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RESUMO

Este estudo foi realizado junto a educadores sociais que atuam num programa de âmbito 

nacional  que  neste  trabalho  chamamos  de  PSE/PCE  (Programa  Sócio 

Educativo/Programa  de  Complementação  Educacional).  Teve  como  objetivo 

compreender os sentidos que se desvelam para educadores sociais, sobre a participação 

de  familiares  de  educandos  de  um programa  de  educação  complementar.  Para  isto, 

foram  realizados  dois  encontros  reflexivos,  com  uma  equipe  composta  de  sete 

educadores sociais que atuam no PCE/PSE de um município do interior do Estado de 

São Paulo. Os encontros foram semidirigidos, realizados no próprio local de trabalho, e 

basearam-se nas falas dos participantes, que foram gravadas e transcritas. As narrativas 

dos  sete  participantes  foram  organizadas  em  constelações  e  a  análise  mostrou  a 

presença, no discurso dos educadores, de uma crença no que Lahire (2004) chama de 

“mito da omissão parental”, se dando num contexto de arranjos familiares complexos e 

diversificados  de  famílias  pobres  que  não  são  compreendidos  pelos  educadores.  A 

comunicação  com  as  famílias  é  vista  como  sendo  de  caráter  prescritivo  e  de 

“conscientização”, sobre as formas corretas de se organizar e cuidar dos filhos e melhor 

divisão das tarefas com os educadores.

Palavras-chave:  família,  educação  complementar,  diálogo,  fenomenologia,  Paulo 

Freire.



ABSTRACT

This study was conducted with educators who work in a nationwide program that this 

paper we call PSE / PCE (Educational  Partner Program / Programme Completion of 

Education). Aimed at understanding the meanings that are unveiled to social educators, 

on the participation of families with students in a program of continuing education. For 

this, two meetings were reflective with a team of seven educators who work in the PCE 

/ PSE of a municipality in the state of Sao Paulo.  The meetings were semi-directed, 

performed in the workplace,  and was based on the speech of the participants, which 

were recorded and transcribed. The narratives of the seven participants were organized 

into constellations and analysis showed the presence in the discourse of educators from 

a belief in what Lahire (2004) calls the "myth of parental failure", giving it a context of 

complex and diverse family structures of poor families are not understood by educators. 

Communication with families is seen as being prescriptive and "awareness"  about the 

right  ways to  organize and care  for children and  better division of tasks with  the 

educators.

Keywords: family, further education, dialogue, phenomenology, Paulo Freire.
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TRAJETÓRIAS

Pretendo  descrever  o  percurso  que  me  conduziu  à  formulação  da  questão 

presente  neste  trabalho.  O  ponto  de  partida  se  deu  durante  a  minha  graduação  na 

faculdade  de  Psicologia  da  PUC/SP,  e  se  desdobrou  por  meio  dos  projetos  sócio-

educativos  desenvolvidos  pelo  Núcleo  de  Trabalhos  Comunitários  da  mesma 

universidade,  e  posteriormente,  a  aproximação,  nos  últimos  anos,  com  o  olhar 

fenomenológico existencial como forma de compreender o real e seus fenômenos.

O desenvolvimento de minha graduação na faculdade de Psicologia da PUC/SP 

significou uma experiência radical e transformadora, na minha visão de homem e de 

mundo.  Caracterizou-se  como  um  período  de  intensa  participação  política  no 

movimento  estudantil,  no  desenvolvimento  de  duas  monografias  (uma  de  iniciação 

cientifica e outra de conclusão de curso), em que as minhas indagações se davam na 

forma  como  se  constituía  a  identidade  do  professor  da  escola  pública,  ambas  de 

inspiração na psicologia  sócio-histórica.  Naquele período,  as questões  trazidas  pelos 

nossos  professores  sobre  o  caráter  social  da  Psicologia  e  as  possibilidades  de 

desenvolver práticas transformadoras da realidade social levaram-me a direcionar meus 

estudos na área da educação, da escola e do papel do professor. 



Havia também uma grande inquietação nos corredores da faculdade,  naquele 

momento. Estávamos no início da década de 1990 e as reflexões entre os estudantes de 

Psicologia da PUC SP se davam na forma como poderia se constituir um novo currículo 

da área, que respondesse às demandas e aos desafios de uma sociedade marcada por 

profundas desigualdades. 

Concluí  minha  graduação  com a  convicção  de  que,  como  psicólogo, 

deveria ter uma atuação social, engajada na redução das desigualdades sociais e que esta 

luta poderia ser exercida em dois territórios,  o da saúde e/ou o da educação.  Minha 

escolha foi pela educação, escolha feita durante os últimos anos da graduação.

Em  1994,  concluída  a  graduação,  tive  uma  breve  passagem  pela  Fundação 

Seade, órgão do governo do estado de São Paulo, para fazer a coleta de dados para uma 

pesquisa denominada  PCV (Pesquisa  sobre  as  Condições  de  Vida  da População  do 

Estado de São Paulo). Num período de nove meses, visitei vinte e dois municípios do 

estado de São Paulo, realizando entrevistas domiciliares, tendo um contato direto com 

famílias de todas as classes sociais e níveis socioeconômicos do estado de São Paulo. 

Esta experiência possibilitou-me o contato direto com pessoas da zona rural, dos morros 

da baixada santista, das periferias das regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo, 

das favelas e comunidades das grandes cidades e dos condomínios de alto padrão. 

Esta  breve  experiência  possibilitou-me  compreender,  ainda  que  de  forma 

assistemática, que as famílias não eram iguais e que as formas de sua organização não 

seguiam  os  padrões  das  famílias  chamadas  “nucleares”  (pai,  mãe  e  filhos).   As 

condições econômicas e materiais influenciavam a forma como se estabeleciam e se 

organizavam em seus espaços domésticos, as famílias não eram iguais e as formas de se 
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organizar também eram diversificadas, este foi meu aprendizado com a experiência na 

Fundação Seade.

Ao término do trabalho junto à Fundação Seade, recebi o convite para participar 

de  um  processo  seletivo,  uma  vaga  para  psicólogo  cooperante  internacional  na 

República de Cabo Verde, arquipélago na costa ocidental da África. As atribuições do 

cargo consistiam em assessorar a coordenação de um curso de formação de educadores 

sociais das dez ilhas do arquipélago cabo-verdiano para atuar junto a crianças e famílias 

em condições de pobreza extrema. Este trabalho seria realizado por meio de parceria 

entre  o Ministério  da Assistência  Social  do governo De Cabo Verde,  a UNICEF, a 

Radda Barnem - organização sueca de apoio a países pobres - e a PUC SP.

A responsabilidade da PUC SP incluía, além da assessoria pedagógica, o envio 

de professores da universidade das áreas do direito, da assistência social, da psicologia e 

da  pedagogia,  para  formações  intensivas  de  duas  semanas.  Meu  trabalho  era  de 

acompanhamento pedagógico e supervisão dessas formações, mediação e assessoria aos 

docentes  brasileiros  que  lá  aportavam,  além  de  ministrar  aulas  sobre  noções  de 

Psicologia  Geral  e  do  desenvolvimento  e  organização  de  visitas  de  campo, 

acompanhamento  de  estágios  em  instituições  locais  de  atendimento  à  população 

caboverdiana, entre outras atribuições.

As experiências  com os educandos cabo-verdianos no trato com a população 

permitiram-me observar como se dava a organização das famílias do arquipélago. Neste 

período, foi  possível  observar  famílias  mono parentais  chefiadas  por mulheres,  com 

filhos de mais de uma relação, altos índices de violência doméstica e, principalmente, 

contra  a  mulher.  Esta  realidade  das  mulheres  cabo-verdianas  com muitos  filhos,  de 
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várias  uniões  e  sem  assistência,  se  por  um  lado  me  inquietava,  por  outro  me 

possibilitava reconhecer que havia semelhanças com a condição de inúmeras mulheres 

brasileiras das comunidades pobres nas periferias urbanas do Brasil. Havia pontos de 

conexão entre a realidade que eu via em Cabo Verde e a realidade das periferias urbanas 

brasileiras,  mas  havia  aquilo  que  eu  considerava  como peculiar  naquele  país  e  que 

possibilitava, também, inúmeros aprendizados.

Cabo  Verde  foi  colônia  de  Portugal  até  1975  e  sua  composição  étnica  tem 

grupos variados do continente africano. Durante o processo de escravidão (séculos XVII 

e  XVIII),  Cabo Verde foi  entreposto  para  envio  de  escravos  negros  ao  Brasil.  Sua 

cultura em muito se assemelha à brasileira, vê-se nas suas músicas, embora não sejam 

os  tambores  os instrumentos  predominantes,  mas  o violão e  uma mistura  de ritmos 

lusitanos, marcadamente do fado português, um pouco do “chorinho” brasileiro e temos 

a música cabo-verdiana, que ultrapassa suas fronteiras. 

A maior referência de Cabo Verde, no cenário internacional, é a cantora Cesária 

Évora, chamada pelos franceses de “Diva dos pés descalços”, por se apresentar sempre 

com os pés descalços.  O gênero musical  é  a "morna",  típico em seu país,  por isso 

Cesária  Évora  recebe  também  o  apelido  de  "Rainha  da  morna".  As  mornas  (que 

possivelmente provém de mourn, que significa lamento) são canções ligadas a tristeza, 

mágoa e desejos impossíveis de serem realizados. 

Há duas matrizes de inegável valor e força na composição cultural  do 

povo  cabo-verdiano,  a  primeira  a  matriz  africana,  matrifocal  e  matrilinear,  que 

reproduz, nos arranjos familiares, a centralidade da figura materna e da ausência do pai 

(portanto dos homens)  na organização da família.  Como dito anteriormente,  há uma 
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grande quantidade de mulheres com número significativo de filhos de várias relações. A 

paternidade, em muitos lares pobres de Cabo Verde, provinha de figuras transitórias, 

esparsas  ou  ausentes.  Podemos  falar  de  uma  segunda  matriz,  portuguesa,  católica, 

patriarcal,  com um modelo nuclear  de família  e  centralidade na figura paterna.  Um 

arranjo peculiar, contraditório e muitas vezes permeado de muita violência contra as 

mulheres. 

