez? 
 
A: - Não tive... nos livros, no que eu passei, 
entendeu, experiência de vida, foi das coisas 
que eu fui aprendendo com a vida... 
entendeu... nossa foi muito tirei muito disso e 
daquilo... 
 
P: - De livro..., o senhor gosta de ler... 
 
A: - Gosto, gosto muito de ler, eu tirei muito de 
livros e tirei muito de aprendizado que a gente 
teve, coisas que a gente foi passando, 
entendeu, então foram histórias, foram coisas 
da vida, coisas que a gente aprendeu, 
entendeu. Quando eu era moço eu vi muita 
coisa, muitos... eu vi cada coisa que você não 
tem nem ideia. 
 
P: - Humm, humm... 
 
A: - Aquele tempo... ainda naquele tempo que 
não tinha ainda remédio direito pra nada, 
doença demais, eu tive hanseníase, sabe o 
que é isso? 
 
P: - É lepra, não é? 
 



124 

 

A: - É, então, que hoje parece que hanseníase 
mudou o nome... 
 
P: - Mudou o nome... 
 
A: - ...mudou o nome por causa do 
preconceito... eu tive... 
 
P: - É isso que o senhor teve... 
 
A: - Tive. E eu sabia, o pessoal da família eu 
sabia que o pessoal da família teve... e o 
pessoal: “Ah, porque você contagiou...” que 
contagiou coisa nenhuma, contagiou nada, eu 
conheço muita gente que teve já que viveu lá e 
não é doente. Conheço. 
 
P: - Internavam, ficava excluído da 
sociedade... 
 
A: - Então, excluído na sociedade. Então, eu 
conheço muita gente que viveu lá e não 
adoece. Entendeu... 
 
P: - Humm, humm... 
 
A: - Entendeu? Eu tenho irmã que é casada 
com pessoa doente e ela não é doente. 
Então... mas eu descobri... mas como é que 
eu descobri... porque isso aí é uma coisa que 
quanto mais cedo você descobrir  melhor, não 
é, para tratar é como qualquer doença, não é... 
 
P: - O senhor tinha quantos anos? 
 
A: - Ah, eu tinha uns 21 anos. 
 
P: - 21 anos... 
 
A: - Por isso que é bom... às vezes as 
pessoas tem que prestar muita atenção nas 
coisas, eu sempre fui de prestar atenção nas 
coisas. Um dia eu fui lá na Galeria Prestes 
Maia e tinha um museu de cera lá, sabe. Você 
já viu um museu de cera? Não... é um 
espetáculo o museu de cera, viu, você perdeu, 
está perdendo... É uma coisa perfeita, viu, 
você vê uma mulher assim, eles fazem uma 
mulher que é uma mulher perfeita, um homem, 
é um homem perfeito. muito perfeito, e aquilo 
parece que está vivo, sabe. Então eu pensei: 
“Eu vou ver não é...” fui dar uma olhada, ai eu 
entrei lá e tinha um papel bem grande assim, 

sabe, falando sobre a ... falando sobre a lepra, 
mesmo, sabe... então se você tem alguma 
parte... como é... insensível não é? É, não sei 
se é insensível, mais ou menos isso, não tem 
sensibilidade no corpo, então procura fazer o 
exame, não é, no posto, não sei se é no posto 
não, naquele tempo era no posto de saúde, 
hoje não sei se é no posto de saúde, mas 
naquele tempo era um lugar, tinha lugares 
determinados, era só aquilo que atendia e 
eram só médicos doentes, da lepra... 
 
P: - É mesmo? 
 
A: - Você sabia? 
 
P: - Não, estou sabendo agora 
 
A: - Não, não, eram médicos e enfermeiras só 
doentes que faziam... 
 
P: - Que cuidavam... 
 
A: - Que cuidavam dos outros, esses médicos 
sadios não cuidava não...  
 
P: - Porque tinham medo também, não é, não 
conheciam direito, não é... 
 
A: - Nada... nada, depois é que veio o remédio 
foi por volta de 1959, 60, é que veio o remédio 
de combate... o remédio, pelo que eu sei, não 
é um remédio de cura, entendeu é um remédio 
que paraliza aonde estiver, não é... 
 
P: - Humm, humm... 
 
A: – Então aí eu cheguei e fui procurar. Mas 
demorei para procurar, sabe. Aí um dia, falei: 
“Puxa vida, que eu vou fazer? Aí eu fui seguir 
o conselho que Deus me deu, eu fui. Fui lá e 
falei: “Olha, eu estou com.. está vendo aqui, é 
aqui, eu tenho... aqui está insensível” Aí eu 
falei assim para eles: -“Eu tenho?”. Ele falou: 
“Tem.” Aí ele examinou e fizeram biópsia, 
sabe, biópsia aqui nas nádegas. Eu não sabia 
nem o que era: “Fizeram o quê, biópsia?” -“É, 
para fazer o tratamento.” -“Então está bom...” 
Humm, não sei, não tinha conhecimento... 
 
P: - E aí deu tudo certo... 
A: - Aí começou o tratamento. Aí chamei a 
mãe, dos irmãos... para fazer exame também. 
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Aí quando eu casei, eu fiquei pensando: “E 
agora, como é que eu vou fazer para não falar 
para ela, é melhor não falar” aquele 
preconceito, sabe, medo de falar...  
 
P: - É... o senhor acabou contando? 
 
A: - Contei, contei, aí ela foi, ela foi, e naquele 
tempo já tinha a menina e já tinha esse 
menino, não é. E já levou os meninos. E 
depois ela falou: “Ah, não vou...” desculpa, o 
termo chulo que ela falou aqui:. “Ah, eu não 
vou, eu não vou ficar mostrando a bunda para 
médico não. Não vou mais não. Não quis ir 
mais, sabe. “É, não tenho nada”, eu falei: “É, 
não tem nada, está bom”. 
 
P: - Quando ela faleceu, quantos anos tinha os 
seus filho? 
 
A: - Ah, foi em 98... 
 
P: - Já eram grandes... 
 
A: - Já eram grandes... já eram grandes... 
 
P: - E hoje quem que mora com o senhor... 
 
A: - Não, ninguém mora comigo não... 
 
P: - Ah, todo mundo já está encaminhado, 
casado... 
 
A: - Não, minha filha tem a casa dela, casa 
própria... ah, tem um rapaz também, que eu 
criei depois dos dez anos, é filho de meu 
irmão, que ele morreu lá estava internado, lá 
também... então, por isso que eu falei, como 
que é as coisas, ele não é doente... ele veio 
para cá... ele veio para cá quanto ele tinha dez 
anos, ele mora com a minha filha... 
 
P: - Ah, é? 
 
A: - É, ele gosta muito dela também, sabe, é 
como irmão mesmo, sabe e daí, ele mora com 
a minha filha, e esse meu filho, tem um filho 
que ele arrumou por aí, sabe, ele mora 
também lá com a minha filha também por que  
foi a minha esposa que criou, e aí depois que 
a minha esposa... 
P: - É o neto? 
 

A: - É o neto. Depois que a minha esposa 
faleceu ela, tum,  grudou nele, porque ela não 
é casada, ela quis ficar com ele... 
 
P: - Aí ela quis tomar conta... 
 
A: - Não, ele está feito, sabe, porque ela tem 
bastante... eu tenho certeza que ela tem 
bastante coisa, porque ela ganha bem, sabe. 
Ela está juntando coisas para ele, sabe, é, eu 
acho que vai deixar tudo para ele. E ela é 
assim com ele, sabe, eles se dão... ele não 
gosta que ninguém da beijo nela, sabe, só ele 
pode. Então ele... então mora ele, e esse neto, 
não é, esse filho do meu irmão e ela, não é...  
 
P: - E a relação com os seus filhos hoje como 
é que é, vocês se vêem bastante, vocês têm 
uma boa relação, como é que é... 
 
A: - Nossa, a melhor possível, a melhor 
possível, nossa... mas a minha filha e esse 
filho é mais... 
 
P: - Já são mais grudados 
 
A: - Já somos mais... o relacionamento da 
gente é melhor. A milha filha, todo mês ela 
leva cesta básica para mim, sabe, porque eu... 
a minha aposentadoria é meia baixa, sabe... 
então porque eu quando eu quando entrei foi 
por problema de saúde, não é, então a minha 
aposentadoria saiu baixa. Então ela leva cesta 
básica para mim, paga a empregada, 
entendeu? 
 
P: - Que bom... então o senhor conseguiu ser 
um bom pai, pelo jeito, não é? 
 
A: - É... 
 
P: - Não é? E no que o senhor acha que hoje 
está dificil ser pai, porque mudou muito, não é, 
a vida hoje é diferente da vida de uns tempos 
atrás. E hoje o que o senhor está sentido 
sendo pai hoje, o que está dificil hoje? 
 
A: - Não, eu não acho questão de dificil, eu 
estou achando que os pais são meio relapsos, 
entendeu? 
 
P: - Humm, humm... os pais, o senhor diz pai e 
mãe ou... 
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A: - Os dois, os dois, eu acho que os pais 
estão muito acomodados. “Ah, porque agora é 
assim, tem droga” não, vamos devagar, eu sei 
que tem, eu sei que agora as coisas são mais 
difíceis mesmo, sem dúvida, não é, não resta 
a menor dúvida, agora está mais fácil de você 
deixar os seus filhos caminharem para o 
caminho ruim, é mais fácil. Mas os pais 
também eles são... eles são muito... 
acomodados. Não sei se foi depois daquela 
onde de hippie, daquele tempo pra cá, as 
coisas foram mudando. O pessoal tá muito 
acomodado, estão deixando muito, muitos 
solto. Não é para segurar também, ficar 
espremendo muito. Tem um ditado lá da 
minha terra que a minha mãe falava, minha 
mãe falava umas coisas interessantes: quem 
muito espreme sai entre os dedos. De fato é 
mesmo. Eu tenho uma nora, essa que mora lá 
no meu quintal, na minha casa. Os outros 
filhos estudaram, compraram casa 
apartamento, carro, mas tem um que não 
progrediu, o do meio. Eu até tava conversando 
com a Dra Marcia, que quando ele tinha uns 6 
anos e meio mais ou menos, eu não sei, talvez 
seja por isso, ele teve que fazer uma cirurgia 
muito complicada no Hospital São Paulo. 
Começou a doer a cabeça dele e a mãe corria 
pra cá, corria pra lá, até que um dia ela falou: 
“Esse menino tá com o olho torto”, ai ela foi 
falou com o médico, ele fez um teste com o 
lápis assim e disse tá mesmo. Ai o médico deu 
uma carta para um outro hospital, a gente 
levou lá e foi uma maravilha. Ai foi foi foi até 
que chegaram a conclusão que tinha que fazer 
uma cirurgia. Depois o médico explicou pra 
gente. Aqui dentro da cabeça tem uma bolsa 
que ali produz o líquido (líquor) que lubrifica a 
junta. E aquilo ali estava estreito, uma espécie 
de uma veia que conduzia esse líquido. Tinha 
que colocar uma válvula e aquilo me assustou 
demais, e ele sofreu muito, ele gritava. 
 
P- E o Sr. acompanhou tudo isso de perto? 
 
A: Oh, eu e ela. Ai foram 20 dias de 
sofrimento. Daí ele fez a cirurgia e deu tudo 
certo. Ele é fortão assim sabe. Ai por causa 
disso eu acho que agente alisou muito a 
cabeça dele, não sei. Talvez seja isso, a gente 
deixou... mimou um pouco mais, então eu tive 
até que deixar a casa para ele morar. Se eu 
pudesse alugar a minha casa é R$ 1.000,00, 

as outras casas que tem lá do tamanho da 
minha, estão alugadas por R$ 1.000,00. Eu 
estaria numa situação financeira um pouco 
melhor. Também não está me fazendo falta, 
porque graças a Deus o meu guarda-roupa 
está cheio, quando eu preciso de alguma 
coisa... Outro dia a filha chegou lá, ah 
reformaram a minha casa, eu moro em dois 
cômodos no fundo, eu não quis morar com ele, 
porque pra não dar trabalho pra ele, nem pra 
dar trabalho pra gente. Eu gosto de ouvir 
música, sabe, aquela música antiga, ai... 
Então eu tenho tudo, tá tudo em ordem, 
cafeteira elétrica. 
 