Podemos dizer que, estando o homem presente, a família se organiza de forma 

patriarcal, com centralidade e poder na figura masculina; na sua ausência, a família se 

organiza de forma matrifocal. Outra percepção muito forte sobre este povo ilhéu refere-

se à linguagem e aos usos da língua portuguesa e do dialeto crioulo, fruto da mistura de 

palavras  do  colonizador  com  idiomas  originários  do  continente  africano.  A  língua 

portuguesa é utilizada nas ocasiões públicas, formais, na escola e nas instituições do 

Estado, fornece ao falante uma distinção cultural e de classe. E o idioma crioulo é a 

língua  privada,  familiar,  dos  afetos,  das  artes,  do  amor  e  das  manifestações  mais 

sensíveis da “alma” cabo-verdiana.

Os cabo-verdianos sempre ressaltam a peculiaridade de sua identidade, não se 

considerando propriamente africanos, mas ilhéus entre a áfrica e a península ibérica. 

Esta  forma  de  apresentarem  sua  identidade  provoca,  muitas  vezes,  a  antipatia  dos 

africanos continentais, que os vêem como “colaboracionistas” do período escravocrata. 

Esta tensão entre a cultura e os valores vindos do colonizador europeu e aquilo que 

existia  entre  a  população  originária  não  havia  sido  resolvida  vinte  anos  após  a 

independência de Portugal. 
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Diante da distância temporal desta experiência, faltam-me mais elementos para 

discorrer sobre a estrutura das formações familiares em Cabo Verde, mas o impacto me 

levou a observar os pontos de semelhança com a cultura brasileira, principalmente nas 

comunidades  pobres no Brasil,  e  o quanto a  idealização  de uma família  nuclear  do 

esquema pai – mãe - filhos provoca tensões e conflitos na família concretamente vivida 

(daqui e de lá). 

Em 1996, retornei ao Brasil  e fui  convidado pela coordenação do Núcleo de 

Trabalhos Comunitários da PUC/SP para desenvolver e ministrar  curso de formação 

inicial para educadores sociais, com o objetivo de capacitá-los a atuar com crianças e 

adolescentes (7 a 18 anos) em situação de alta vulnerabilidade social, num programa de 

complementação educacional de âmbito nacional. Este programa foi instituído por uma 

fundação  de  um  banco  estatal  brasileiro  e  por  uma  federação  de  associações  de 

funcionários deste mesmo banco.

Iniciei período significativo como formador de educadores sociais dentro deste 

programa e esta experiência, que se deu em dois períodos - entre 1996 e 1999 e entre 

2006 e 2009 - possibilitou meu diálogo com grupos de educadores sociais de 19 estados 

brasileiros, através de cursos de formação presenciais  e à distância. Esta experiência 

permitiu com que eu tivesse um contato muito próximo com as dificuldades e desafios 

enfrentados pelos educadores. 

Ressalta-se  que  este  programa  foi  concebido  com  um  caráter  de  educação 

complementar,  para  fazer  a  integração  entre  a  família,  a  comunidade  e  a  escola. 

Portanto,  um  dos  grandes  desafios  apresentados  pelos  educadores  era  integrar  as 

famílias das crianças e adolescentes atendidas no programa, mobilizá-las e fazer com 
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que participassem nas atividades do programa ou acompanhassem o desenvolvimento 

de  seus  filhos.  Estas  dificuldades  observadas  no  diálogo  com  os  educadores  do 

programa tornavam-se um desafio para meu trabalho de formador. 

Aos  poucos,  o  programa  foi  ganhando  maior  amplitude,  na  medida  em que 

ampliava tanto sua ação territorial, quanto sua finalidade. Assumia, para além de uma 

ação  complementar  à  escola,  a  responsabilidade  de  desenvolver  um  trabalho  de 

inclusão, a partir de ação sócio-educativa com adolescentes e crianças em situação de 

alta vulnerabilidade.

Desta  forma,  fui  percebendo  que  tecer  um  trabalho  de  complementação 

educacional  e  intervenção  sócio-educativa,  que  contemple  a  família  das  crianças  e 

adolescentes do programa na forma como ela se apresenta, passa primeiramente pela 

investigação sobre como se dá esta relação entre educadores do programa e familiares 

dos  educandos,  como  estes  educadores  sociais  compreendem  a  participação  de 

familiares  de  educandos,  estando  ambos,  em  muitos  casos,  em  situação  de 

vulnerabilidade pessoal e social.

Percebendo  que  esta  dificuldade,  dentro  do  programa,  era  enfrentada  por 

educadores  sociais  de  todas  as  regiões  brasileiras,  observadas  principalmente  por 

relatórios de atividades e formações presenciais em que eu participava, me propus a 

fazer esta investigação. 

Este estudo foi realizado junto a educadores sociais que atuam neste programa 

de âmbito nacional que, deste ponto em diante, chamaremos de PSE/PCE (Programa 

Sócio  Educativo/Programa  de  Complementação  Educacional).  E  que  teve  como 
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objetivo geral compreender os sentidos que se desvelam, para educadores sociais, sobre 

a participação de familiares de educandos de um programa de educação complementar.

Foram definidos como objetivos específicos compreender:

• Como são  narradas  as  relações  entre  educadores  de  um programa de 

complementação educacional e os familiares dos educandos.

• Como se mostram as práticas voltadas para favorecer a participação das 

famílias.

• Como se revelam o encontro entre educadores e a família.
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1 A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E AÇÕES 

DE CARÁTER SÓCIO-EDUCATIVO NUM PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

1.1. Sobre o PSE/PCE

O PSE/PCE foi criado em 1987 por uma federação de entidades representativas 

de  funcionários  de  um  banco  estatal  de  abrangência  nacional  –  cujo  objetivo, 

inicialmente,  consistia  em abrir  as  portas  de  seus  clubes  e  associações  atléticas  às 

crianças e adolescentes de comunidades pobres dos municípios em que esta estrutura se 

fazia presente, dando utilidade aos seus espaços ociosos e com foco no esporte e uso das 

infraestruturas esportivas do clube. 

Em 1997, o PSE/PCE ganhou a configuração que se apresenta até os dias de 

hoje, com o estabelecimento da parceria com uma Fundação ligada ao Banco, sendo 

acrescidos mais dois eixos de atuação: 

• A ludicidade, entendida pelo PSE/PCE como valorização do brincar e da 

brincadeira como aspectos importantes no desenvolvimento;



• A pedagogia de direitos, baseada principalmente no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

A infraestrutura física é de responsabilidade da Federação das associações de 

funcionários  e  os  recursos  financeiros  e  materiais  necessários  às  atividades  são 

fornecidos pela Fundação do banco. Ambos apresentam, como diretrizes, a valorização 

da  cultura  e  da  realidade  do  educando  e  da  sua  comunidade,  como  pontos  de 

alavancagem para o desenvolvimento do educando na sua totalidade. 

As  ações  de  complementação  educacional  no  PSE/PCE  se  dão  através  de 

atividades  lúdicas  desenvolvidas  em torno  de  áreas  como  saúde  e  higiene,  esporte, 

linguagens artísticas e meio ambiente e é com estas estratégias que o PSE/PCE visa 

contribuir para a construção de conhecimentos que o ensino formal, muitas vezes, não 

propicia,  e  o  acesso  à  cidadania  que,  muitas  vezes,  é  negado  às  crianças  e  aos 

adolescentes.

A Fundação do Banco e a Federação das Associações de Funcionários do Banco 

fazem a coordenação nacional do PSE/PCE e garantem o fornecimento de uniforme e 

material  didático  para as  crianças  e  adolescentes  e  para a equipe  de educadores  do 

Programa,  material  pedagógico,  esportivo,  para as atividades culturais,  mobiliários e 

equipamentos para a cozinha. 

É importante, para compreender a dinâmica de funcionamento do PSE/PCE, o 

conhecimento sobre o papel dos chamados “instituidores”. 
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Primeiramente, a ideia de se organizar uma fundação a partir do Banco Estatal, 

que tivesse todas as suas atividades orientadas para o desenvolvimento social do País, 

ocorreu em 1985. Em 1986, as agências  do Banco Estatal  começaram a receber  as 

instruções sobre a criação da Fundação, que e em Fevereiro de 1988 começou a operar 

efetivamente,  com  a  proposta  de  financiar  projetos  que  buscassem  soluções  para 

problemas sociais em todo território nacional. 

Quanto  à  Federação  Nacional  dos  Clubes  de  Funcionários  do  Banco,  sua 

responsabilidade  no  PSE/PCE  se  dá  pela  formação  dos  educadores,  auxílio  para 

manutenção  dos  Clubes  dos  Funcionários  e  seguro  de  acidentes  pessoais  para  as 

crianças,  os  adolescentes  e  educadores.  A  Federação  Nacional  dos  Clubes  de 

Funcionários do Banco Estatal formou-se em 1977, contando naquele momento com 

719 Clubes espalhados por todo o território nacional. 

Originalmente, o objetivo era de se transformar a então nascente rede de clubes 

no  maior  sistema  integrador  dos  funcionários  do  Banco  Estatal.  Em  32  anos  de 

existência, a Federação Nacional Clubes de Funcionários chegou ao número de 1.250 

Clubes  em funcionamento.  E atualmente,  se  constitui  como a maior  rede de clubes 

autônomos do mundo localizada em um único país e gerida de modo unificado.

O Banco Estatal,  através  de suas  agências  bancárias,  também tem um papel 

ativo, fazendo a negociação de parcerias locais e o contato com a Fundação do Banco 

Estatal.  É nos municípios em que concretamente o PSE/PCE acontece, são feitas as 

parcerias  locais,  geralmente  prefeituras,  em que  estas  disponibilizam alimentação  e 

transporte  para  as  crianças  e  adolescentes  atendidos,  o  pagamento  dos  educadores, 

exames médicos, odontológicos e laboratoriais. Dos 1250 clubes existentes atualmente, 
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o PSE/PCE está implantado e em funcionamento em 380 deles, com 4.700 educadores 

atendendo 56.000 crianças e adolescentes, aproximadamente, em todo o país.

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o PSE/PCE tem 

como objetivo fundamental a complementaridade escolar e a inserção social em que são 

atendidos crianças e adolescentes na faixa etária  de 7 a 18 anos incompletos  e que, 

muitas vezes, vêm encaminhados ao PSE/PCE por terem cometido ato infracional ou 

estarem em liberdade assistida. 

Outra diretriz do Programa é que até 25% das vagas deverão, preferencialmente, 

ser destinadas àqueles que ainda não iniciaram na escola ou que evadiram, desde que, 

mediante  trabalho  de  orientação  e  apoio  dos  coordenadores  pedagógicos,  possam 

ingressar ou retornar às atividades escolares. Para participar, as crianças e adolescentes 

são indicados pelas próprias escolas, ou por representantes das entidades parceiras, no 

caso de crianças e adolescentes não matriculados. 

A prioridade é para os integrantes de famílias de baixa renda, com maior número 

de filhos e com menor idade, a fim de que possam permanecer no Programa por mais 

tempo. O desenvolvimento das atividades se dá nas sedes dos clubes dos funcionários 

do banco locais, que estão presentes em quase todos os municípios em que existam suas 

agências bancárias. 

Anualmente,  as chamadas Superintendências Estaduais do Banco Estatal  e os 

Conselhos  Estaduais  das  Associações  de  Funcionários  do  Banco Estatal  indicam as 

localidades  que  poderão  aderir  ao  PSE/PCE  e  estas  se  inscrevem,  enviando  sua 
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manifestação  oficial  à Fundação e à Federação das Associações  de Funcionários  do 

Banco Estatal, e aguardam confirmação para seu atendimento. 

Cumprida  essa  etapa,  as  agências  do  Banco  Estatal  articulam-se  com  as 

Associações de Funcionários do Banco Estatal, prefeituras municipais e entidades civis 

sem fins lucrativos, para implementação nas diversas cidades brasileiras. As propostas 

de adesão são submetidas aos instituidores, para análise técnica e deferimento. Ao final 

do período letivo, a Associação de Funcionários do Banco Estatal, a entidade parceira 

local  e  agência  do  Banco  prestam  contas  dos  recursos  recebidos  e  das  atividades 

realizadas. 

Este é o percurso a ser cumprido por um município para receber o PSE/PCE, 

processo que leva meses e que exige bastante articulação política e estabelecimento de 

parcerias locais.

1.2 Princípios pedagógicos no PSE/PCE 

No que se refere aos princípios pedagógicos e metodológicos do programa, este 

é fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, propõe ações de atendimento 

integral  aos  participantes,  através  de  atividades  nas  áreas  sócio-educativa,  cultural, 

desportiva e de saúde. O princípio é de se aprender brincando, em que se defende o 

direito da criança ao brincar, ao brinquedo e à brincadeira. São valorizados também os 

jogos, músicas,  mitos e lendas, o acesso a elementos da cultura popular da região e 

técnicas  pedagógicas  que  propiciem  o  fazer  coletivo,  a  reflexão  crítica  e  o 

posicionamento do educando como sujeito ativo de sua própria formação. 
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As atividades do PSE/PCE são desenvolvidas ao longo do período letivo, nas 

dependências  dos  Clubes  das  Associações  de  Funcionários  do  Banco  Estatal.  A 

periodicidade é de, no mínimo, três vezes por semana, com quatro horas diárias. Os 

participantes recebem kits com uniformes e objetos de uso pessoal e todo o material 

necessário para as atividades. Os parceiros locais responsabilizam-se pela alimentação, 

exames médicos-odontológicos e laboratoriais, pelo transporte dos participantes e pela 

contratação dos educadores. As sedes das Associações de Funcionários são equipadas 

com utensílios de cozinha, mobiliário escolar, material didático e esportivo e recebem 

auxílio financeiro para contribuir com as despesas geradas pelo Programa. 

As  ações  para  aproximar  as  famílias  se  dão  através  de  reuniões,  festas  e 

atividades recreativas,  além da informação sobre o desenvolvimento da criança e do 

adolescente nas atividades. 

Quanto à escola, como na maioria das localidades onde o PSE/PCE funciona a 

parceria é com a Secretaria de Educação, a equipe de educadores é indicada, em muitos 

casos, por professores da rede municipal de ensino, o que muitas vezes garante um elo 

com a escola, tornando possível acompanhar o desempenho dos participantes na escola, 

e se houve avanços ou não. 

Quanto  aos  educandos,  há  um  limite  definido  pelos  instituidores  de  120 

educandos  por  PSE/PCE.  Outras  formas  de  encaminhamento  podem  envolver 

necessidades  locais,  demandas  das  secretarias  de  educação,  encaminhamentos  do 

Conselho  Tutelar,  adolescentes  em  conflito  com  a  lei  e  em  Liberdade  Assistida, 

Crianças em situação de risco pessoal e social, por maus tratos, abuso sexual e violência 

doméstica.
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Em 1996, sob a coordenação do NTC (Núcleo de Trabalhos Comunitários) da 

PUC SP, foi desenvolvida proposta metodológica para o Programa, por solicitação dos 

seus instituidores (Fundação do Banco e Federação das Associações de Funcionários do 

Banco Estatal)  e adotadas como princípios orientadores  a Pedagogia dos Direitos,  a 

ludicidade e a leitura da realidade social do educando, das famílias e das comunidades, 

a partir do referencial do educador Paulo Freire.

A ação do NTC no programa,  do qual  faço parte como formador,  envolve a 

formação  inicial  dos  educadores  sociais  que  vão  atuar  no  programa  e  formações 

continuadas à distância para as equipes de educadores, nas temáticas relacionadas ao 

programa,  plantão  de  dúvidas,  etc.  O  NTC,  quando  solicitado  pelos  instituidores, 

desenvolve  ações  experimentais  que,  exitosas,  são  incorporadas  nas  práticas  do 

PSE/PCE. 

Bienalmente, são realizados encontros nacionais dos educadores do programa, e 

o NTC é incumbido de promover  uma atualização  e realinhamento das práticas  em 

educação  social  e  apontar  as  diretrizes  pedagógicas  que  orientarão  o  programa  no 

próximo biênio. 

Esta  apresentação  de como se organiza  o PSE/PCE e como ele  se  dá,  lá  no 

município,  é  fundamental  para compreendermos  onde este  educador  social  se  situa, 

como  está  organizado  esse  entorno  em  que  ele  atua  e  em  que  territórios  são 

estabelecidas estas relações entre o educador social,  a comunidade e as famílias dos 

educandos. 
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Em suma, esta descrição nos dá as bases objetivas para compreendermos quais 

os  sentidos  que  se  desvelam da  relação  entre  educadores  sociais  e  as  famílias  dos 

educandos, nas práticas educativas do PSE/PCE. 
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2 A INSPIRAÇÃO NA FENOMENOLOGIA EXISTENCIAL

A  nossa  aproximação  com  o  referencial  da  fenomenologia  é  bastante  recente, 

assim, um trabalho de mestrado, com o tempo que temos para o seu desenvolvimento, não 

torna possível o aprofundamento que este referencial exige. Este trabalho não buscou uma 

elaboração  conceitual  abrangente  da  fenomenologia,  mas  um  modo  de  olhar  para  o 

fenômeno a ser estudado,  busca apoios,  referencias,  suporte  para compreender  como o 

fenômeno se mostra.

Fomos  buscar  na  fenomenologia  aportes  que  nos  auxiliassem  a  organizar  e 

compreender a experiência vivida e as questões que dela emergiam.  Um modo de olhar 

que leve a uma compreensão não apriorista, que não visa definir o que se vai encontrar, ao 

contrário, propõe um caminhar que desenvolve, no próprio processo, a descrição daquilo 

que  se  vê,  e,  por  meio  da  descrição  daquilo  que se  vê,  possibilita  que  os  sentidos  se 

desvelem.

De todo modo, quando se advoga um olhar para coisa tal qual ela se nos apresenta, 

o  que se  leva  em conta  é  que  o mundo está  ali  antes  mesmo da reflexão,  como uma 

presença  inalienável,  e  isto  requer  de  nós  um  reencontro,  como  se  fosse  um  contato 



ingênuo, curioso com o mundo, que nos leve a indagar sobre esse mundo que vemos, numa 

tentativa de descrição direta dessa experiência tal como ela é, pois tudo o que sabemos é a 

partir de nossa experiência no mundo (M.Ponty, 2006). 

Neste trabalho de dissertação, o que se propõe é um caminhar pelo fenômeno que 

se busca investigar, que, diante do desconhecido, observa, se indaga e se surpreende com 

aquilo  que  descobre  no  caminho,  um  caminho  à  coisa  mesma,  percorrendo  algumas 

veredas abertas, que o fenômeno, ao mostrar-se, permite-nos ver. 

Diante do fenômeno que se desvela, Heidegger fala desse trabalho de desvelamento 

do fenômeno, de retirar do encobrimento, de desocultar, como uma busca por uma verdade 

que os gregos definiam como alétheia.  Desta forma, para Heidegger a não verdade não 

seria uma falsidade, mas um disfarce, um encobrimento, como algo velado. Nesta busca da 

verdade – alétheia, o retorno à coisa mesma se dá na forma como podemos tornar algo 

manifesto, deixar e fazer ver, mostrando-se a si mesmo, ou melhor, aquilo que se mostra, 

tal como se mostra a partir de si mesmo. 

O fenômeno  traz  velamento  ou  encobrimento,  muitas  vezes  pelo  cotidiano,  por 

sistemas tradicionais, teorias, ideologias e crenças. Também se considera que o fenômeno 

traz as marcas  da sua historicidade,  traz as mudanças e movimentos  que situam e dão 

contornos ao fenômeno, tal qual se apresenta no presente, aqui e agora. 

“Lenha é um antigo nome para floresta. Na floresta há caminhos que no 
mais das vezes, invadidos pela vegetação, terminam subitamente no não-
trilhado,  eles  se  chamam  caminhos  da  floresta.  Cada  um  segue  um 
traçado separado, mas na mesma floresta. Muitas vezes parece que um se 
assemelha ao outro. Contudo, apenas assim parece. Lenhadores e guardas 
da floresta conhecem os caminhos.  Eles sabem o que quer dizer  estar 
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num caminho da floresta.” Heidegger, Martin. Holzwege (inéditas) apud 
STEIN, E. 1999.