P – E o Sr. não tem uma companheira hoje? 
Não está namorando? 
 
A: Sabe o que acontece? Eu acho tão 
complicado isso daí que às vezes é um 
problema. Pra mim arrumar uma pessoa eu 
tenho que arrumar uma pessoa que tem uma 
renda, entendeu. E para você arrumar uma 
pessoa que tenha uma renda é mais difícil, às 
vezes aparece, mas geralmente é pessoa que 
não trabalha, não aposentou ainda. Outro dia 
eu falei para a minha filha, ela torce pra eu 
casar, porque pra ela é bom que eu case, 
principalmente pra ela que é mais velha 
porque tem aquela resposabilidade né. E eu 
falei pra ela, como eu vou casar com uma 
pessoa com o ordenado que eu tenho?  
 
P – Mas é uma vontade que o Sr. tem, se 
encontrasse uma pessoa bacana... 
A: É tinha que ser bacana. Olha menina pra 
você ver, eu fui para ao Rio e até eu trouxe a 
minha irmã pra cá, ela até esta aqui comigo, 
ela fez uma cirurgia na perna e a cirurgia não 
cicatrizava e a gente ia pra Minas para 
encontrar as outras irmãs. A gente combinou, 
daí ela passou no hospital São Paulo e 
conversei com o pessoal lá e as médicas lá, 
por isso que eu falo, tinha que ser médica viu. 
Daí ela falou nós vamos cuidar dela. E elas tão 
cuidando dela e depois vão mandar para o 
vascular. E então ela está lá comigo, ela 
comprou um colchão novo pra mim. Eu deixei 
ela dormir na minha cama e eu durmo na 
cozinha, coloco o colchão no chão daí ela 
comprou um colchão novo pra eu dormir, ela 
disse que eu mereço coisa nova, já comprou 
um monte de coisa pra mim. Ela falou pra 
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mim: “E eu vou comprar mais”. Chegou ontem 
o colchão e quando eu cheguei lá ela já tinha 
colocado uma capa no colchão velho e ela me 
disse: “Agora você tem dois”, quando você 
tiver uma visita agora tem dois colchões. 
Graças a Deus ela está quase boa já. 
 
P- Geralmente eu peço para as pessoas 
escreverem uma carta para o pai, não sei 
como é isso para o senhor, como se o Sr. 
estivesse mandando uma carta para o seu pai. 
O Sr. acha que é fácil? 
 
A: Não é difícil não. 
 
P- O Sr quer ditar e eu escrevo? 
 
A  Isso sim. 
 
P – Quando o quiser começar é só falar, como 
se o Sr. estivesse falando com ele. 
 
A Ah sim. 
 
(O entrevistado dita a carta que gostaria de 
escrever para o seu pai para que a pesquisada 
escreva, pois ele tem um tremor significativo 
nas mãos, que o impede de ter agilidade na 
escrita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE D 

 
ENTREVISTA JOÃO 
 
Pesquisadora: Esta pesquisa busca investigar 
como pais que não tiveram pai construíram a 
paternidade. Inicialmente vamos dividir a sua 
vida, em infância, adolescência e vida adulta. 
Como foi a sua infância? 
 
João: Então, no início é assim: o meu pai 
faleceu, eu estava na barriga ainda, né, ele 
faleceu em dezembro de 1948 e eu nasci em 
maio de 1949, OK... 
 
P: Imagino que foi um choque para a sua mãe, 
não é... 
 
J: E assim, o local era numa fazenda e o meu 
pai era o encarregado principal da fazenda, 
então ele tinha uma residência próxima ao 
prédio da fazenda, uma residência grande, 
enorme, tanto que no futuro dessa residência 
onde ele morava virou uma escola. Aí o que 
aconteceu com a minha mãe, 20 anos de 
idade, um filho no colo, um na barriga, sem 
saber ler, sem saber escrever, naquela casa 
enorme, o que ela fez, ela pegou e voltou para 
a casa dos pais dela, tá, e aí ficou lá com os 
pais dela, uma pessoa que não sabia ler, não 
sabia escrever, nada, então ficou perdida no 
espaço. 
 
P: Imagino. 
 
J: E aí eu nasci e... 
 
P: Você tinha irmãos? 
 
J: Uma irmã maior, um ano mais velha, porque 
ela estava no colo ainda, entende, diferença 
exatamente de um ano, um ano e pouco. E a 
gente foi crescendo, e ela tinha vários irmãos, 
meus avós, tanto que eu acostumei a chamar 
o meu avô de pai, não é, e minha avó de mãe. 
Não tanto o meu avô porque ele também 
faleceu logo, mas eu tive um maior contato 
com a minha avó mesmo. Porque ele faleceu 
também, não é, e a minha avó dando aquela 
proteção, né, para mim para a minha irmã 
mais... 
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P: E depois de quanto tempo o seu avô 
faleceu? 
 
J: A minha avó faleceu... 
 
P: O seu avô... 
 
J: Ah, o meu avô? Ah, foi aos dois, três anos 
mais ou menos que ele já faleceu... 
 
P: Você era pequeno então quando ele 
faleceu. 
 
J: Então a lembrança dele é muito pouca que 
eu tenho, muito pouco, não é. Acho que nuns 
dois ou três anos que ele faleceu. 
 
P: E aí ficou você, sua mãe, sua avó e a sua 
irmã na casa?  
 
J: Isso tinha mais um irmão da minha irmã, 
que morava lá também, irmão da minha mãe, 
desculpa. 
 
P: O seu tio. 
 
J: Isso, o meu tio morava lá também. Bem, 
íamos para a escola, começamos a viver mais 
lá... tinha uma madrinha que levou ela (a irmã) 
para morar numa outra cidade, ela ficou 
ausente uns dois, três anos ou mais, aí voltou, 
depois voltou de novo, ficou um ano, e 
engraçado que essa volta dela, da primeira 
vez foi muito importante, por que?. Eu estava 
já com uns sete anos e entrei na escola, só 
que eu não conseguia entender a explicação 
da professora, não conseguia, não tinha jeito, 
eu não assimilei, eu repeti o primeiro ano, 
porque eu não assimilava. E na volta da minha 
irmã, no ano seguinte, logo no segundo ano, o 
que aconteceu, eu tinha um “não consigo”, 
não, “você consegue”,  aí ela começou a... 
 
P: Ela tinha oito anos? 
 
J: Oito anos. Ela começou a mostrar para mim 
o caminho das pedras e aí eu peguei o jeito. Aí 
eu peguei assim uma vontade, não é, uma 
vontade grande mesmo do conhecimento... 
 
P: Um gosto, não é, um gosto de estudar... 
 

J: Um gosto mesmo de estudar, aí aprendi, 
comecei a ser o primeiro aluno da sala, e lia 
livros em voz alta para as pessoas. 
 
P: E antes dela sair com a madrinha dela, 
você tinha uma ligação forte com a sua irmã? 
Como que foi a saída dela para você? 
 
J: Olha, tinha, não é, uma ligação forte, mas 
dentro de uma normalidade, não é, dentro de 
uma normalidade, não é. Aí no ano seguinte 
ela foi embora de novo, aí ficou eu sozinho de 
novo, mas continuei seguindo a minha vida 
normal, sem problema nenhum, me 
desenvolvendo na escola, tudo. Aí quando eu 
tinha uns dez anos um dos meus tios, não 
esse que morava lá, um que morava em São 
Paulo, foi lá buscar a minha mãe, eu para vim 
para cá, para São Paulo, para morar com ele. 
Que a idéia dele era: “Vocês ficam aí, tal, uma 
hora essa fazenda não vai mais pra frente...” 
Como de fato a fazenda foi à falência. Só 
quero voltar um pouquinho, não é, que o meu 
pai ele faleceu de acidente e ele estava em 
horário de trabalho, foi um acidente de energia 
elétrica, foi num dia de chuva, arrebentou um 
fio, ele foi fazer um serviço para o patrão na 
cidade, e a história diz que ele encostou o 
guarda chuva no fio cortado, então essa é a 
história, o motivo real a gente não sabe direito 
o que aconteceu. Ele faleceu e o patrão, como 
ele estava em serviço, ele tinha carteira 
registrada, tinha tudo isso também, ele teria 
que ter alguma indenização, alguma coisa, só 
que já viu né o pessoal... a minha mãe era 
analfabeta, a família... tudo submissa dos 
patrões, o que o patrão fez, ele mandava um 
litro de leite, todos os dias, para as duas 
crianças, isso durante um ano, depois ele 
cortou também, depois ele não deu mais nada. 
Minha mãe não foi atrás mesmo da 
documentação, não foi buscar os direitos dela, 
não foi, porque ela não tinha instrução 
nenhuma, não tinha orientação nenhuma, não 
sabia ler nem escrever. Então ficou assim, né, 
a gente ficou... mas então meu tio trouxe nós 
para cá. Ela começou a trabalhar aqui como 
empregada doméstica, ficava a semana inteira 
no trabalho, dormia no emprego e depois de 
dois meses que a gente já estava aqui em São 
Paulo, meu tio foi lá em Juiz de Fora pegar a 
minha irmã também, trouxe para cá, ficou junto 
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com ele. Ficou nós dois aqui, estávamos 
estudando, cuidava da casa... 
 
P: O seu tio era casado? 
 
J: Não, ele era solteiro. Era solteiro, nessa 
época ele era solteiro, ele veio a casar depois, 
mais tarde. 
 
P: Então eram vocês mesmo, a família... 
 
J: E aí nós conseguimos dar continuidade nos 
estudos aqui, terminamos, naquela época era 
o primário, né, nós saímos de lá e já no 
terceiro, não é, terceiro ano do primário. E 
chegamos em setembro e eu falei: ‘Imagina se 
eu vou passar em São Paulo”, São Paulo e eu 
lá no interior de Minas, numa fazenda: “Não 
vou ter nível para concorrer com esse povo 
aqui. Mas olha, passei tal, no ano seguinte a 
minha irmã já veio, ela passou, eu passei. No 
ano que eu entrei eu passei em segundo lugar 
na classe e no ano seguinte a minha irmã em 
primeiro e eu em segundo. 
 
P: Mas o gosto de estudar ficou, não é... 
 
J: Ficou. Mas aí o que acontece, já com doze 
anos, precisando trabalhar, eu parei os 
estudos, comecei a fazer só assim... o meu 
sonho era estudar no... ali na Av. Paulista, não 
lembro agora...em frente ao Hospital Santa 
Catarina, no Rodrigues Alves. O meu sonho 
era estudar no Rodrigues Alves.  Aí fiz vários 
anos... por que naquela época existia o ensino 
preparatório para entrar no ginásio. 
 
P: A Admissão, não era... 
 
J: A Admissão. Fiz várias, várias tentativas 
para entrar e não consegui. Retornando um 
pouquinho, quando nós viemos para São 
Paulo, eu imaginava São Paulo, aquele carro, 
cauda de peixe, rua asfaltada, bonitinha, 
quintal sem muro, apenas cercadinho, isso na 
minha cabeça lá, imaginava isso, as árvores 
tudo cortadinha, assim, quadradinha, 
desenhada, eu imaginava isso. Eu falei: “Vou 
morar num lugar chique...” Chegamos, 
descemos na rodoviária, era lá perto da Júlio 
Prestes, Estação Luz, hoje. Aí pegamos um 
ônibus, um trem, um ônibus... só tinha poeira. 
Eu pensei: “Pôxa, São Paulo tem poeira?” Aí 

ali, na época as ruas não tinham asfalto, era 
paralelepípedo e barro. Paralelepípedo. Eu 
falei: “Ah, deve ser zona mais... deve ser uma 
zona da cidade que é mais... o meu tio deve 
morar num lugar...” mais ou menos o que eu 
imaginava, melhor. Aí o ônibus anda, anda, 
anda, e chegou uma hora que apareceu 
asfalto. Eu falei: “Opa, está melhorando o 
negócio” mas daí pensei estamos voltando 
para Minas de novo, não é possível, daqui a 
pouco acabou o asfalto, aí eu entendi o 
problema, acabou o asfalto e onde é que 
estamos indo ...até que chegou. Aí onde o 
meu tio morava não tinha asfalto, não tinha 
energia, era luz de lamparina. 
 