Heidegger considerava o seu método fenomenológico e hermenêutico. Ambos os 

conceitos referem-se ao movimento de dirigir a atenção para trazer à luz o que se oculta 

naquilo que se mostra, mas que é precisamente o que se manifesta nisso que se mostra. 

Assim, o trabalho hermenêutico heideggeriano, enquanto uma interrogação pelos sentidos, 

visa interpretar o que se mostra, isso que se manifesta aí, mas que, no início e na maioria 

das vezes, não se deixa ver (se oculta).

Importante  que  se  diga  que  a  concepção  de  sentidos  adotada  neste  trabalho  se 

inspira na concepção heideggeriana, que se difere do uso corriqueiro da palavra “sentidos” 

como sinônimo de  significado.  Para  fazer  esta  distinção,  fomos  buscar  a  definição  de 

Critelli (1996: 43), em que ela fala que a fenomenologia vê significado como um conceito 

de algo; uma definição a respeito do que é e como é algo, portanto tem uma concretude e 

uma permanência.

“(...)  os  significados  estão  aderidos  às  coisas  e  são  socializados, 
testemunhados e admitidos por todos nós” (Critelli, 1996:43).

Para  Critelli  (1996),  sentido  não  é  compreendido  como  sinônimo para  o  termo 

significado, mas como direção, como norte, como destinação. Assim, ao pensarmos sobre 

um sentido de um fenômeno, estamos buscando compreender o que é e como é o manifesto 

de algo. O sentido que ser faz para cada um de nós se mostraria (1996:99). 

Segundo Critelli (1996), o desvelamento de um sentido ocorre quando algo sai de 

seu ocultamento e se revela em uma de suas possibilidades, num determinado contexto, 
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numa determinada época. Mas, e é importante que se diga, o fenômeno sai do ocultamento, 

não no total de suas possibilidades, mas totalmente numa de suas possibilidades. Voltando 

à distinção entre sentido e significado, o sentido se estabelece na relação que os homens 

têm com as coisas, inclusive com os conceitos.

De certo modo, estamos falando da forma como nos relacionamos com as coisas e 

isto pode ser acrescido de um entendimento de como nos relacionamos com os outros e 

com  o  mundo;  novamente,  buscamos  apoio  na  fenomenologia  para  subsidiar  esta 

compreensão.

2.1 A questão do ser-com-o-outro e ser-no-mundo como complemento à interrogação 

pelos sentidos

Fomos  buscar  na  obra  de  Heidegger  alguns  pontos  necessários  para  nosso 

entendimento sobre a forma de se estar no mundo e se relacionar com os outros. Embora a 

leitura atenta da obra de Heidegger seja um imenso empreendimento para um pesquisador 

que dá os primeiros passos na sua obra, foi possível encontrar importantes aspectos para 

iluminar a compreensão do fenômeno a ser estudado.

Heidegger traz a reflexão sobre estar no mundo, que em algumas traduções para o 

português aparece como Dasein (ser-aí), mas que mais recentemente vem sendo tratado 

como  pre-sença,  e,  “A  pre-sença1 sempre  se  compreende  a  si  mesma  a  partir  de  sua 

existência, de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma”. Daí, a compreensão 

1 O termo pre-sença substitui nas traduções mais recentes a palavra ser-aí como tradução do termo Dasein 
presente na obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. E as compreensões que se seguem se basearam na obra 
Ser e Tempo de Martin Heidegger, de 1998 e 1999.
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de possibilidade do ser, a pre-sença (Dasein), um ser lançado no mundo que tem o caráter 

de ser em possibilidade. 

Ressalta-se  que  a  investigação  fenomenológica  de  Heidegger  é  de  caráter 

ontológico,  isto  é,  busca  as  determinações  essenciais  do  ser.  Portanto,  aquilo  que 

Heidegger chama de Pre-sença não é tratado como sinônimo de "homem", pois a pre-sença 

é uma determinação ontológica, da essência. 

Heidegger  considera  que  a  pre-sença  teria  como  característica  uma  abertura 

originária ao modo de ser de todos os outros entes - isto é, é constitutivo do ser do homem 

o desvelamento do sentido do "é", a partir do qual o mundo nos advém como sendo de 

determinada maneira. 

Mas como esse modo de ser no mundo e com os outros apareceria? De certo modo, 

se daria por meio de um ocupar-se consigo e com os outros, um cuidar de si e dos outros, 

que  em  Heidegger  aparece  como  solicitude,  um  conceito  que  consideramos,  para  os 

objetivos deste estudo, de extrema importância, pois nos daria elementos para analisar a 

forma de ocupar-se do outro, de educadores e de familiares de educandos, por exemplo. 

Foi necessário, portanto, tratarmos, dentro das limitadas possibilidades de tempo, a 

perspectiva do cuidar e da solicitude como possíveis formas de ser, já apontando sobre se 

seria a educação, em suas mais variadas dimensões, uma forma de cuidar e de solicitude.
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2.2 O Cuidar e a solicitude

Se  somos  em  relação  com  os  outros,  isto  se  manifesta  do  ponto  de  vista 

heideggeriano  pelo  cuidar  e  pela  solicitude,  mas  estas  formas  de  ser  com  os  outros 

apresentam-se de modos distintos, que cabe aqui compreender melhor.

O modo de ser dos homens e mulheres é pelo processo de cuidar de seu próprio 

corpo biológico, por exemplo, e cuidar de outros seres humanos, ou seja, de ser cuidando 

de ser e cuidar que, numa perspectiva heideggeriana, está relacionado a preocupar-se (com 

o outro). Esse cuidar e preocupar-se com o outro não se referem a princípios morais, eles 

apontam para uma dimensão ontológica do ser-aí, da pre-sença, que é como o ser existe, a 

isto ele chama de solicitude. 

O cuidado apontado por Heidegger contempla, de um lado, o cuidar dos entes por 

meio do zelo, da conservação das coisas, como a preservação da história, do patrimônio 

imaterial (cultura) de um país ou de uma comunidade, daquilo que pode ser remetido às 

nossas realizações significativas e afetivas em nossa história de vida. Inclui, também, o 

cuidado para com o sentido de determinados rituais e tradições, práticas e símbolos como, 

por exemplo, a própria linguagem. 

De  outro  lado,  a  solicitude  também  contempla  os  modos  deficientes,  como  a 

negligência, o abandono, o desleixo, a indiferença, a deturpação, etc. Na relação com os 

outros,  o  ser-aí  se  preocupa,  ou  solicita-os,  de  modo  a  ter  consideração,  paciência, 

expectativas, como cabe também falarmos da indiferença, da dominação, da impaciência, 

da apatia, da competitividade, etc.
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A solicitude, como expressão, apresenta dois extremos, pode-se tomar “conta” do 

outro ou colocar-se em sua posição de cuidar: na expressão de Heidegger, pode-se “saltar 

sobre o outro”, esta forma de solicitude assume o trabalho do outro de cuidar de si mesmo, 

o outro se torna dependente, mesmo que essa dependência seja por aceitação ou não lhe 

seja consciente,  esta é, segundo Heidegger,  uma das formas de ser-com-o-outro (1981, 

p.41).

Há outra forma de solicitude que, ao invés de “saltar sobre o outro”, “antecipa-se” 

ao outro, neste modo, não se visa proteger o outro, mas que este outro se volte a si mesmo, 

tornando-o livre para si (p.41). 

“O ser-com-os-outros cotidiano mantém-se entre os dois extremos de solicitude – 

aquele que salta sobre o outro e o domina, e aquele que salta diante do outro e o liberta 

(vorspringend-befreienden).” (Heidegger, 1981, p.42).

Nessa perspectiva que o ser se constitui como um ser-com-os-outros, a produção de 

sua vida e de seu eu é como uma produção coletiva, pois os outros com quem se conviveu 

e convive atuam e atuaram, por intermédio do cuidar e da solicitude, sobre quem eu sou e 

quem fui, tanto que podemos dizer que o eu mesmo pode ser obra dos outros, em conjunto 

com si-mesmo. Portanto, podemos dizer que a vida de um homem ou de uma mulher é um 

acontecimento que implica os outros (Critelli, p 65). 

Esta  dinâmica  do  cuidar  e  da  solicitude,  expressando  que  somos  uma  obra  de 

muitos, remete à nossa educação como forma de solicitude e como forma de cuidar do 

outro e do mundo. Desta forma, podemos indagar sobre de que forma a solicitude, esse 
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modo de ser com os outros, se manifestaria na relação entre educadores e educandos, entre 

educandos e seus pais, ou ainda, entre educadores e os familiares dos educandos? 

Compreender e analisar este encontro de pessoas envolvidas pela solicitude num 

processo educativo exige de nós a busca por uma maior compreensão sobre a forma como 

se estabelece a comunicação entre eles, de como esse encontro se dá, compreendido como 

troca intersubjetiva, mas não só. Envolve também a relação com o outro pela perspectiva 

de uma comunicação dialógica, e neste momento, incorporamos a contribuição de Paulo 

Freire sobre o diálogo, que na educação pode se manifestar como um modo ser-com-outros 

e será mais bem explicitado adiante.

Este trabalho,  portanto,  se baseou, por um lado,  na concepção de solicitude em 

Heidegger e por outro, na concepção de diálogo na perspectiva de Paulo Freire, para nos 

auxiliar na compreensão sobre os sentidos que se desvelam para educadores sociais sobre a 

participação dos familiares em um programa de educação complementar. Desta forma, foi 

necessário  complementar  ao conceito  de  solicitude  o conceito  de diálogo,  como Paulo 

Freire o concebe, enquanto uma possibilidade de ser-com-o-outro.

2.3 A concepção de diálogo em Paulo Freire como possibilidade de ser-com-o-outro

Anteriormente, falamos dos modos de solicitude e destacamos que, na solicitude 

autêntica, o objetivo é antecipar-se ao outro e libertá-lo para si mesmo, em contraposição a 

um modo de solicitude que salta sobre o outro e o domina. Esta forma de compreensão de 

solicitude heideggeriana me remeteu de imediato aos escritos de Paulo Freire, quando este 

pensou a relação educador – educando se dando em comunhão, em diálogo que, em última 

33



instância,  libertaria  (por  meio  da  educação)  o  educando  das  mais  variadas  formas  de 

opressão e de dominação. 

Paulo Freire refletiu sobre o diálogo como algo que se dá entre iguais e diferentes, 

nunca entre antagônicos, envolvendo o respeito à diferença, vendo-a como uma riqueza da 

humanidade  (Gadotti,  1995).  Sendo o  diálogo  o  conteúdo da  forma  de  ser  própria  da 

existência humana, excluindo toda relação na qual alguns homens sejam transformados em 

‘seres para o outro’ ou por homens que são falsos ‘seres para si’,  o diálogo não pode 

travar-se numa relação antagônica (Freire, 1983).

E desta forma, Freire afirma que o diálogo só é possível de acontecer se as bases 

desta  relação  forem simétricas,  horizontalizadas,  de abertura  do educador,  para  ser  ele 

também  um  ser  aprendente,  sendo  possível  uma  leitura  de  mundo  que  os  levem  à 

emancipação e à aventura da liberdade, para usar expressões de Paulo Freire. Esta relação 

entre o educador e o educando, embora seja essencial para a compreensão, não se esgota 

em si  mesma,  mas  contém e é  influenciada  por  outras  relações,  por  exemplo,  como o 

educando compreende seu processo de desenvolvimento, sua escola, a família, o bairro, os 

grupos sociais e comunitários nos quais ele participa e se insere. 

O diálogo entre educador e educando, apesar de se dar em uma realidade injusta, 

vertical  e assimétrica,  torna-se possível quando essa mesma realidade é problematizada 

pelos que dialogam entre si.

Freire vê o dialogo em situações de aprendizagem como um processo contínuo de 

problematização da realidade, de ampliação da criticidade sobre o mundo e a vida e do 

34



qual resulta a percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação. Negar o 

diálogo numa relação educativa favoreceria, portanto, a manutenção de relações verticais e 

domesticadoras (Freire, 1983).

Se somos seres-com-os-outros, não haveria pensamento isolado. Na medida em que 

não há homem isolado, podemos falar que estamos sujeitos a estar em diálogo uns com os 

outros. E as formas em que este diálogo se torna possível viriam pela comunicação entre os 

sujeitos, através de símbolos linguísticos (Freire,  1983). “Todo ato de pensar exige um 

sujeito que pensa, um objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a 

comunicação entre ambos, que se dá através de símbolos linguísticos” (Freire, P. 1983, 

p.44).

Nesta perspectiva de diálogo, há que existir algum tipo de comunicação e esta, para 

ser eficiente, requer um acordo entre os sujeitos que dialogam, a expressão verbal de um 

dos sujeitos tem que ser compreendida a partir  de signos comuns ao outro sujeito.  “A 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas 

um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (Freire, 

P. 1983, p.46)

É condição para que haja diálogo que a comunicação seja compreensível para os 

que se comunicam ou se relacionam, ou seja, que se tenha um compartilhar de signos e 

significados,  para  que novos conhecimentos  sejam gerados.  Na obra de Freire  e  Shor, 

“Medo e Ousadia” (1986), quando Paulo Freire é instado por Ira Shor a falar sobre como 

ele entenderia o diálogo e uma educação dialógica, Freire diz:
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“...deveríamos entender o ‘diálogo’ não como uma técnica apenas que 
podemos usar para obter alguns resultados. Também não podemos, não 
devemos, entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos 
alunos  nossos  amigos  [...]  ao  contrário,  o  diálogo  deve  ser  entendida 
como  algo  que  faz  parte  da  própria   natureza  histórica  dos  seres 
humanos” (Freire, P. 1986, p.64).

Paulo Freire compartilha uma visão de que não nascemos prontos, de que somos 

inacabados,  pois  os  homens  seriam  seres  históricos  e  em  construção,  inacabados  e 

inconclusos, numa realidade também ela inacabada (Freire.  p.83, 2005). Naquela que é 

considerada uma das mais belas florações da vida intelectual de Paulo Freire, “Pedagogia 

do Oprimido”, ele afirma que a educação tem uma tarefa permanente, por sabermos que 

somos seres inconclusos, de possibilitar um vir-a-ser. E este inacabamento seria tanto a 

condição dos homens quanto da realidade que os cerca, circunda e rodeia.

A realidade também é inacabada, não pronta e em movimento. O mundo presente, 

tal qual o vemos, não foi sempre assim, e provavelmente não continuará sendo da mesma 

forma  que  o  vemos  hoje.  Esta  constatação,  embora  pareça  óbvia,  é  encoberta  e 

obstacularizada  por  inúmeros  sistemas  de  crenças  e  superstições  que  expressam  a 

impossibilidade da mudança e da transformação.

Portanto, para Freire, numa ação dialógica, o educador, ao falar do mundo e ver 

este mundo de que ele falou se voltando problematizado, discutido, questionado pelos seus 

educandos, afirmaria um processo em que os educandos tornam-se sujeitos por meio de 

uma prática educativa dialógica. Isto só é possível num processo educativo que se baseie 

no diálogo.

 “Ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os outros sejam. Esta 
é  uma  exigência  radical”  (Freire,  P.  Pedagogia  do  Oprimido,  Rio  de 
Janeiro, Paz e Terra, 2005). 
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As coisas do mundo a ser conhecido não são de posse exclusiva de um dos sujeitos 

que fazem o conhecimento,  de uma das pessoas envolvidas no diálogo, que concede o 

conhecimento  aos  alunos,  num  gesto  de  caridade  ou  benevolência.  No  diálogo,  é 

fundamental  que se  quebre o processo domesticador  e  amestrador  de algumas  práticas 

educativas.  Para  Paulo  Freire,  isso  somente  será  possível  se  enxergarmos  o  diálogo, 

enquanto relação Eu-Tu, relação de dois sujeitos, pois, quando o Tu é tratado como objeto, 

haveria uma perversão do diálogo e já não se estaria educando, mas deformando, assim, 

para  Freire,  aquele  que  se  nega  ao  diálogo  na  educação,  não  comunica,  apenas  faz 

comunicados. 

No capítulo a seguir, trataremos do pano de fundo em que se constituem as relações 

entre família e educação, de modo a fornecer elementos que nos permitam, adiante, buscar 

a compreensão sobre os sentidos que se desvelam sobre a participação das famílias num 

programa de complementação educacional.
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3 FAMÍLIA E EDUCAÇÃO 

3.1 O desenvolvimento da noção de família  

Fomos  buscar  na  literatura  estudos  em  dois  territórios  distintos,  um  primeiro 

estudando como o conceito de família foi se desenvolvendo ao longo da história e outro, 

como  práticas  educativas  não  escolares  foram  se  consolidando  em  nossa  sociedade. 

Adiante,  fomos  dando  maior  contorno  e  especificidade  a  esta  família,  não  mais  uma 

família genérica, mas de forma mais precisa, fomos buscar na literatura especializada o 

tratamento dado às famílias pobres e seus reflexos nas práticas educativas na escola e fora 

dela, nos aproximando da família sobre a qual tratamos neste estudo. 

Para a tarefa de acompanhar como se desenvolveu a ideia de família, foi necessário 

visitar a obra de  Ariès, “A História Social da Criança e da Família” (2006), para situar, 

historicamente, como foi sendo vista a família e como o conceito desta foi, ao longo do 

tempo, associado ao conceito de infância na sociedade moderna. 

O estudo de Ariès possui dois fios condutores: o primeiro é a constatação de que a 

ausência do sentido de “infância”, enquanto um estágio específico do desenvolvimento do 

ser  humano,  até  o  fim  da  Idade  Média,  permitiu  uma  interpretação  das  chamadas 



sociedades tradicionais ocidentais. O segundo é que este mesmo processo de definição da 

infância, como um período distinto da vida adulta, também possibilitou uma análise do 

lugar  assumido  pela  criança  e  pela  família  nas  sociedades  modernas.  Sua  obra  foi 

precursora, portanto, de um novo campo que ficou conhecido como “História da infância”. 

Ao contrário do que pode acreditar o senso comum, a ideia da infância como um 

período peculiar  de  nossas  vidas  não  é  um sentimento  que  sempre  esteve  presente  na 

história  da  humanidade.   Segundo  Philippe  Áries  (2006),  essa  concepção,  esse  olhar 

diferenciado sobre a criança teria começado a se formar com o fim da Idade Média, sendo 

inexistente na sociedade desse período, no entanto as primeiras demonstrações deste novo 

lugar  ocupado  pela  infância  eram  caracterizadas  pela  paparicação,  ou  seja,  a  criança 

(principalmente da “elite”) era vista como um ser inocente e divertido, servindo como meio 

de entreter os adultos.  

No  século  XVII,  não  tardou  e  as  perspectivas  e  ações  em  relação  à  infância 

começassem a se deslocar para o campo moral e psicológico: Seria preciso conhecê-la e 

não paparicá-la, para corrigir suas imperfeições. Embora esses dois sentimentos de infância 

tivessem  origens  diferentes,  a  paparicação,  provindo  da  família  e  o  outro,  do  meio 

eclesiástico e/ou intelectual, sob qualquer uma das visões é possível perceber que a criança 

perde seu anonimato e assume um papel central no meio familiar. 

É só a partir deste momento, em que a criança assume certa centralidade na família, 

que  começa-se  a  pensar  na  escola  para  as  crianças,  pois  até  então,  a  escola  havia  se 

mantido alienada dessas classificações etárias, uma vez que seu objetivo era mais técnico, 

destinado a aprendizes de qualquer idade ou clérigos e não à educação infantil.  
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Nos  dias  de  hoje,  quando  dizemos  que  uma  criança  já  está  na  idade  escolar, 

entendemos facilmente que ela tem por volta de seis anos.  Até os fins do século XVIII, no 

entanto, a mesma afirmação não diria muito sobre a idade dessa criança.  Durante a Era 

Moderna, a escola, embora por muito tempo tenha ignorado as diferenciações de idade, se 

concentrava na disciplina, de influência religiosa e caracterizada pela rigidez. Esse aspecto 

moral e de vigilância seria responsável pelo direcionamento das escolas (internatos e liceus 

do século XIX) à questão dos jovens e crianças.  É preciso destacar que esse processo de 

constituição de um ciclo escolar com início na infância não era um fenômeno generalizado: 

enquanto alguns tinham sua infância delimitada pelo ciclo escolar (o tempo da disciplina, 

da vigilância,  separado do da “liberdade” adulta),  outros ainda se “transformavam” em 

adultos e mal tinham condições físicas para isso.