J: Você acredita?  
 
P: Não tinha nada a ver com o que você 
imaginou, não é... 
 
J: Nada a ver com o que eu imaginei. 
 
P: Então você deve ter ficado decepcionado, 
não é?  
 
J: Fiquei, fiquei. Aí eu tive uma retração muito 
grande, né, porque lá (na fazenda), eu tinha 
uma liderança nata com as crianças, na 
escola, assim, sempre era o primeiro a estar 
chegando, comandava as brincadeiras, eu 
tinha uma liderança muito grande. Isso 
atrofiou. Porque cheguei na escola, falando 
caipira, daquele jeito, com medo deles, aí 
aquela gozação, as crianças tinham um nível 
até assim, mais avançado, umas idéias mais 
avançadas, não é, então era agressão, 
gozação, sabe, e a gente teve que ir lutando 
contra isso, e isso veio ...(?) mas aí eu tinha... 
 
P: Você tinha uns doze anos nessa época... 
 
J: Uns doze anos. E lá em Minas, quando a 
gente jogava futebol, brincadeira na pracinha, 
nossa, eu era o craque do time, aqui eu virei 
um perna de pau, virei um perna de pau. 
 
P: Você acha que é porque realmente os 
meninos eram melhores ou por que você que 
foi dando um passinho para trás, assim, foi se 
retraindo mais? 
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J: Eu acho que eu fiquei assustado, não é, 
fiquei assustado com tudo aquilo, fiquei 
assustado com... primeiro, (?) não é, segundo, 
que não era aquilo que eu imaginava 
encontrar. E aí foi indo, quando eu terminei o 
primário, fui fazer o curso de Admissão, aí 
comecei a trabalhar, trabalhei de tudo, né. Eu 
comecei, eu fui engraxate, fui guia de cego, fui 
jornaleiro, depois eu comecei a entrar em 
empresa, né, comecei a trabalhar como office-
boy e fui indo, depois de office-boy eu fui 
bancário, fiquei dez anos, aí voltei a estudar, 
comecei a estudar novamente... 
 
P: Voltou a estudar novamente? 
 
J: Voltei a estudar. Aí o que eu fiz, quando eu 
estava no Banco Itaú, que eu trabalhei na 
época, aí eu terminei, fiz o ginásio, completei o 
segundo grau e entrei na faculdade, aí fui... 
 
P: E você fez o que de faculdade? 
 
J: Fiz Ciências Contábeis. Antes disso quando 
eu estava ali nos 13, 14 anos, eu tinha um 
sonho de ser mecânico de automóvel. Aí eu 
comecei... fiz alguns cursos, fui tentando, mas 
tudo foi conspirando contra. 
 
P: Foi te levando para outro caminho. 
 
J: Foi me levando para outro caminho, não 
deu certo ir para área que eu queria. Aí eu 
comecei a entrar na área administrativa, 
terminei o segundo grau, eu falei: “Agora eu 
tenho que fazer faculdade o que vou fazer...” - 
“Ah, estou na área administrativa, estou 
trabalhando no Banco, o que vou fazer, vou 
fazer Ciências Contábeis, um dia, que vai ser 
útil para mim na área que eu estou e quando 
eu sair daqui do Banco eu tenho um emprego. 
Mas eu nunca quis trabalhar por conta... E foi 
indo a minha vida... 
 
P: Mas vamos voltar lá atrás, agora, um 
pouquinho, nessa época da infância, não é, 
ainda lá em Juiz de Fora... Juiz de Fora? 
 
J: Ponte Nova... 
 
P: Ponte Nova... 
 
J: - Juiz de Fora é onde a minha irmã ficou... 

P: - Mas é Minas, não é... 
 
J: - Minas... 
 
P: Ponte Nova... pensando lá na sua infância, 
no que você lembra da sua infância, como é 
que você sentia essa falta, desse pai, como 
que era conviver com isso, na infância, quando 
você estava ainda na casa da sua avó... 
 
J: - Então eu diria assim, que não é fácil 
enfrentar não, por que... existia um Joãozinho, 
não é, por exemplo... o Joãozinho fala: “Ah, o 
meu pai não me comprou um doce...” eu não 
tinha como falar isso, eu não tinha pai. “Ah, o 
meu pai me levou para passear ‘não sei 
aonde’”... Eu não tinha o pai que me levava. A 
minha mãe sempre foi uma pessoa muito 
retraída, também, ela é assim, ela... é dentro 
de casa, é dentro de casa, é dentro de casa. 
 
P: Não tem essa de passear, sair... 
 
J: Não, não tem, ela não tem, isso é muito 
dificil... 
 
P: Desde os vinte anos quando ela teve você 
que ela é assim? 
 
J: É... Então ela até hoje é muito fechada, 
então para mim o que compensava a ausência 
do pai era fazer esse tipo de coisa que eu 
disse para você anteriormente, eu gostava de 
ler, de ler em voz alta para as pessoas 
adultas, então tinha a compensação do que eu 
recebia elogio de outras pessoas de fora, 
então eu recebia elogios por essas atitudes. 
Na infância ainda... e na infância ainda lá em 
Minas, eu senti muito a ausência, a falta do 
pai, não é, do pai, mesmo. Em São Paulo, eu 
considero o meu tio João um segundo pai, 
muito embora ele tinha a atividade dele de 
trabalho, não é, ele trabalhava direto, mas 
assim, às vezes, quando ele chegava até um 
horário... ele chegava assim, num tipo de 
horário, umas cinco, seis horas em casa. Só 
que ele tinha um vício, ele gostava de mexer 
com obra. Ele chegava, punha o macacão 
dele, ia fazer um cimentado aqui, um 
cimentado acolá. Depois que ele jantava, aí 
ele conversava com a gente, ficava junto, 
participava, ele perguntava das coisas. Não 
frequentemente, todos os dias. 
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P: Então ele fez parte da sua adolescência, o 
seu tio. 
 
J: É, quando eu estava maior... 
 
P: Quando você começou a entrar na 
adolescência, foi trabalhar e tudo mais.  
 
J: É... 
 
P: Nessa época, como é que era sentir essa 
ausência? Não é, na infância você falou que 
você ouvia as crianças falando: ‘O meu pai fez 
‘isso...’” - “O meu pai fez ‘aquilo’” e você não 
tinha o que dizer. Aí na adolescência, você 
tinha o seu tio já, e como que foi vivida essa 
ausência na adolescência? 
 
J: Então, essa ausência na adolescência, eu 
assim... tive que ir à luta por mim mesmo, sem 
o respaldo de um pai. Eu cito um exemplo, 
quando eu fui tirar a minha Carteira 
Profissional, eu tinha 13 anos de idade e aí me 
deram um documento que precisava a 
assinatura do meu pai, porque um menor só 
poderia tirar a Carteira Profissional com 14 
anos. Aí eu me senti assim, “eu não tenho 
pai”! 
 
P: Não podia ser a mãe? 
 
J: Não, não podia ser a mãe, tinha que ser o 
pai. Tinha que ser o pai, aí eu dei para o meu 
tio: “O Senhor vai assinar...” Né, e ele assinou 
o documento, até ficou uma coisa ilegal 
porque estava o nome do meu pai. Que o 
Ministério do Trabalho deu um documento, eu 
tenho isso guardado até hoje, com o nome do 
meu pai. Não é: “O seu pai precisa assinar...” 
Eu queria trabalhar, estava com um emprego à 
vista, arrumado, e precisava da Carteira 
Profissional, né, então eu tirei a Carteira 
Profissional desta forma, então a ausência do 
pai, faltou aí na parte Legal, não é, Legal, isso 
acho que para mim, internamente...  
 
P: Mexeu... 
 
J: Mexeu, né, mexeu... mexeu. E depois o que 
eu senti na adolescência com a ausência dele, 
foi assim, sem regra, a regra era eu mesmo, 
então, sabe, e aí eu... 
 

P: Mas quem fazia esse papel de regra? Não 
tinha... a sua mãe, o seu tio, alguém que 
falasse: “tal hora você tem que estar em 
casa...” 
 
J: Não, não tinha... 
 
P: Nada, nada? Você podia fazer o que você 
quisesse, então... 
 
J: Podia fazer o que eu quisesse. E aí, e essa 
liberdade vamos dizer assim, imprópria, ela 
propicia é sair do caminho, não é... 
 
P: Totalmente, não é... 
 
J: Totalmente... 
 
P: Se não tem ninguém que diz que não pode, 
você pode tudo, não é? 
 
J: Minha mãe até tentava, mas não tinha 
como, ela trabalhava de segunda a sábado 
fora. 
 
P: Ela dormia lá, não é... 
 
J: Dormia lá no emprego. Chegava sábado, eu 
falava: “Ah, vou para o baile...” Ela não tinha 
moral de falar, até falava: “Não vai”, mas não 
tinha coragem de falar para mim que eu não 
ia. 
 
P: Não tinha o vínculo, né? 
 
J: Não tinha, não tinha... E essa liberdade, 
sabe, então, eu tinha turma, tinha muitas 
amizades, olha todos os meus amigos daquela 
época morreram, todos... 
 
P: Todos os seus amigos morreram? 
 
J: Morreram, todos... 
 
P: Como morreram? 
 
J: De bebida. E a gente, naquela época da 
minha adolescência bebia pinga, de garrafa 
mesmo, comprava garrafa... 
 
P: E você também? 
 
J: Eu também. 
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P: Mas o que te fez não morrer? 
 
J: O me fez não morrer? 
 
P: É... 
 
J: Ah, eu acho que fui um privilegiado. Quando 
eu completei 18, 19 anos mais ou menos, esse 
meu tio, era uma pessoa muito vivida, ele era 
uma pessoa assim, que pensava lá na frente. 
Então nós morávamos lá na Zona Sul, num 
bairro chamado Parque Bristol. E ele tinha 
comprado um terreno aqui em Santo Amaro e 
esse terreno ele dividiu a metade com a minha 
mãe. E ele começou a construir nesse terreno. 
Então a gente até quando garoto, ele vinha 
para cá, a gente vinha, ficava com ele, tal, 
trazia comida para ele, que a gente sabia que 
ele gostava de mexer com esse negócio de 
obra, né, e aí o que aconteceu, quando a 
gente estava com 20 anos, mais ou menos, 
19, 20 anos, nós resolvemos... porque aí o 
meu tio casou, ele casou, estava com a 
esposa lá, era casa separada, mas era tudo no 
mesmo quintal, a esposa muito ciumenta, aí 
nós resolvemos vir morar para cá. Aí a gente 
saiu daquela turma, daquele grupo que 
bebida, ficava na noite, ficava naquela vida 
não muito regrada, né. E aí voltei para cá, só 
que o que acontece, morava aqui em Santo 
Amaro, longe, fazendo faculdade, trabalhando, 
não tinha tempo. Então, eu lia o jornal, todos 
os dias, de capa a capa, mas eu lia dentro do 
ônibus, pegava o ônibus, era uma hora e meia 
de ônibus, ficava lendo, né. Então isso é o que 
me tirou daquele meio. 
 
P: Você já fazia faculdade lá? 
 
J: Não, ainda não. 
 
P: Isso que eu ia ter perguntar, da onde que 
vem essa história da faculdade, quem que te 
aconselhou, quem que te orientou a fazer 
faculdade, ou foi você mesmo que decidiu? 
 
J: Não, foi por mim mesmo, não é. Quando eu 
comecei a fazer faculdade eu já conhecia a 
Neusa (esposa) e eu tinha o incentivo dela, 
porque eu já estava estudando, já estava 
terminando, né, ela entrou na faculdade... eu 
conheci ela em 69 e nós começamos a 
namorar em 71, em 72. E aí ela... na época ela 

estava fazendo vestibular, estava... aí ela 
conseguiu entrar em 75, e eu entrei em 76. 
Aliás, eu tinha entrado em 75, mas como eu 
fiquei numa matéria no colegial, eu não pude 
fazer em 75, aí eu fiz em 76. Aí eu comecei a 
fazer a faculdade e terminei.  
 
P: Eu quero voltar a essa questão de regras, 
porque como é para um menino de 13, 14 
anos não ter ninguém que diga assim, não é, 
“volta cedo...” 
 
J: Enquanto eu estava na escola, no primário, 
o que eu fazia? Eu estudava de manhã, saía 
onze horas, aí chegava em casa e: “Tem lição 
para o dia seguinte?” - ‘Tem.” - ”O que é?”. 
Cinco minutos, almoço e rua e não tinha hora 
para voltar. 
 
P: Desde criança, então, que você não tem 
nenhuma regra, a sua mãe não se importava, 
vamos dizer, se você chegasse tarde... 
 
J: Então, mesmo porque ela nem estava, ela 
não via. Nem via. Era rua, ficava na rua o dia 
inteiro, jogando futebol, brincando com a 
molecada, tal. No começo... 
 
P: Você está falando lá em Minas? 
 
J: Não, aqui, já... 
 
P: Ah, aqui... E lá em Minas?  
 
J: Lá... não, então, lá tinha um pouquinho de 
regra, que eu adorava a minha avó, nossa a 
minha avó era a minha paixão, então a gente 
ficava muito junto, muito conversando, mas eu 
conversava muito mais com a minha avó do 
que com a minha mãe. E ela era muito 
engraçada, era muito simpática, tinha... 
chegava assim, porque lá tinha um sistema de 
repressão totalmente diferente daqui, não é. 
Lá, eu vou até de contar, funcionava assim: lá, 
às oito horas da manhã, era o almoço, mas o 
almoço mesmo, de comer arroz e feijão 
polenta, couve, o que for, entendeu. Esse era 
o almoço. 
 
P: Você acordava e já ia almoçar... 
 
J: Almoçava. Ás onde horas tinha uma 
refeição que eles chamavam de merenda. Ás 
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onze horas da manhã, era um bolo de chuva, 
um cafezinho, uma coisinha assim. Ás três 
horas, era a segunda merenda, passava uma 
...(?) tal, tal, tal, tal. Às cinco horas da tarde 
era a janta. Só que a janta eram os mais 
velhos, o que eles comiam muito era vaca no 
almoço, assim, às oito horas da manhã. Às 
oito horas da manhã... 
 
P: Meu Deus... 
 
J: Então... 
 
P: E acostuma, não é, porque o estômago vai 
acostumando... 
 
J: Então a minha avó, chegava na hora da 
merenda, eu tinha o apelido de nené. “Nené, o 
que eu fazer na merenda?” - “Ah, não sei vó...” 
-“Mãe...” eu chamava ela de mãe: “Não sei, 
mãe...” A vovó passava a mão numa peneira, 
ia lá no córrego, pescava uns lambaris, fritava 
aqueles bem torradinhos, era uma delícia, ou 
fazia uns bolinhos de chuva, ela sempre 
estava inventando alguma coisinha.  
 
J: Então lá se você falar de um pouquinho 
mais de regra tinha, porque tinha horário para 
comer... tinha horário para dormir... então, 
chegava, depois da janta, e depois o que o 
pessoal fazia, saíam, sentavam, tinha um 
quintal, assim, ficavam conversando. - Então 
estava conversando, conversando, aí, tomava 
banho para ir dormir, oito horas, nove horas, 
estava dormindo. Eu nunca gostei, mas era 
costume tomar-se um chá antes de dormir. 
Alguém tomava o chá, mas eu nunca gostei de 
tomar o chá. 
 
P: Então, você foi acostumado com regras, 
né? 
 
J: Sim... 
 
J: Acho que estas regras me favoreceram lá 
na frente, porque na adolescência aqui em 
São Paulo, tinha uma ausência, duas crianças, 
eu e a minha irmã, eu com 12, 13 anos de 
idade, sem alguém ali para falar: “ Ô!!”, não 
tinha como, não tinha como, não tinha como. 
Então foi uma coisa assim, normal, não é... 
 

P: É, e assim, como você falou, hoje tem muita 
coisa ruim, não é, hoje em dia, mas naquela 
época também tinha... 
 
J: Tinha... 
 
P: E aí alguma coisa em você não te fez ir por 
este caminho. 
 
J: É, Graças a Deus... 
 
P: E não foi alguém de fora,alguém que te 
falasse não vai ou te orientar: “Olha, toma 
cuidado...”, não é, alguém ali, dar um 
conselho. Parece que não teve essa pessoa... 
 
J: Não, não teve essa pessoa... tanto é que na 
adolescência ainda, eu andava com uma 
turma lá tomando cachaça, mesmo... 
 
P: E você chegava em casa um pouco 
alterado... E ninguém dizia nada? 
 
J: Não tinha ninguém em casa...Aí, quando 
tinha a minha mãe, que ela via, ela chamava a 
atenção... mas não tinha moral. 
 
(O celular do entrevistado toca) 
 
J: O celular... O meu celular, só vou ver quem 
é...  
 
P: Fique à vontade... 
 
J: Conforme for, eu vou atender, conforme 
for... 
 
P: Se você quiser ligar, ou quiser falar, fique à 
vontade. 
 
J: Então pode deixar, conforme for eu... tem 
uma ligação que eu estou esperando que é 
muito importante, tá, você me desculpe... 
 
P: Imagina, fica à vontade. Então a gente está 
na adolescência, né, essa falta de regras... 
 
J: A gente ficou muito indo e vindo, pela... 
 
P: É, mas não tem problema, mas teve uma 
base, não é, teve uma... Uma ordem que te 
organizou de alguma forma na infância, que te 
permitiu se organizar depois... 
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J: Sim... 
 
P: Não é, porque teve uma figura forte ai, que 
eu acho que foi a sua avó, de todas as figuras 
talvez tenha sido a mais forte... 
 
J: Foi a mais forte. 
 
P: E ela morreu quando você tinha quantos 
anos?  
 
J: Olha, ela morreu, eu já estava bem adulto, 
bem... 
 
P: Então, você pôde curtir bastante.... 
 
J: Agora, eu fiquei muito em falta com ela, 
porque eu fui, eu digo, para São Paulo, e fui 
visitá-la poucas vezes, não é, então isso é 
uma coisa que eu tenho de dívida, não é... 
 
P: E me fala uma coisa, como que a sua mãe 
enfrentou essa falta do seu pai? Como que ela 
te passava, porque você não conheceu o seu 
pai, mas alguém te apresentou o seu pai: “O 
seu pai era assim...” - Como que foi essa 
apresentação? 
 
J: Então, ela assim... O meu pai era também 
um líder, um líder da fazenda, ele tocava 
violão, ele cantava, ele era extrovertido, ele 
era brincalhão... 
 
P: Isso tua mãe que te contou? 
 
J: Ela que falou, ela que falou, não é... Tanto 
que ela conta que quando ela começou a 
namorar com ele, ela não acreditava, que ela 
achava que tinha muitas outras moças muito 
mais à altura dele do que ela, não é, então 
para ela foi uma surpresa ele ter namorado e 
casado com ela, ter escolhido ela. Então ele 
teve essa... 
 
P: Então ela era apaixonada por ele, não é? 
 
J: Ah, sim... Era... Aí nesse período enquanto 
ela estava lá ela arrumou outro lá, depois que 
a gente veio para São Paulo, depois de um 
certo tempo, ela andou dando umas 
namoradinhas assim, mas muito discreta, 
nada foi para a frente... 
 

P: Não casou de novo... 
 
J: Não casou de novo e foi levando a vida 
dela, aí, trabalhando, trabalhando, chegou 
uma hora que parou de trabalhar e trabalho só 
aqui dentro de casa, não sai de jeito nenhum, 
não sai, está com 86 anos. 
 
P: Mas não foi uma vida fácil, a dela, não é... 
 
J: É... 
 
P: Não deve ter sido uma vida fácil... 
 
J: É, não é fácil, não, e a imagem que eu 
tenho do meu pai, não é, é de uma pessoa 
forte, de caráter bem forte, né...  
 
P: E líder, né? 
 
J: E líder, essa coisa de líder eu acho que eu 
tenho é dele, muito conhecido, muito 
carismático. Eu vou te contar uma história que 
parece coisa de cinema, eu só acredito porque 
é comigo mesmo, que aconteceu. Ele tinha um 
amigo lá em Ponte Nova chamado Custódio 
Pereira, é um amigo dele lá, conhecia todo 
mundo no bairro, eu tinha uma lembrança do 
nome e da pessoa, assim, mas fisicamente 
não lembrava nada e aonde eu moro é um 
condomínio de sobrados e apareceu um 
zelador lá, que fazia limpeza nas ruas e tal e 
conversa vai, ele chegava para o meu filho e 
falava:   ‘Nossa, você parece tanto com um 
amigo meu...” 
 
P: Falava para o seu filho... 
 
J: Falava para o meu filho: “Parecia tanto com 
um amigo meu...” Aí eu fui conversar com ele: 
“O seu Custódio, por que o senhor fala isso? 
Quem é esse teu amigo?”   “De onde o Senhor 
é?” - “Sou de Ponte Nova”. Eu falei: ‘Eu 
também sou de lá.” Aí, ele era amigo do meu 
pai. Eu falei: ‘Eu sou filho do O:” - “Oh, o O: 
que morreu, era o seu pai, ele era meu amigo” 
Foi uma coisa de louco, coisa de louco... 
 
P: Então ele pôde também contar outras 
histórias do seu pai, né?  
 
J: Ele contou... Nossa... 
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P: Que bacana... E ele está lá ainda?  
 
J: Não, ele já faleceu também... Já faleceu 
também... Aí, mesmo com tudo isso, a minha 
mãe não acredita que é essa pessoa. 
 
P: Ela não acredita? 
 
J: Não acredita. Mas ele sabia de histórias do 
meu pai. Ele falava para o meu filho que ele 
parecia com um amigo dele, não é, eu fui 
conversar com ele “Eu sou filho de fulano de 
tal...” Conheci ele, a gente teve várias jornadas 
juntos, OK, conversou. A minha mãe falava: 
“Não, não é ele, porque ele é... esse Custódio 
Pereira é outra pessoa”. Eu não chamava 
minha mãe de mãe, eu falava: “Fina, mãe 
Fina, ele está falando, não sei...” 
 
P: Você não chamava a sua mãe de mãe?  
 
J: Também não... 
 
P: Nunca chamou? 
 
J: Nunca chamei a minha mãe de mãe... 
 
P: É mesmo? A sua mãe é a sua avó... 
 
J: É a minha avó. 
 
P: Entendi. E me diz uma coisa, agora, não é, 
hoje, na vida adulta, depois que você casou, 
teve os seus filhos, não é, como que ficou 
essa ausência? Como que foi que foi sentida 
essa ausência, não é, porque assim, cada fase 
da vida a gente vai interpretar essa ausência 
de uma forma.   
 
J: Humm, humm... 
 
P: Você falou que lá na infância faltou a 
presença mesmo, alguém que tivesse ali, 
alguém que te levasse passear, te desse um 
doce. Já na adolescência já é uma outra 
ausência, não é, uma falta de uma segurança, 
até, você falou: “Eu tive que me virar, porque 
eu não tinha ninguém com quem eu pudesse 
contar”. Talvez se tivesse um pai, teria essa 
pessoa, dentro do que você imagina, não é, às 
vezes a gente tem, mas não pode contar do 
mesmo jeito, mas dentro do que você 

imaginaria, não é, poderia contar. E na idade 
adulta? 
 
J: É, na idade adulta a falta seria aquela... uma 
carência afetiva, mesmo, não é, de: “Ôpa, eu 
vou ver o meu pai, vou conversar com ele, vou 
sair com ele, vou trocar alguma informação, 
pedir algum conselho para ele...”. É, na fase 
adulta eu acho que é isso aí que ficou, a falta 
dele, vamos dizer assim... 
 