A utopia do ensino universal não era defendida pela grande maioria dos iluministas 

do século XVIII, estes propunham uma educação diferenciada,  de acordo com o status 

social,  condizente  com  o  pensamento  tradicional  de  separação  entre  o  trabalho 

manual/braçal  e  o  intelectual,  e  que  estariam  condenados  a  pertencerem  a  mundos 

diferentes.  Com o desenvolvimento acelerado do capitalismo e o uso crescente da mão-de-

obra infantil, principalmente nas fábricas, esse abismo só fez aumentar.

Ainda no século XVII, a questão da infância começou a se deslocar para o campo 

da moral, sob forte influência de Igrejas, das leis e pelo Estado, onde a educação ganhou 

terreno, assim, a educação na infância seria um instrumento para colocar a criança “em seu 

devido lugar”, assim como se fez com os loucos, as prostitutas e os pobres. A isto, Ariès 

(2006)  denomina  de  segundo  sentimento  da  infância,  e  deu-se  como  uma  tomada  de 

consciência da inocência e da fraqueza da infância. Este sentimento veio de uma fonte 
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exterior à família, dos eclesiásticos, os homens da lei e os moralistas do século XVII que 

primeiro  deram-se  conta  da  necessidade  de  uma  atenção  especial  à  infância.  Eles 

recusavam-se a considerar as crianças como seres especiais e encantadores.  Viam nelas 

frágeis criaturas de Deus, as quais era preciso, ao mesmo tempo, preservar e disciplinar. 

Isto ocorreu com a noção de família, no século XVIII. A família passou a reunir a 

preocupação com a infância, com a higiene e a saúde física de todos. Passou a haver uma 

maior  proximidade  na  relação  pais-crianças,  gerando  um  sentimento  de  família  e  de 

infância  que  outrora  não  existia,  com  a  criança  no  centro  das  atenções  e  a  família 

organizando-se em torno dela. Assim como o olhar diferenciado em relação à criança não 

era  algo  comum  na  Idade  Média,  o  sentimento  de  família  também  começou  a  se 

desenvolver a partir dos séculos XV e XVI. E se a família existia na Idade Média, o que 

não havia era a visão dela como algo privado, reservado à intimidade.  

Na Idade Média, as relações sociais  e a vida pública eram tão presentes que se 

mesclavam,  se  confundiam ao  ambiente  familiar,  havia  a  ideia  de  casa  aberta,  com a 

entrada e saída de diversas pessoas, com cômodos comuns onde momentos íntimos ou 

privados eram quase inexistentes. A ideia de família como algo privado, à parte da vida 

social,  é  uma  ideia  advinda  da  burguesia,  com o  próprio  desenvolvimento  de  noções 

modernas, como por exemplo, o individualismo. 

É possível estabelecer que, na medida em que se consolidou a noção de infância e 

ao  mesmo  tempo  em  que  esta  era  reconhecida  socialmente,  ganhou  importância  a 

necessidade de organização de uma estrutura de proteção e cuidado, no caso, a família. 

Nos séculos XVII e XVIII, houve uma reorganização, segundo Ariès (2006), do espaço 
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privado das  famílias.  No período  do renascimento,  houve uma valorização  da  família, 

principalmente a partir da relação mãe e filho.

Voltando aos dias atuais, a família é vista como tendo um papel central, devendo 

oferecer uma base inicial ao indivíduo, regras e normas para o convívio em sociedade, bem 

como a oferta de modelos e referenciais simbólicos. A família seria, então, um lugar de 

proteção, segurança, valores e informações confiáveis, além de um espaço de fruição dos 

afetos. 

Segalen (1988) sugere que, em meio às profundas transformações experimentadas 

nas últimas décadas, com suas inovações no campo da biologia e da biologia reprodutiva, 

há  uma  necessidade  premente,  nas  ciências  humanas,  de  compreender  as  profundas 

transformações nos comportamentos contemporâneos, ainda numa perspectiva calcada no 

mito do modelo familiar ocidental e das sociedades europeias. 

Para  Sarti  (2004),  a  importância  da  família  para  o  jovem  repousa  também  na 

possibilidade de manter, nessa etapa, o eixo de referências simbólicas que a organização 

familiar  representa,  como  lugar  de  apego,  proteção,  segurança,  valores  e  informações 

confiáveis, sendo necessário que, para operar essa função adequadamente, a família abra 

espaço para esse "outro" que está se consolidando. 

Ao  adentrarmos  na  temática  da  família  de  educandos  de  um  programa  sócio-

educativo,  estamos  falando  de  educandos  situados  em  um  contexto  educacional  não 

escolar, de um campo da educação que se situa fora dos muros da escola. E isto exige uma 
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aproximação com este território em que práticas educativas não escolares acontecem. Mas 

em que consistiriam as práticas educativas não escolares?

Segundo Gohn (1999), até os anos 80,  a educação não formal  foi  tratada,  tanto 

pelas políticas públicas como pelos educadores, como um campo de menor importância no 

Brasil. Todas as atenções estiveram voltadas à educação formal, desenvolvida dentro dos 

aparelhos escolares institucionalizados. 

Em  geral,  a  educação  não  formal  era  vista  como  um  conjunto  de  processos 

delineados para alcançar  a participação de indivíduos e de grupos em áreas específicas 

(rural,  animação  comunitária,  treinamento  vocacional,  técnico,  planejamento  familiar, 

etc.). Somente a partir da década de 90, a educação não formal passa a ter, como ações 

consideradas importantes, a valorização dos processos de aprendizagem em grupos, dos 

valores culturais que influenciam as atitudes dos indivíduos. E por fim, fruto das novas 

exigências de um mundo em avanço tecnológico extremamente veloz, a aprendizagem de 

habilidades extra-escolares.

Destaca-se o papel exercido pelas chamadas organizações não governamentais na 

educação não formal, que se insere no âmbito educativo comunitário e intrafamiliar,  na 

área  da  educação  fundamental,  junto  a  comunidades  indígenas  e  rurais,  programas  de 

educação para o trabalho, autogestão, forma alternativa à exploração correta dos recursos 

naturais do meio ambiente, na aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos,  na capacitação dos indivíduos para o trabalho,  por meio da aprendizagem de 

habilidades  e/ou  desenvolvimento  de  potencialidades,  na  aprendizagem  e  exercício  de 

práticas  que  capacitam  os  indivíduos  a  se  organizarem  com  objetivos  comunitários, 
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voltados  para  a  solução  de  problemas  coletivos  cotidianos,  e  como  complemento  à 

aprendizagem de conteúdos da escolarização formal, em formas e espaços diferenciados. 

A educação não formal envolve,  segundo o uso dado por Gohn (1999), ações e 

práticas coletivas e educativas organizadas em movimentos e organizações sociais, igrejas 

e sindicatos, geralmente em espaços associativos, nos espaços de interação destas com as 

escolas, etc. O tempo destinado à aprendizagem nestes espaços de educação não formal 

obedecem às necessidades e objetivos destes grupos sociais que coordenam tais ações e 

não é  fixado a  priori  como na  escola,  delimitado  num tempo  e  espaço,  embora  possa 

coincidir em seus planejamentos com o calendário escolar.. 

Aquela  educação transmitida  pela  família,  pelos  pais,  no convívio com amigos, 

clubes, teatros, leitura de jornais, livros, revistas etc., é considerada educação informal, que 

não se confunde com a não formal, segundo Gohn (1999). O que as diferencia é que na 

Não Formal há uma intencionalidade em buscar determinadas qualidades e objetivos e a 

Informal  decorre  de  processos  espontâneos  ou naturais,  ainda  que  seja,  nos  termos  de 

Gohn, carregada de representações, como é o caso da educação familiar.

Se Gohn vê a família no âmbito de uma educação informal, se dando em processos 

mais  espontâneos,  numa  perspectiva  fenomenológica,  Szymanski  (2001)  vê  essa 

aprendizagem no âmbito familiar sendo constituída por:

“... ações contínuas e habituais, realizadas pelos membros mais velhos da 
família,  nas  trocas  intersubjetivas,  com  o  sentido  de  possibilitar  a 
construção e apropriação de saberes, práticas e hábitos sociais pelos mais 
jovens, trazendo, em seu interior, uma compreensão e uma proposta de 
ser-no-mundo com o outro” (Szymanski, 2001 p. 87).
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As práticas educativas que ocorrem no âmbito familiar se constituem uma proposta 

de ser-no-mundo, compreendida como capaz de inserir os filhos na sociedade. No entanto, 

haveria uma divisão vista como natural entre homens e mulheres, definida a priori pelo 

lugar que ocupam no ciclo de reprodução da espécie. Esta ainda persistiria numa visão 

naturalizada de como a família se organiza no modo de educar seus filhos, acabando por 

desconsiderar a família como um fenômeno social e histórico, em que há uma igualdade 

biológica para a relação de cuidado com o filho (Szymanski, H. 2004).

Assim, o que para Gohn apareceria como processos espontâneos, Szymanski (2004) 

vê este agir dos pais na educação dos filhos, por vezes, aprendido por imitação e tendo 

crenças inatistas sobre as funções de pai e de mãe.

Essa  família  aparece  representada,  na  grande  maioria  das  vezes,  como  sendo 

branca,  de  classe  média,  composta  de  pai,  mãe,  filhos  (dois)  e  avós;  pai  provedor, 

ocupando a posição mais alta na hierarquia do poder, e a mãe doméstica, responsável pelo 

bem-estar  e  educação  da  prole.  É  a  família  pensada  (Szymanski,  1995),  o  modelo  de 

família ideal oferecido por nossa sociedade.