P: Eu imagino... Agora eu queria  voltar, agora, 
fazer uma... virar a moeda, não é. Pegar você 
como pai, hoje, porque hoje você é pai. E aí eu 
pergunto para você como é que hoje... não, 
como é que você foi pai lá com os teu filhos na 
infância? Como é que foi esse pai, o O: para 
as crianças? Você tem quantos filhos, três? 
 
J: Agora, dois. 
 
P: Dois. Por que agora dois? 
 
J: Tinha três, não é, que uma nós perdemos. 
 
P: É mesmo? 
 
J: É. 
 
P: Não sabia. Mas me conta. 
 
J: Bom, assim, quando nós casamos eu tinha 
o planejamento de terminar a faculdade, que 
eu estava na faculdade ainda, para ter filhos. 
Mas aí chegou o Pedro... Não esperou, aí ele 
veio. Aí eu falei: “Puxa, eu não estou 
preparado...” -“Não, mas preparado, a gente 
nunca está”. Quando chega a situação, faz 
com que a gente se desdobre e ache um 
caminho. E o pai...  
 
P: Você estava quase acabando a faculdade, 
estava no começo... 
 
J: É, estava quase acabando também... 
 
P: Acabando... 
 
J: A Neusa interrompeu a faculdade, não é... 
Ficou oito anos parada, depois que ela voltou, 
depois que a nossa filha mais nova foi embora, 
aí ela voltou. Mas ela interrompeu. Bem... 
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P: Aí veio o Pedro... 
 
J: Aí veio o Pedro, o primeiro filho, o primeiro 
neto, o primeiro sobrinho, foi aquela melação.  
 
P: Humm, humm... 
 
J: E ele era muito estressado, muito nervoso, 
quando criança, assim, nossa, nós batalhamos 
muito com ele, não é. Nós chegamos até a 
levar num neurologista que receitou Gardenal 
para ele. Aí nós não demos, não é, porque aí a 
Neusa falou: “Vamos dar Gardenal para esse 
menino?” 
 
P: Ele era agitado como, assim? 
 
J: Ele era agitado, ele não queria dormir, sabe, 
ele falava que se ele dormisse ele perdia 
tempo Sabe, se ele dormia, ele perdia tempo. 
Era muito agitado. Só dormia no colo da gente, 
pegando na orelha. Aí ele dormia, a gente ia 
tirando do colo e... 
 
P: Acordava... 
 
J: Acordava... 
 
P: E como é que você foi como pai com um 
filho tão agitado assim?  
 
J: Ah, foi assim, muito emocionante, eu 
chegava em casa, né, aí brincava com ele e 
tudo, sempre tinha uma novidade, tinha 
coisinhas novas, que a Neusa (esposa) vinha 
me contar, olha aconteceu isso, aquilo,  isso 
ele era bebê. E aí foi indo e a menina, 
também, a segunda, a Rebeca, né, que veio 
de “enxerida” também, ”Ah, vamos dar um 
tempo agora, estamos com um casal, estamos 
bem na fita”. Aí veio a “enxeridinha”  veio 
também... 
 
P: Aí veio a outra, veio a terceira... 
 
J: Aí veio a terceira, aí eu fiz a cirurgia, fiz a 
vasectomia, não é, porque a Neusa, gordinha, 
falei: “Pó, a Neusa, gordinha também sabe, 
cortar a barriga, não é...” Porque a Neusa, 
antes do Pedro, ela tinha um físico normal, né, 
sempre teve a tendência a ser gordinha mas, 
sabe, estava aí com 60 quilos, estava bem. Só 
que... o problema foi a primeira gravidez, ela 

trabalhava no Banco Itaú também, e foi aquela 
melação, sorvete daqui, não sei o quê de lá, e 
tal e tal, ela engordou 25 quilos na primeira 
gravidez e não perdeu nunca mais, nunca 
mais. Então eu falei: “Pô, não é justo fazer 
uma cirurgia, com ela com esse peso, deixa 
que eu faço.” Aí depois da terceira eu fiz a 
cirurgia, aí a Bruna que veio, né, ela já veio 
com problema de coração e quando... ela 
nasceu na Maternidade São Paulo, não é, e no 
dia em que a Neusa teve alta... a Neusa teve 
os três partos normais, só dessa terceira que 
foi fórceps e no dia que saiu, assim, tipo nove 
horas, era a hora de sair, estava tudo 
arrumado e nada da criança vir, passa a hora, 
não é, aí veio uma pessoa, uma pessoa do 
hospital conversar com a gente: “Olha, o 
seguinte, a sua filha já está vindo, tal, tal, tudo 
bem, eu só vou lhes recomendar que leve ela 
num pediatra.” - “Tá bom...” Aí demora, 
demora, demora... Aí saiu a menina, a menina 
nasceu com quatro quilos e trezentos, linda, 
linda, linda, linda. ...ai fomos pra casa tal, bom, 
“Vamos levar no pediatra”, não é, levamos no 
pediatra, ele olhou, ai deu um azar de levar 
num pediatra não muito legal, não é, ele só 
pôs a mão na cabecinha dela e a menina 
chorava, chorava que chorava que chorava 
que chorava que chorava, não parava de 
chorar.Bom, aí daqui a pouco a menina ficou 
resfriada. Aí levamos num outro pediatra, aí o 
outro pediatra examinou, deu outro tratamento, 
e falou: “Olha, vocês levam essa menina no 
cardiologista, que ela tem sopro.” Aí nós 
levamos no cardiologista, aí o cardiologista 
examinou, pediu os exames e falou: “Olha, 
não é só sopro, ela tem Tetralogia de Fallot.  
Só que aí a gente... ela nasceu com quatro 
quilos e trezentos, com um mês de vida ela 
pesava três quilos.  
 
P: Humm, humm... 
 
J: E esses três quilos foi até um ano, ela não 
engordou uma grama... E vivia doente, não é, 
vivia que ela não tinha imunidade nenhuma, 
não é, porque esse sopro é que salvava a vida 
dela. Que a Tetralogia de Fallot significava que 
faltava um tronco da artéria, não é, um tronco 
da artéria que faltava, então o sopro, que é a 
comunicação intraventricular que fazia a 
circulação de sangue, que ela precisava de 
sangue venoso e arterial. 
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P: Não tinha cirurgia, não tinha alguma coisa 
que pudesse fazer? 
 
J: Olha, com o peso, o braço dela era isso aqui 
(muito fino), então não tinha...É aí com um ano 
de idade, ela... uma equipe lá do Hospital 
Beneficência Portuguesa assumiu de cuidar 
dela, ela ficou internada um mês lá, um mês, e 
eles avaliaram para fazer a cirurgia lá. E ficou 
lá, aí ela... neste  tempo que ela ficou lá, ela 
melhorou, ela desenvolveu, ela começou a 
pegar peso, a ganhar peso, gradualmente 
começou a engordar, começou a crescer e 
chegou no final desse mês, eles avaliaram o 
seguinte: “o risco de fazer cirurgia é o mesmo 
de não fazer, então vamos fazer...” Aí não 
fizemos, aí ela foi se desenvolvendo, foi 
crescendo, tal, sempre correndo com ela para 
o hospital, daqui para lá, sabe, mas de vez em 
quando dava umas crises nela, mas ficou uma 
criança normal, foi para a escola, tudo, entrou 
para o maternal com três anos de idade, fez 
todas as atividades na escola, normal, a gente 
tratava ela normalmente em casa, não é. E 
quando ela completou cinco anos, ela já 
estava aqui no INCOR, né, aí o médico 
responsável, chamou a gente e falou assim, 
que precisava de fazer a cirurgia nela, porque,  
porque o problema dela estava prejudicando 
também o pulmão e a única correção se isso 
acontecesse era um transplante duplo, pulmão 
e coração, também se isso acontecesse aí 
eles tinham a técnica para fazer a cirurgia 
nela, com cinco anos de idade. Aí era o 
seguinte, eles iam fazer em três etapas, iam 
abrir uma primeira vez, iam fazer não sei o que 
lá, daí iam colocar um Blalock-Taussig lá 
nessa parte que faltava o tronco da artéria, 
não é, aí foi. Cada vez que internava, 
acontecia uma coisa contra... cada vez 
acontecia uma coisa com ela, acontecia, então 
ela só veio mesmo a operar com sete anos. 
Ela ficava doida para operar, doida, nossa, ela: 
“Eu quero operar...”  ela conhecia todo o 
pessoal do Hospital das Clínicas, desde o 
Ascensorista até a Chefe de Cozinha, sabe, 
todo mundo, tal, tanto que ela ia e voltava, ia e 
voltava, ia e voltava, não é... E ela naquele... E 
ela era muito especial, muito, muito, muito. Eu 
vou só contar uma passagem, de uma, dentre 
muitas, que eu não tenho tempo para contar 
tudo aqui para ela, no dia em que confirmou 
mesmo que ela ia fazer a cirurgia, no dia, aí 

veio a Assistente Social lá, conversar com a 
gente, perfeito: “Olha, ela não pode beber nem 
água, ela não pode comer, ela vai entrar em 
cirurgia à uma hora da tarde. Não é... “Tá, está 
bom...” A Rebeca conversou com ela, 
conversamos com ela, ela super feliz da vida, 
não sei o quê. Aí chega moça da cozinha: “Ô 
Bruna, tudo bom, olha, eu trouxe uma coisa 
especial para você...”. E eu e a Neusa, assim, 
que nem dois bestas. Quando ela estava indo 
embora, aí a Bruna ... “Tia, eu estou de 
regime...’ Se fosse uma criança comum, o que 
iria fazer? 
 
P: Ah, já ia comer... 
 
J: Não dá... comia, comia, tinha comido e eu e 
a Neusa não tivemos coragem de falar: “Não, 
ela está de...” 
 
P: Dieta, não é... 
 
J:“.de dieta, não pode comer”, nem água ela 
podia beber. Mas ela era viva, muito...Não, ela 
era muito especial, muito especial... Aí, ela fez 
a cirurgia, saiu tudo bem, ficou tudo normal, 
mas aí no segundo dia a Neusa conseguiu ver 
ela, conversou com ela, falou que ela estava 
bem, tal, no terceiro dia eu entrei para ver ela, 
que só podia entrar uma pessoa. Aí eu 
cheguei lá, tudo normal...  Ela falou assim para 
mim: “Pai, eu estou com dor...” Aí já viu o pai 
nessa hora, não é, fiz o maior escândalo lá 
dentro da UTI. “Não, pai, calma, ela bebeu 
muita água hoje, amanhã ela já vai para o 
quarto, ela está bem, ela precisa de um colo, 
de um carinho seu, não sei o que, não sei o 
que lá...”. -“Bruna, vem cá, vamos conversar...” 
pá-pá-pá, pá-pá-pá, aí, passou o segundo 
tempo: -“Pai, eu estou com dor...” Aí aquele 
escândalo de novo, não é..., daí a mesma 
história. -“Pai...” E eles falaram, não é... 
Terceira vez: ‘Pai, eu estou com dor...” Aí 
fechou a UTI, todos os visitantes que estavam 
lá, mandaram todo mundo embora por minha 
causa, não é... Por causa de mim não, por 
causa da minha filha, não é...  
P: Por causa do escândalo... 
 
J: “O que a Senhora está falando, ela nunca... 
com sete anos de idade nunca mentiu para 
mim...”, nunca, com os outros dois, sempre 
rolava, dela nunca, então o que ela falava eu, 
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sabe... E ela tinha a inocência pura, assim, 
muito pura, muito sincera, uma lição de vida 
para a gente... E eu meço a passagem dela 
aqui com a gente não pelo tempo, mas pela 
missão que ela teve. 
 
P: Profundidade... 
 
J: Profundidade que ela teve. Aí depois que 
falaram para a gente que ela estava com 
hemorragia interna, que eles estavam tratando 
à base química, mas não estava resolvendo. 
Aí pediram autorização para fazer nova 
cirurgia para tentar estancar esse 
sangramento, não é, essa hemorragia. Aí 
fizeram, mas ai ela não agüentou.Não 
aguentou... Ela foi embora... 
 
J: Nossa, foi muito grande... 
 
P: Imagino... 
 
J: Grande mesmo... 
 
P: E aí como é que foi esse momento para 
vocês enquanto família? 
 
J: Ah, os outros dois repetiram de ano, não é... 
 
P: Todo mundo se abalou, não é... 
 
J: Se abalou, nossa, meu filho, nossa, ele ficou 
muito revoltadíssimo, depois disso, sabe que 
os dois eram muito cúmplices, o Pedro e ela, a 
Rebeca coitada ficou de sanduiche no meio 
né, sem condição 
 
P: Aí ele ficou super abalado com isso tudo... 
 
J: Ele, e ela até hoje, a minha... a Rebeca, 
ficou abalada até hoje ela lembra, não é... 
 
P: Humm, humm... 
 
J: E assim, ela tinha um jeito todo 
característico de entrar em casa, não é, e de 
vez em quando parece que ela está entrando 
lá... E assim, eu como pai, não é, tentei... 
 
P: Mas na infância deles como é que você foi, 
foi tudo que você falou para mim que faltou 
para você? Como é que foi essa coisa de 
“meu pai me levou para passear, me deu um 

brinquedo, meu pai me deu a mão...” não é... 
Era aquele paizão, como é que era? 
 
J: Então, eu sempre levava eles... Não, era um 
paizão, sempre levava eles... a gente nunca 
teve muita condição financeira boa, 
principalmente depois que veio a Bruna, 
porque... assim, o meu salário não era bom, 
um salário razoável do mercado, não é, e não 
tinha muita condição, mas o que eu podia, era 
uma coisa principal pra eles e eles todos 
estudaram, todos eles tinham que estudaram 
em escolas de primeiro nível. As meninas no 
Beatíssima, não sei se você conhece? E o 
menino no Meninópolis.. 
 
P: - Humm, humm, sim... 
 
J: Então eles sempre estudaram em escola 
particular, eu até perdi um carro em 
consequência de optar para pagar escola para 
eles. Eu tinha um seguro para quitar, que 
estava vencendo, ou eu renovava o seguro, ou 
eu pagava a escola. “Não, eu vou pagar a 
escola, e aí eu largo o carro” Eu fiquei sem o 
carro... Então, dei essa prioridade para eles. 
 
P: Hã, hã...  
 
J: E assim, sempre levei eles para passear, 
dentro das nossas possibilidades, não é, 
sempre junto com eles, quando eles 
começaram a ir, não mais a Bruna mais... 
quando eles começavam ai com 12, 13 anos, 
queriam sair, eu sempre levava e buscava, eu 
nunca neguei de eles irem, não é. Sempre 
tinha umas coisinhas que a gente tinha que 
pôr uma... puxar um pouquinho, não é... 
 
P: Então, eu ia perguntar, na adolescência, 
não é, que é aquele... o limite, não é... ‘Você 
não pode...” -“Pode...” Como é que foi isso? 
 
J: Tinha o meu limite, o seu limite... 
 
P: Você foi bravo, você foi bravo, assim de... 
J: Eles falam que sim, eu acho que não, mas 
eles falam que sim... 
 
P: Mas era de bater neles, assim, alguma vez, 
um assunto sério... 
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J: Cheguei a bater, cheguei, sim... Mas não 
bater com violência, não com raiva, mais 
assim, mais no sentido educativo, mesmo... 
Eles cobram de mim que uma vez eu inventei 
uma vara. Mas eu não batia com força neles, 
sabe, só com o sentido educativo mesmo, não 
é, eu li que em algum lugar tinha uma tal de 
vara de arão, não sei o quê, não é, mas assim, 
foi uma coisa muito curta, não foi um foi assim 
ad eterno, nada, uma coisa de um mês, dois 
meses, três meses e pronto, acabou, não é. E 
assim, bater mesmo, de dar surra, mesmo, 
não. Eu era assim. Eu falava para eles, se eu 
der um tapa em vocês não vai ser alisado, só 
que eu sempre bati no bumbum, nunca bati no 
braço, nunca bati na mão, nunca bati no rosto, 
não. Virava o bumbum e pá, no bumbum. Só. 
Com força, com força mesmo, que era para 
eles sentirem.  
 
P: E como é que eles foram enquanto filhos, 
aceitavam bem esse limite? Se a adolescência 
que você teve lá com a turma, bebendo, como 
é que foi com os seus filhos?  
 
J: Ah, eles não aceitavam muito não, porque 
eles queriam... 
 
P: Sair, né... 
 
J: Sair, não é, eles sempre reclamavam. 
Sempre reclamavam, achavam, sempre 
achavam... eu nunca fui exagerado... 
 
P: Mas eles foram além do limite, assim?  
 
J: Na minha visão, se deixasse eles iam. Teve 
uma hora que não deu mais para segurar, tipo 
dezesseis, dezessete anos, já não segurei 
mais, não dava mais, não dava mais, não tinha 
mais como. 
 
P: Mas você acha que eles foram para um 
caminho bacana? 
 
J: Foram sim, foram sim, estudaram, não é, os 
dois, tão tudo formados, tal. A menina ainda 
precisa se achar, ela tem 31 anos, mas está 
meio perdida, agora, o  menino.. ele já 
terminou a faculdade, fez o mestrado, está 
com um bom emprego, tal... A menina 
terminou a faculdade mas...  
 

P: Ele fez o quê? 
 
J: Ele fez Geografia. 
 
P: E ela? 
 
J: Ela fez Pedagogia. Olha, a história do Pedro 
também é incrível, que desde os oito anos ele 
tinha tendência para educação física, que ele 
dois ou dois anos e meio ele já fazia natação, 
aí, praticou esporte, ele fez atletismo, ele fez 
basquete, ele fez Jiu-Jitsu, então, ele... no 
basquete ele ficou cinco anos, foi federado e 
tudo... só parou porque ele tinha um acidente 
na mão. E o atletismo ele parou porque ele 
brigou com o professor dele, ele queria fazer 
velocidade e o professor queria que ele fizesse 
prova de fundo. Então prova de fundo ele não 
queria, ele queria velocidade. E aí ele parou, 
depois que ele parou o atletismo ele entrou no 
basquete. E aí sempre falando que ia fazer 
educação física, sempre falando que ia fazer 
educação física. E sempre me deu muito 
trabalho na escola, não é, ele ia sempre no 
final do ano, em recuperação em duas ou três 
matérias, e sempre. E se ele precisasse tirar 
1,5, era 1,5 que ele tirava, não tinha jeito, era 
1,5. Mas sempre passou, né, e só repetiu no 
ano que a Bruna faleceu. E quando ele foi 
para o colegial, ele quis sair do Meninópolis, aí 
nessa época ele estava jogando no Monte 
Líbano e o Monte Líbano deu uma bolsa para 
ele num colégio aqui de Moema, como é que 
chama? Eu não vou lembrar o nome agora, tá, 
um colégio bom, de primeira linha, tudo, o time 
deu uma bolsa para ele fazer um colegial lá. 
Ele não quis. Aí ele foi fazer Álvares Penteado, 
foi fazer Publicidade. Eu falei: “Pedro, você 
joga basquete, fala que vai fazer Educação 
Física e vai fazer Publicidade?” Não quis 
saber... Eu falei: “É a vontade, vou respeitar a 
tua vontade, não é...” Aí eu paguei, aí ele 
começou a trabalhar, também, começou a 
ajudar a pagar também. E eu queria que ele 
fizesse SENAI, né, essas escolas, ele fez 
todos os vestibulinhos, fez SENAI, o 
vestibular, não é... vestibular, não, a prova, 
não é, fez a prova, fez a inscrição, fez ETEC, o 
ETAI(?), todas as... Liceu, fez tudo isso aí, 
mas não passou em nenhum. 
 
P: Passou foi na Álvares Penteado, mesmo. 
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J: É, ele quis a Álvares Penteado. Aí foi lá e, 
acabou os meus problemas com ele com ele. 
Porque aí, chegava tudo fechado, nenhum 
problema. No terceiro ano que eu pensei que 
ele ia repetir, porque ele se acidentou em julho 
e faltava seis meses para terminar o ano e ele 
não podia escrever, não podia escrever. Aí 
uma amiga dele escrevia para ele e fechou... 
Aí vai fazer um novo vestibular, para o quê? 
Para Educação Física ai eu falei: “mas você 
está em publicidade, fez o curso de 
publicidade” ele já trabalhava no Extra nessa 
época, já estava aplicando: “Pôxa, você vai 
fugir, agora, vai voltar?” Aí prestou o primeiro 
ano. Queria fazer USP, aí não passou. Aí não 
passou, aí ele sempre teve muita sorte, aí ele 
entrou para trabalhar no Anglo, então ele 
trabalhava das sete a uma, né, e da uma até 
as seis, ele era obrigado a ficar lá, só que ele 
ficava na biblioteca estudando. E das sete as 
dez ele entrava em sala de aula. 
 
P: Ele fazia cursinho? 
 
J: É, no cursinho, então ele trabalhava, 
ganhava, ficava lá estudando e entrava em 
sala de aula. E aí nesse ínterim um professor 
dele começou a fazer a cabeça dele para fazer 
Geografia. Aí no segundo ano ele já prestou 
vestibular para Geografia e entrou na USP. 
 
P: E entrou... 
 
J: Entrou. 
 
P: Então ele é determinado também, né, 
pegou gosto pelos estudos, né, tem algumas 
características do pai aí, né? 
 
J: É. Aí ele terminou, começou a fazer esses 
trabalhos aí, depois entrou no mestrado para 
fazer lá no IBGE, lá no Rio de Janeiro. Aí ele 
pediu uma ajuda. Aí eu dei uma ajuda para 
ele. Daí ele falou  “Pai, terminando o 
mestrado, estou em São Paulo de volta.” 
Mas... terminou o mestrado, arrumou uma 
carioca lá e agora está namorando com ela, 
entrou na... Ele trabalhava lá para o governo 
lá, né, saiu, entrou na GV  e agora é consultor 
da GV.  
 
P: Ah, parabéns, muito bom... 
 

J: A Rebeca está aqui, né, ela está aqui com a 
gente ainda, ela dá aula para crianças 
especiais, crianças com Síndrome de Down e 
faz atendimentos de psicopedagoga, que ela 
fez especialização num tal de SEDES não sei 
se você conhece? Psicopedagogia... 
 
P: Um bom caminho, também, não é, você 
falou que ela está perdida... 
 
J: Ah, ela está meio perdida, ainda, não é, ela 
está... é o que ela gosta, é o que ela quer. Mas 
ela assim, em termos financeiros ela está 
muito perdida, sabe, ela está... Ela não 
consegue se manter, porque agora, eu me 
aposentei, né, quer dizer, já estava 
aposentado há um certo tempo mas estava na 
ativa trabalhando na Volkswagen, então tinha 
um salário razoável. Mas quando completa 60 
anos na Volkswagen não importa, não tem 
jeito, não é. Aí eu não tenho mais o salário da 
Volkswagen. 
 
P: Entendi... 
 
J: E ela se apegava muito, não é, e a gente 
não vai negar nada para um filho, não é... 
Sempre eu dava, agora eu não posso mais, 
então ela precisava de arrumar alguma coisa 
mais firme, de... sabe, ela ganha pouquinho 
nesse emprego na escola que ela trabalha, 
mas... 
 
P: O caminho nem sempre é fácil a gente 
achar, não é... 
 
J: É... 
 
P: Pensando então na infância, quais foram as 
alegrias e as dificuldades no ser pai? 
 
J: No ser pai? No ser pai, as alegrias? Bom... 
 
P: E as dificuldades. 
 
J: E as dificuldades, né... As alegrias foram, a 
primeira coisa é o primeiro contato, não é, eu 
lembro dos três, assim, vivamente agora, né. 
Primeiro ele veio assim... porque antigamente 
as crianças nasciam e demorava uma semana 
para abrir os olhos, não é. O Pedro ele veio no 
colo da enfermeira, com a enfermeira, bem 
escondido, assim, sabe, com um “zoião” desse 
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tamanho assim, nossa aquilo foi... o máximo 
pra mim, não é, olhão. Aí no dia seguinte, ele 
parecia um ratinho... 
 