Para Szymanski, “é na família que a criança encontra os primeiros “outros” e com 

eles aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado e ela começa a 

constituir-se  como  sujeito.  Isto  se  dá  na  e  pela  troca  intersubjetiva,  construída  na 

afetividade, e constitui o primeiro referencial para a sua constituição identitária”.

As práticas educativas desenvolvidas pelos pais e pela família aos seus membros 

mais  jovens  são melhor  compreendidas  na dimensão do cuidar,  que,  numa perspectiva 
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fenomenológica existencial, é vista como solicitude, como o modo humano de coexistir. A 

solicitude  pode  ser  tanto  orientada  por  consideração,  respeito,  paciência,  tolerância  e 

esperança, quanto vivida no modo que chama de impróprio ou deficiente (Heidegger, M. 

1981).

As  práticas  educativas  realizadas  pela  família  seriam,  também,  expressões  da 

solicitude, que se desvelam por meio de ações contínuas e habituais, com a finalidade de 

possibilitar  aos membros mais jovens a construção e apropriação de saberes, práticas e 

hábitos sociais, trazendo, em seu interior,  uma compreensão e uma proposta de ser-no-

mundo com o outro (Szymanski, H. 2004).

Muitos  educadores  apresentam  dificuldades  em  reconhecer  que  as  famílias  se 

importam. A visão que educadores têm sobre a família também apresenta, na literatura 

sobre o assunto, algumas variantes. Num estudo sobre as relações família-escola, Lahire 

(2004) defende que os professores produzem, por desconhecer as lógicas das configurações 

familiares,  deduções  de  que  os  pais  não  se  importam  com  seus  filhos,  que  haveria, 

portanto, uma omissão parental ou mesmo negligência. 

Ele desenvolve um argumento de que isto se constituiria um mito, o chamado “mito 

da omissão parental”, pois o que as investigações mostrariam é que muito pais apresentam 

expectativas de que seus filhos “se saiam” melhor do que eles, muitos, principalmente as 

mães, acompanham as tarefas dos filhos, cuidam para que durmam cedo para garantir um 

melhor aproveitamento da escola e tomam uma série de medidas que demonstrariam um 

pré-ocupar-se com o desenvolvimento de seus filhos. 
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Os discursos sobre a omissão dos pais  pelos educadores teriam,  segundo Lahire 

(2004),  relação  com a  ausência  dos  pais  no  espaço  escolar  e  essa  invisibilidade  seria 

interpretada por educadores como indiferença em relação à escola e à escolaridade de seus 

filhos. Esta percepção e julgamento dos educadores se constituiriam de forma muito mais 

comum na relação destes com as famílias de alunos dos meios populares.

De certa  forma,  Lahire  (2004) nos leva a crer que a percepção externa sobre a 

participação dos pais e da família de uma criança em idade escolar varia conforme o nível 

socioeconômico desta família. Estas relações se constituem como inferências muitas vezes 

baseadas em preconceitos e juízos morais por parte de educadores, ou até mesmo a crença 

numa suposta incapacidade das famílias pobres em cuidar de seus filhos.

Sobre a forma como as famílias se organizam, principalmente as famílias pobres, na 

atualidade, Sarti (2007) afirma que, em estudos recentes, as famílias pobres de contextos 

urbanos  mantêm  a  força  simbólica  do  padrão  patriarcal  e  valores  tradicionais  de 

organização familiar, o homem como provedor, “garantidor de teto, alimento e respeito”. 

(Sarti, C. 2007. p.58)

De certo modo, haveria uma peculiaridade nestas famílias, que se constituem num 

universo moral  diverso das  famílias  das  camadas  médias  da  população  brasileira,  com 

definições  de  papéis  distintos  para  os  homens  e  as  mulheres.  Assim,  a  casa  seria 

identificada com a mulher e a família com o homem, casa e família se complementam, mas 

não de forma simétrica, pois a família compreende a casa. A casa, portanto, está contida na 

família, deste modo o homem é visto como o chefe da família e a mulher a chefe de casa 

(Sarti, C. 2007. p.63).
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E esta organização possibilita a execução das diferentes funções de autoridade na 

família. O homem faz a mediação com o mundo externo, lhe é conferida autoridade moral, 

respeitabilidade familiar, o que torna a família, nas palavras de Sarti, uma entidade moral 

positiva (2007. p.63). À mulher cabe o cuidar de todos e o zelo para que tudo esteja bem 

arrumado e no lugar certo. 

Estas  definições  estáveis  de  organização  familiar  não  resistem  às  intempéries 

financeiras, que começam por afetar o papel de provedor dos homens na família. 

“A vulnerabilidade da família pobre, quando centrada no pai / provedor, 
ajuda  a  explicar  a  frequência  de  rupturas  conjugais,  diante  de  tantas 
expectativas não cumpridas, para o homem, que se sente fracassado, e 
para a mulher, que vê rolar por água abaixo suas chances de ter alguma 
coisa através do projeto do casamento” (Rodrigues, 1978; Salem. 1981; 
Sarti, 1985a).

Quando as mulheres passam a ser ‘chefes de família’, por vezes é acionada a rede 

familiar que ultrapassa os limites das casas. Muitas vezes, na ausência da figura paterna, 

ocorre a assunção do filho mais velho, do irmão da mulher, ou seja, o enfraquecimento de 

um vínculo corresponderia ao fortalecimento do outro (Sarti,  p. 68). Haveria então, em 

contextos de desestabilização, por fatores financeiros ou término de uma relação conjugal, 

o deslocamento dos papéis e, consequentemente, suas atribuições nos arranjos das famílias 

pobres. 

E  complementando  este  levantamento  da  ordem  moral  de  famílias  pobres,  as 

relações, inclusive com os filhos, se dão com base em obrigações morais, 

“...  a família como ordem moral,  fundada num dar,  receber e retribuir 
contínuos  torna-se  uma  referência  simbólica  fundamental,  uma 
linguagem  através  da  qual  os  pobres  traduzem  o  mundo  social, 
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orientando e atribuindo significados a suas relações dentro e fora de casa. 
Seriam da família aqueles em quem se pode contar, aqueles em que se 
retribui o que recebeu de ajuda. No caso das relações entre pais e filhos 
não  existiria  a  escolha,  as  obrigações  são  dadas.  As  outras  relações 
podem ser seletivas, dependendo de como se estabeleçam as obrigações 
mútuas dentro da rede de sociabilidade. Não há relações com parentes de 
sangue, se com eles não for possível dar, receber e retribuir” (Sarti, 2007, 
p.86).

Nesta ordem familiar, há uma hierarquia rígida entre pais e filhos e a educação é 

concebida  como  o  exercício  unilateral  da  autoridade,  muito  semelhante  ao  padrão 

hierárquico estabelecido pelas instituições públicas às famílias pobres.

Chama a atenção o lugar da criança nas famílias pobres, que invariavelmente pode 

tomar rumos diferentes,  dependendo dos arranjos familiares  estabelecidos  e do grau de 

vulnerabilidade  enfrentado.  Em  situações  de  instabilidades  familiares  ocasionadas  por 

separações  e  mortes,  somadas  à  instabilidade  econômica,  as  responsabilidades  pelas 

crianças  passam a não ser  somente  do pai  e  da mãe,  mas  tenta-se ativar  uma rede de 

sociabilidade em que a família está envolvida. Muitas vezes, as instituições públicas de 

atendimento a crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade podem não assumir 

as funções parentais, mas acabam por assumir um ponto importante de apoio nessa rede de 

sociabilidade da família vulnerabilizada.

Se, diante do contexto em que estes arranjos múltiplos e complexos da organização 

das famílias  pobres não são compreendidos  por educadores,  que têm diante  de si  algo 

velado, invisível (as famílias dos educandos), principalmente das famílias pobres, levando-

os a reproduzir o mito da “omissão parental”, conforme tratada por Lahire (2004), há que 

se notar a escola, como ela aparece, ou de que forma ela se mostra para a comunidade, para 
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os educandos e seus familiares, que, devido a uma ausência de uma cultura democrática e 

de participação, pouco estimula o envolvimento dos alunos, suas famílias e a comunidade. 

Coll,  ao  falar  de  uma  educação  escolar,  e  mais  concretamente  dos  ensinos 

fundamental  e médio,  cita  apenas uma,  entre  muitas  outras das práticas  sociais  que os 

grupos  humanos  utilizam  para  realizar  essa  tarefa  de  socialização  e  de  incentivo  do 

desenvolvimento pessoal de seus integrantes.  E enquanto prática  social  é relativamente 

recente,  aparecendo  no  século  XIX  vinculada  à  transição  das  sociedades  senhoriais  e 

estamentais à sociedade industrial (Coll, 1999).

Segundo Coll,  a  educação escolar  adquiriu  o  status,  no  imaginário  coletivo,  de 

instrumento  do  mais  alto  grau,  não  apenas  para  promover  o  desenvolvimento  e  a 

socialização de todas as pessoas, sem exceção,  mas também para fazê-lo nas múltiplas 

facetas e aspectos da personalidade e do comportamento humanos. A educação, no sentido 

amplo - ou seja, a educação entendida como o leque de práticas sociais mediante as quais 

promove-se  o  desenvolvimento  e  a  socialização  das  pessoas,  foi-se  restringindo,  até 

identificar-se com uma de suas manifestações ou formas, a educação escolar; e esta, por 

sua vez, com o que se faz e ocorre nas escolas e nas salas de aula.

Em sua origem, convergem duas abordagens, claramente distintas entre si, que não 

deixaram de  confrontar-se  ao  longo  dos  anos  e  cujo  relativo  predomínio  dá  conta  da 

organização  e  do  funcionamento  dos  sistemas  educativos  e  das  funções  que  estes 

conseguem realizar na prática. Por um lado, consideramos a ideia de que é necessário, em 

uma sociedade industrial, contar com uma mão-de-obra qualificada capaz de enfrentar as 

exigências dos novos modos de produção, de forma que o Estado seja o responsável em 
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proporcionar essa qualificação às classes populares, já que estas não possuem os recursos 

necessários para custeá-la. Por outro lado, a ideia de que o conhecimento é um patrimônio 

universal, que, em uma sociedade autenticamente democrática, deve ser acessível a todas 

as pessoas, sem exceção, sendo, portanto, também neste caso, responsabilidade do Estado 

garantir a igualdade de oportunidades para a educação.