J: E a Rebeca também, quando ela veio, ela 
nasceu no dia que o Papa chegou no Brasil 
pela primeira vez, em 1980. O Pedro demorou 
muito tempo para nascer, teve vários alarmes 
falsos, fui com a Neusa várias vezes para o 
hospital e voltamos, porque aí no dia em que 
ela ficou, eu internei ela sete horas da manhã 
e ele nasceu à uma e pouco da tarde. E a 
Rebeca deu sinal, a primeira vez, nós saímos 
cinco horas da manhã, cheguei seis horas no 
hospital, seis e meia ela nasceu. Eu nem vi, 
estava fazendo na internação, aí eu fui para o 
quarto, nós vimos o Papa chegar e ela já tinha 
nascido. Eu vi o Doutor Adauto passando eu 
falei: “Pô... ele está indo embora” não é, aí eu 
fui perguntar... -“Não, o teu filho já nasceu...” e 
tal. E eu: “O quê?” 
 
J: E a Bruna demorou para nascer também, a 
Bruna, eu lembro que a gente ficou lá, nasceu 
na Maternidade São Paulo, esperava, 
esperava, esperava, até que nasceu, aí, a 
primeira vez que eu vi ela, me apaixonei. 
 
P: Humm, humm... 
 
J: Linda, linda, linda... Todos são momentos 
alegres, gostoso, a gente saía com eles, para 
algum lugar, passear, sempre que a gente 
podia, mesmo, foi muito legal, mesmo, 
passear com eles. Eles sempre foram assim, 
crianças muito educadas, respeitando as 
outras pessoas. O Pedro teve uma época, aí 
na faixa de um para dois anos, pelo fato de ele 
ser muito agitado e era sempre mais forte, ele 
batia muito nas crianças, batia muito nas 
crianças, nas outras crianças. E eu ficava com 
vergonha disso, né, e eu comecei a chamar a 
atenção dele: ‘Pedro, pára, não pode, pára, 
pára, pára...” até que ele assimilou isso, só 
que aconteceu um fato muito ruim, que não foi 
muito legal. Por quê? Porque ele se retraiu, ele 
passou a não bater mais nas crianças mas 
não saía na rua, só andava de mão dada com 
a gente e esse quadro assim, é muito dificil de 
reverter, de ele voltar a ser normal.  
 
P: Entendi.  
 

J: Entendeu... 
 
P: Puxou o freio, puxou demais... 
 
J: Puxou demais, puxou demais... Isso é uma 
coisa que eu lembro claramente, não é... 
 
P: Mas você sempre esteve presente, não é 
O:, você sabe detalhes da história, você 
estava... não é... por que um pai que não 
estava presente fala: “Não lembro...” não, é... 
você lembra, você estava presente, né... 
 
J: Humm, humm... Teve uma época que eu 
estava trabalhando muito, até tarde, né, era 
perto de casa o trabalho tudo, mas a empresa 
e a profissão exigia então às vezes eu 
chegava oito, nove horas em casa. Foi aí que 
a Neusa começou a trabalhar, não é, no 
começo ela trabalhava à noite, ela entrava às 
seis horas da noite, da tarde, não é, seis da 
tarde. Então, entre seis e sete horas, eles 
ficavam sozinhos, que aí o meu horário normal 
era seis e meia de eu sair do trabalho, então 
eu só chegava as sete, e esse período aqui 
eles ficavam sozinhos. Eu chegava todos os 
dias e encontrava-os na janela me esperando.  
 
P: E como é que você se sentia de chegar em 
casa e ter três filhos te esperando? 
 
J: Três... era uma coisa muito maravilhosa, 
não é... eles podiam ter aprontado o que 
fosse, mas estavam ali me esperando... 
 
P: Eu queria saber as dificuldades... 
 
J: Nem tudo são flores... A minha maior 
dificuldade foi.. o trauma... aí com a doença da 
Bruna, não é, essa correria com ela, o Pedro, 
ele teve problema no pé usava bota. Isso foi 
uma dificuldade, dificuldade financeira, teve 
muitas dificuldades financeiras... 
 
P: Mas você teve alguma dificuldade em 
exercer o papel de pai? 
 
J: Não. 
 
P: Porque você não teve um modelo, você não 
teve um pai para te ensinar. 
Onde você foi buscar esse modelo? 
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J: Olha, eu não sei te dizer não, mas acho que 
foi em mim mesmo, não sei, não sei... 
 
P: Você acha que a falta que você teve foi um 
estímulo para você... foi dali que  você tirou o 
modelo, não é... 
 
J: Tenho certeza, tenho certeza. Porque se a 
gente for falar da família... por que a minha 
família por parte da minha mãe ficou tudo lá 
em Minas, minha tia e meu tio moram aqui. A 
família da Neusa também é muito pequena, 
então eu e a Neusa, nós ficamos praticamente 
sozinhos, teve que se virar. Porque a Neusa 
deixou a faculdade porque ela tinha esperança 
que a mãe dela cuidasse do Pedro enquanto 
ela fosse para a faculdade, mas a mãe dela 
não teve paciência não, não teve paciência, 
não teve... 
 
P: Agora mudando de assunto, indo para a 
adolescência e pensando nas alegrias e 
dificuldades da adolescência. Que já muda o 
contexto, não é, já são filhos querendo sair 
para a rua, são filhos querendo ter liberdade, 
já, provavelmente, não ficavam te esperando 
na janela, que adolescente quer um amigo, 
não quer muito ficar ali com os país, não, 
estão querendo é ganhar a vida. Nessa fase 
mesmo, na fase da adolescência, que é uma 
necessidade colocar limites e regras, nisso 
que você disse que faltou um pouco para 
você, você teve... foi fácil para você, exercer 
esse papel de regras e limites ou você teve 
alguma dificuldade nisso...  
 
J: Não, não foi fácil não, foi dificil, porque o 
mundo, ele propicia muitas coisas ruins, né, de 
geração para geração. Então a gente tem que 
tentar alertar, olha alertar para as companhias, 
sempre orientei, às vezes tal, às vezes tal... 
 
P: Mas isso era fácil para você, era uma coisa 
natural, que você conseguia fácil, ou você 
tinha que fazer força? 
 
J: Eu tive que fazer força... Muitas vezes eu 
ficava me segurando, não é, para falar alguma 
coisa, às vezes queria falar, sempre deixando 
às vezes de falar, para eles poderem ter lição 
mesmo, com medo mesmo, muita coisa. Isso 
até conversando contigo aqui, na minha vida 
profissional me prejudicou muito, porque às 

vezes a gente estava em reunião, eu tô com 
uma idéia, mas com aquela educação de 
esperar às vezes falar, o outro vai falar, o 
outro vai falando, o bonde passa e você fica 
para trás. Aconteceu muito isso comigo. 
 
P: Não é, de faltar essa força, assertividade de 
falar mesmo, não é... 
 
J: Faltou muito, faltou muito... 
 
P: Você acha que isso tem uma relação com 
essa falta do pai, essa inibição maior? 
 
J: Não sei dizer não, mas eu senti muito isso, 
tá, uma inibição... Às vezes em próprias 
reuniões em casa assim, com gente, o pessoal 
começa a falar, eu quero falar, mas não vai... 
entendeu, todo mundo falando, o meu irmão 
falando e...  
 
P: E acaba não tendo espaço para você... 
 
J: Não tem espaço, não tem espaço, então até 
eu espero uma coisa, apesar de que com 62 
anos eu quero desenvolver, eu quero 
desenvolver... 
 
P: Isso te prejudicou um pouco, ao longo do...  
 
J: Prejudicou, prejudicou. E os meus filhos na 
adolescência, procuravam sair, ver as coisas 
deles, como todos os adolescentes, mas 
assim, quando eu precisei deles, eles sempre 
estavam presentes comigo, sabe, não tenho 
nada a reclamar, de nenhum deless 
 
P: O que eu pergunto é essa dificuldade de 
você dizer não, não é, de bancar o não de 
falar “não, não vai e acabou”, não é, essa 
força de bancar o não.  
 
J: A minha sorte, que Graças a Deus, eles 
sempre tiveram muito respeito comigo. Porque 
a mãe é mais falante, a mãe conversa mais, a 
mãe fala até demais, então para eles...então 
eu não preciso falar muito com eles, eu nunca 
precisei falar muito com eles, então essa é a 
minha sorte. 
 
P: Entendi... 
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J: Porque às vezes sempre que eu quero 
alguma coisa, às vezes eles procuram evitar, 
mas se eles tiverem que fazer, eles me 
encaram. 
 
P: Encaram?  
 
J: Encaram, sem problema... 
 
P: Entendi. E hoje como que é essa relação de 
vocês, os teus filhos já numa idade madura, 
eles já estão aí trabalhando, tudo, como que é 
a relação de vocês? 
 
J: Olha, é muito boa, não é, o meu filho me 
liga, ele vem, ele me abraça, ele me beija... 
 
P: Pede conselho? 
 
J: Quer carinho, pede colo, pede conselho, 
quando tem alguma dúvida ele me liga, 
pergunta, até em termos profissionais ele liga, 
sabe. A Rebeca já é um pouquinho mais 
independente, ela não dá muita satisfação, 
mas ela está sempre ali com a gente, né, hoje 
em dia ela sai muito, ela trabalha de manhã, 
às vezes, não é, na maioria das vezes, à tarde 
é sempre, e à noite às vezes. E quando ela 
trabalha à noite ela vai para balada, ela sabe 
que eu não gosto que ela vai para a balada 
durante a semana, mas... Ela sabe que eu não 
gosto, mas ela vai. 
 
P: Mas ela vai... 
 
J: Vai, vai... né, e durante a semana... é que 
ela trabalha num lugar que propicia, ela 
trabalha na Vila Madalena, né, ela vara a noite 
... 
 
P: Aí não dá para resistir, não é... 
 
J: Não dá para resistir, de certa forma eu até 
entendo, mas assim, eu não consigo aceitar... 
se vai para aula, sei lá, toma um choppinho, 
toma uma cerveja, sei lá, oito horas vai 
embora, tudo bem, mas ficar até uma hora, 
duas horas das manhã dia de semana eu não 
aceito. 
 
P: Trabalhando no dia seguinte... 
 
J: Eu não aceito. 

P: Humm, humm 
 
J: E ela faz isso de vez em quando. 
 
P: Cria um conflito entre vocês, você briga 
com ela? Como é que é... 
 
J: Não, eu não brigo, eu não brigo... Eu chamo 
a atenção, não é, às vezes, às vezes eu não 
falo nada, mas ela sabe que eu não gosto, e 
eu falo, no dia seguinte eu falo: “Escuta, 
Rebeca, por favor, não está certo isso...” - “Ah, 
tá bom, pai...”. 
 
P: E na semana seguinte ela vai de novo... 
 
J: De novo... 
 
P: E me fala uma coisa, a gente está 
terminando, como que é a sua relação com a 
sua mãe? Como é que ficou essa relação? 
 
J: A minha mãe? A minha mãe está com 85 
anos, ela parou de trabalhar já tem uns 40 
mais ou menos, uns 30 anos mais ou menos e 
ela é muito fechada dentro de casa, muito 
fechada. Então pelo menos, ela não vem na 
minha casa de jeito nenhum, ela só vem se eu 
for lá buscar. E eu tento, por exemplo, a 
semana passada o meu filho veio para cá, ela 
não queria vir, não é, que ela fala que ela está 
ruim, não é, ela está já debilitada, já, não é. 
Assim, problema de coração, já tem problema 
de pressão alta, ela tem diabetes, a sorte dela 
é que ela não é obesa, não é, e a cabeça dela 
é uma cabeça sensacional, eu vou te contar 
porque, ela fala que ela não sabe ler nem 
escrever, mas sabe qual é o passatempo 
dela? Caça-palavra, ela mora ela e a minha 
irmã sozinhas, né, então a minha irmã compra 
os livros e ela acha, ela fica lá e acha. Ela fica 
lá e acha.A semana passada eu fui lá, nessa 
semana, na hora do almoço, a gente está 
conversando, e ela está conversando e está la 
procurando as palavras, então isso, eu acho 
que isso, Graças a Deus faz muito bem para 
ela. 
 
P: E a relação de vocês é tranqüila? 
 
J: É tranquila, tranquila, não tem atrito, ela 
reclama muito da minha ausência, né, porque, 
eu acho que a expectativa dela é a seguinte, 
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era eu casar e ficar morando com ela, eu acho 
isso, tá... 
 
P: Ou trazer ela para morar... 
 
J: Ou trazer ela para morar junto, eu acho que 
expectativa dela era isso. Mas não dá certo, 
não é, é muito dificil. Então, sabe, e ela tem 
essa reclamação, mas ela nunca falou nada, 
ela nem sabe disso. 
 
P: E qual é o sentimento que você tem em 
relação a ela? 
 
J: Sentimento, eu... assim... 
 
P: O que você sente em relação a ela, se você 
tivesse que dizer em uma palavra lá o 
sentimento que resume o seu sentimento por 
ela, o que seria? 
 
J: Ah, o meu sentimento é que... eu gosto 
muito dela, que ela é uma pessoa 
maravilhosa, também, por causa do jeito dela, 
ela é de um jeito mais fechado, mas ela é 
maravilhosa, ela é assim, umas tiradas que 
não é de uma pessoa que não sabe ler e 
escrever... 
 
P: Ela tem sabedoria, não é... Ela não sabe ler 
nem escrever... 
 
J: Sabedoria... Ela tem sabedoria, ela fala o 
que pensa, fala mesmo, sem medo, às vezes, 
sabe, tem dias que é importante a fala dela, e 
ela sempre teve uma ideia assim, que vai 
morrer logo, que ela não ia conhecer os netos 
e ela já tem bisnetos.  
 
P: Também? 
 
J: Então assim, eu... agora até a Neusa anda 
pegando no meu pé, que às vezes eu fico uma 
semana sem falar com ela, sabe, eu tenho que 
intensificar mais isso, que eu acho que é legal. 
P: E em relação ao seu pai, qual que é o 
sentimento? 
 
J: Ah, o sentimento é da ausência mesmo, né, 
e eu não sei falar se eu tivesse convivido com 
ele, não é... mas pela história que eu fiquei 
sabendo dele, eu acho que se eu tivesse 
vivido com ele teria sido muito bom, mesmo, 

porque ele era uma pessoa, que... eu não 
tenho nenhum dom para música, eu não 
consigo cantar, eu não consigo tocar nenhum 
instrumento, eu estudei violão mais de anos e 
não consegui aprender as... sei fazer as 
posições, mas não consigo dar ritmo nenhum. 
Ele tocava, ele cantava... 
 
P: Você tentou aprender a tocar violão como 
ele... 
 
J: Tentei, tentei. 
 
P: Mas não... 
 
J: Não... 
 
P: Não foi... 
J: Não era a minha praia. 
 
P: E me fala uma coisa, onde você acha que 
você encontrou... o que te serviu para construir 
esse pai que você é hoje, onde você foi buscar 
inspiração para ser pai como você é hoje? 
 
J: Olha, eu não sei dizer não... 
 
P: Teve alguém que você fala: “Esse foi o meu 
modelo” ou não teve nenhum modelo? 
 
J: Não, a pessoa mais próxima seria o meu tio 
João, né, ele que... eu tinha um outro tio, o tio 
Manoel, que eu até falei para você dele lá na 
infância, que era uma pessoa muito 
importante, que era o irmão mais novo da 
minha mãe, ele era solteiro, e ele que morava 
lá. Ele tinha verdadeira paixão por mim e pela 
minha irmã, ele chegava do trabalho e ele não 
queria saber de nada, ele queria brincar com a 
gente, ele ficava brincando, contando piada, 
brincando, sabe, uma pessoa maravilhosa 
também, não é, enfim, mas ele era solteiro, 
não tinha um exemplo de pai. E o meu tio João 
que era o que trouxe nós aqui para São Paulo, 
ele era uma pessoa muito alegre, sabe, 
gostava de conversar, gostava de contar 
piada, gostava de levar a gente para passear... 
 
P: Teve pessoas boas no seu caminho, não 
é... 
 
J: Gostava muito de pescar, gostava de 
namorar, então eu tive uma pessoa assim, 
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depois ele era uma pessoa muito responsável, 
também, aí casou, teve três filhas e construiu 
a vida dele com o suor dele mesmo, isso me 
deu muito exemplo também, né, e quando nós 
fomos morar lá para Santo Amaro, que eu 
morava aqui na casa dele aqui, não é, aí uma 
pessoa mesmo falou em jogo de futebol. Eu 
falei: “Olha, eu não vou mais vir com vocês 
aqui no time, porque eu vou mudar para Santo 
Amaro”. Aí eles perguntaram: “Mas porque 
você vai mudar para Santo Amaro?” -“Ah, 
porque hoje eu moro aqui na casa do meu tio, 
aqui eu fico sem jeito de fazer as coisas, e 
tal... e lá a casa vai ser minha...” Se eu quiser 
enfiar um prego na cabeça desse tamanho na 
parede, eu vou bater o prego e ninguém vai 
falar nada. Nossa o homem ouviu aquilo e 
chamou todo mundo: “Vem cá, vem cá...” Meu 
tio não ouviu isso, eu estava no time de futebol 
com o pessoal lá e o chefe do time ouviu que 
eu comentei, fui falar para ele que eu não ia 
participar mais porque eu ia mudar. Aí ele 
perguntou por que eu ia mudar, e eu respondi 
isso. Aí ele chamou o time inteiro. “Ô vem cá, 
escuta aqui o que o menino está falando aqui, 
olha...” Aí para dar um incentivo nas pessoas, 
para as pessoas buscarem o seu caminho, o 
seu espaço, a sua segurança, a sua casa, o 
seu negócio próprio, entendeu... Então... 
 
P: Talvez assim, se você tivesse tido a 
convivência com o seu pai, talvez você não 
tivesse essa coisa de ir buscar, porque talvez 
você já tivesse, não é... 
 
J: É... 
 
P: O teu pai estaria ali, estou aqui pensando, 
que essa falta, foi um vazio que você foi 
preencher, porque tinha um vazio, se não 
tivesse esse vazio, não sei se a gente vai 
preencher alguma coisa se não tem um vazio 
para a gente preencher. 
J: É verdade... Assim, eu até, às vezes até 
comentei, eu não tive um pai de sangue, não 
é, mas eu tive esse meu tio aí que eu 
considero assim como um pai, e quando eu 
tinha aí quase já 50 anos, a Neusa trabalhava 
com uma pessoa lá do Centro, ficou muito 
amiga, e nós fomos lá para a casa dela. E o 
pai dela era muito parecido fisicamente 
comigo, e cidade de interior pequena, saíamos 
os três juntos, estavamos andando com ele na 

rua e o pessoal dizia: ’Seu Geraldo, ué, outro 
tem filho, é o teu  filho?” Aquela história, e o 
Seu Geraldo adorou a história. Aí 
perguntavam se eu era filho dele, ele não 
negava. Ele não negava, aí ficava aquela 
história: Eu ligava para ele e: “Ô pai...” não sei 
o quê, então teve um pai adotivo na história, 
também, mas foi muito distante, porque ele 
morava lá, nos vimos poucas vezes. 
 
P: Você teve pessoas bacanas na sua vida 
né? 
 
J: Tive...  
 
P: Deus te colocou no caminho pessoas 
bacanas. 
 
J: É, a Neusa foi muito importante, também 
Quando eu conheci ela eu estava saindo 
daquela vida e isso foi muito, esse é um dos 
pontos também, muito importantes. Aí eu vim 
morar para cá e ela morava lá, então na minha 
folga de sábado e domingo, eu ia encontrar 
com ela, para namorar, então... 
 
P: Parou a vida de boemia... 
 
J: Parou. Parou assim, então esse foi um fato 
muito importante. Como eu te disse no 
começo, meus amigos morreram todos, todos, 
bebida, bebida e droga, coisas que tais... 
 
P: Faltam duas coisas só. O que você acha 
que é a dificuldade hoje em dia de ser pai. 
Como que você vê hoje em dia essa questão 
da paternidade? 
 
J: Olha, eu vejo assim, está muito dificil para 
os pais hoje, conseguirem controlar os filhos. 
Porque, um exemplo básico, né, as 
informações que as crianças pegam na 
televisão e os influenciam. Essa questão da 
violência com alguns jovens aí, que na minha 
opinião tem que ser educativo, mas sempre 
eles pregam a violência, as crianças ficam 
agressivas e não obedecem mais os pais. E os 
pais tem uma síndrome de irmão, então eu 
vejo muita dificuldade para os pais hoje em 
dia, então precisa ter muita sorte com as 
crianças, porque hoje em dia, não é... estar em 
um caminho certo, então os pais hoje em dia 
eu acredito que estão tendo dificuldades. 



146 

 

P: O:, eu vou te propor uma coisa, eu não sei 
se vai ser dificil para você, mas é o final do 
nosso encontro aqui... eu queria que em 
poucas palavras, não precisa ser muitas 
palavras, que você pensasse, entrasse em 
contato com o seu coração, né, e tentasse de 
alguma forma escrever uma carta para o seu 
pai. Não tem um número de palavras, não tem 
regras, né... é o que o teu coração manda. 
Você acha que é muito dificil? 
 
J: É, não é fácil, mas a gente... vamos tentar... 
 
P: Que você consiga... se você pudesse falar 
com o seu pai, estar com o seu pai, o que o 
seu coração diria, o que você ia dizer para 
ele... 
 
J: Bom, vamos lá... 
 
(O entrevistado fica em silêncio e bastante 
concentrado na sua carta)   
 
P: Você tem o mesmo nome do seu pai? 
 
J: Não, igualzinho não. Lá tinha uma tradição 
de colocar o nome das crianças o nome do 
santo do dia. Eu nasci no dia de São 
Bernardino, o meu pai chamava-se Antonio, aí 
colocaram  Antonio Bernardino. Aí colocaram 
Bernardino no meio, aí... 
 
P: Foi uma homenagem que a sua mãe fez?  
 
J: Sim, foi uma homenagem. 
 
P: Eu quero te agradecer de coração por 
compartilhar a sua história. 
 
J: Humm, humm, eu falei para a Neusa que 
queria escrever um livro. Foi muito bom! 
 
P: Mais uma vez obrigada. 
 
J: Por nada 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE E 

 
CARTA DE ANTONIO PARA SEU PAI 
 
Querido Pai 
 
 Onde o senhor estiver que o senhor 
esteja em paz. Minha mãe cumpriu tudo que 
prometeu para o senhor, não abandonando os 
filhos e nos dando boa educação. 
 Graças a Deus tenho uma boa família, 
bons filhos e bons netos. Graças a minha filha 
que trabalha no Estado tenho médicos 
maravilhosos no Hospital do Servidor Público. 
Hoje estou falando com uma pessoa que me 
parece maravilhosa que foi indicada pela Dra. 
Marcia, esta pessoa é a Romina. 
 Graças a Deus estou feliz e saudável. 
 Que Deus ilumine a sua alma e te 
proteja onde o senhor estiver. 
                                                                                                                             
Seu filho caçula 
 

APÊNDICE F 

 
CARTA DE JOÃO PARA SEU PAI 
 
Querido Pai,  
 
 Hoje estou lembrando muito de você, 
apesar de nosso físico foi apenas sua mão 
sobre a barriga da minha mãe, mas, nossa 
sintonia esteve sempre presente em minha 
vida. 
 Tenho certeza que o meu 
desenvolvimento pessoal e intelectual teve 
inspiração no seu modo de ser. 
 Falar em sentir sua falta é muito difícil, 
pois não conheci o outro lado, entretanto, teve 
outras pessoas que de certa forma vieram, 
não com a tua força, mas de a suprir. 
 Não te vi com meus olhos físico, mas 
com o coração sim e isso me faz a cada (dia) 
amá-lo e respeitá-lo para sempre. 
 Onde estiver saiba que o amo muito e 
agradeço a Deus de ter você como pai. 
     
                                                            
Beijo no coração 