Numa ou noutra direção, vemos que a escola tem dificuldade em atender demandas 

crescentes por ampliação do acesso e da qualidade da educação oferecida. Embora a escola 

não possa se furtar de suas responsabilidades, há uma demanda pela sua democratização e 

somente na medida em que articule essa abertura para a comunidade e famílias é que este 

encontro se tornará possível.

Haveria uma dificuldade em enxergar a escola como “um bem comum local”, em 

que os professores, os alunos e outros membros constroem a sua identidade (ou pelo menos 

uma parte dela) pela pertença ao grupo a que estão unidos, por laços de solidariedade, 

resultantes do compartilhamento de um bem comum. A escola pública não é reconhecida 

como de todos, não há apropriação,  mas como algo alheio à comunidade,  com muros, 

grades  e  proteção.  Há  inúmeras  tentativas  de  construção  de  uma  escola  pública  de 

qualidade e cidadã. Mas o processo é lento e moroso.

A falta dessa apropriação da escola como um bem comum, de todos, leva a uma 

ausência de controle social  sobre a própria escola,  não só por meio de mecanismos de 

prestação  de  contas  por  parte  dos  diferentes  níveis  da administração,  mas  também,  da 

responsabilização e participação direta dos alunos e suas famílias nos debates, acordos, 
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compromissos e decisões necessários à definição, construção, execução e avaliação de um 

projeto político-pedagógico na escola.

Desse  modo,  vemos  que  ainda  são  necessárias  novas  investigações,  que 

possibilitem ampliar  os  níveis  de  conhecimento  sobre  a  relação  entre  as  famílias  e  as 

organizações educacionais, de modo a fornecer elementos para novas práticas educativas, 

de  caráter  participativo,  compartilhado  e  democrático.  Este  trabalho  se  inscreve  nos 

esforços de reflexão sobre a questão e que vêm sendo desenvolvidos na área da educação.
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4 O MÉTODO

4.1 Diretrizes metodológicas

A experiência cotidiana do educador com as famílias dos educandos nos espaços de 

educação complementar  à  escola  e  os sentidos  desvelados nessa relação  (educadores  – 

famílias  dos  educandos)  serão  o  foco  de  nossa  atenção.  E,  por  meio  de  aportes  da 

fenomenologia existencial, analisaremos o sentido dessas experiências como constituintes 

da realidade vivida dos atores envolvidos nesta pesquisa.

Por suas características, esta trata-se de uma pesquisa em Psicologia da Educação, 

dentro de uma abordagem qualitativa, com base na fenomenologia existencial. Buscou se 

dirigir  para  o  real,  identificando  nele  seu  caráter  de  fenômeno  e  a  fenomenologia  se 

constitui  como  uma  possibilidade,  dentre  outras  possíveis,  para  se  compreender  o 

fenômeno. Assim, entendemos que os sentidos desvelados sobre a família nas narrativas de 

educadores sociais não seriam revelados como conceitos passíveis de generalização, mas 

como experiência vivida.

Por  tratar-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  de  base  fenomenológica  existencial, 

partiu-se do suposto de que se trabalha com dados qualitativos, com aquilo que faz sentido 



para o sujeito, como é percebido e manifesto pela linguagem; e trabalha também com o que 

se  apresenta  como  significativo  ou  relevante,  no  contexto  no  qual  a  percepção  e  a 

manifestação ocorrem (Bicudo, 2000). 

Mas o que faz sentido para um sujeito? Pela fenomenologia, precisamos ir até o 

sujeito  que  percebe  e  perguntar  a  ele  o  que  lhe  faz  sentido,  não  esquecendo  de  que 

buscamos  a  compreensão  do  fenômeno  investigado.  Desta  forma,  o  sujeito  relata  e 

descreve o percebido.

4.2 A Constituição da situação de pesquisa

Foi  feita a  contextualização  da  situação  de  pesquisa,  com  a  caracterização  do 

Programa PSE/PCE e seus desdobramentos em nível local, para então compreender como 

são tecidas as relações em que a pesquisa se dará. E esta caracterização seria a base para 

aquilo que em fenomenologia se chama de pré-compreensivo ou compreensões prévias, 

como orientações preliminares da nossa experiência.

Pensando  a  modalidade  de  pesquisa  qualitativa,  cujo  referencial  é  o  da 

fenomenologia,  o  compromisso  é  com  o  fenômeno  tal  como  ele  se  mostra.  Ou  seja, 

compreender a experiência vivida a partir da descrição do fenômeno (Martins, J. 1989). 

Desta  forma,  o  objetivo é  descrever  o  fenômeno  a  ser  pesquisado  (experienciado  ou 

vivido), e que se mostra por meio das descrições. 

Não foram feitas análises a priori, não houve formulação de hipóteses, mas o que se 

fez foram relações entre os sentidos que se desvelam durante a descrição. No momento em 
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que se fez a coleta de dados, não houve sugestão daquilo que eventualmente estaria se 

buscando. Esta é uma posição basilar para uma investigação com base na fenomenologia.

4.3 O Procedimento

Essa  investigação  buscou  compreender  os  sentidos  que  se  desvelam,  para  os 

educadores sociais de um programa de educação complementar, sobre a participação das 

famílias dos educandos, e de que forma isso se mostra em suas práticas educativas. 

Para isto, foram realizados dois encontros reflexivos com uma equipe composta de 

sete educadores sociais que atuam no PCE/PSE de um município do interior do Estado de 

São Paulo.  Os encontros  foram semidirigidos,  realizados  no próprio  local  de trabalho, 

baseados na fala dos participantes, porém sem perder de vista os objetivos dos encontros. 

O segundo encontro  teve  caráter  de  devolutiva,  em que  buscamos,  a  partir  de  nossas 

compreensões  prévias  do primeiro encontro,  confirmar,  ampliar  ou rever aquilo  que se 

mostrou como relevante nas falas dos educadores, de modo a garantir a maior proximidade 

possível com aquilo que o educador quis efetivamente nos dizer. 

4.3.1 Os Encontros Reflexivos

Os  Encontros  Reflexivos  tiveram  como  base  o  procedimento  utilizado  em 

entrevistas reflexivas, 

“instrumento que vem sendo empregado em pesquisas qualitativas como 
solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos 
demais para serem investigados por instrumentos fechados num formato 
padronizado” (Banister et al apud Szymanski, 2002). 
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Nos dois encontros reflexivos, trabalhou-se numa perspectiva de troca interpessoal 

dialógica, visando “uma condição de horizontalidade ou igualdade de poder na relação” 

(Szymanski, H. 2002), ou seja, no Encontro, buscou-se garantir  que as  relações fossem 

horizontais  e  de  participação  efetiva  dos  integrantes,  numa  elaboração  coletiva  do 

conhecimento. Foram previstas a troca contínua da compreensão dos conteúdos discutidos 

e a elaboração de sínteses ao longo dos dois encontros.

O termo reflexivo tem, em um dos seus sentidos, o de refletir a fala de quem foi 

entrevistado,  expressando  a  compreensão  da  mesma  pelo  entrevistador  e  submeter  tal 

compreensão ao próprio entrevistado, aprimorando a fidedignidade. 

“(...)ao  deparar-se  com  sua  fala,  na  fala  do  pesquisador,  há  a 
possibilidade de outro movimento reflexivo: o entrevistado pode voltar 
para a questão discutida e articulá-la de uma outra maneira em uma nova 
narrativa, a partir da narrativa do pesquisador” (Szymanski, 2002 p.15). 

Essa possibilidade de volta ao entrevistado, em que este pode, ao ouvir, reformular 

ou  modificar  suas  afirmativas  e  proposições,  cumpriu  um  compromisso  ético  desta 

pesquisa. Os encontros reflexivos seguiram um caminho iniciado no primeiro contato, em 

que nos apresentamos, falamos de nossa instituição e do tema da pesquisa. Envolveu a 

permissão para a gravação da entrevista, a garantia do anonimato e o acesso às gravações e 

análises.

A  estratégia  inicial  do  processo  de  investigação  passou  por  uma  fase  de 

aquecimento e que envolveu uma apresentação inicial dos educadores. Eles puderam falar 

de si,  das atividades que desenvolvem no programa PSE/PCE, quanto tempo trabalham 

como educadores  sociais  e como vieram parar  no programa.  Demos abertura  para que 
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fizessem perguntas  e  questões  sobre a  pesquisa,  sendo essa  uma forma  de propiciar  o 

estabelecimento  de  uma  relação  de  confiança  entre  o  pesquisador  e  o  grupo  de 

participantes destes Encontros Reflexivos.

Em seguida, pediu-se que falassem livremente sobre o objeto da pesquisa, que nesta 

investigação  se  refere  aos  familiares  dos  educandos  e  então  trouxemos  a  questão 

desencadeadora, e que serviu de ponto de partida para o início da fala dos educadores. 

Eesta primeira questão visou trazer um primeiro arranjo narrativo dos participantes sobre o 

tema (Szymanski, 2002. p.28).

Houve um cuidado na formulação da questão desencadeadora, de modo a garantir 

que  a  questão  não  os  induzisse  a  respostas  causalistas,  mas  que  desse  abertura  e  os 

indagasse sobre os sentidos que se desvelam para eles sobre a participação das famílias dos 

educandos (Szymanski, H. 2002. p.31).

Para os objetivos desta investigação, a questão desencadeadora utilizada no início 

dos encontros reflexivos foi:

“Como  vocês  vêem a  participação  dos  familiares  dos  educandos  no 
Programa PCE/PSE?”

Como sugerido por Szymanski (2002. p.41), na medida em que a questão inicial ou 

desencadeadora  foi  sendo  respondida  pelos  educadores,  nosso  trabalho  foi  formular 

questões de esclarecimento, aprofundamento, focalização ou elaborar sínteses facilitadoras 

de uma maior compreensão. 
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E por fim, no segundo encontro reflexivo,  realizado  num formato de devolutiva, 

apresentamos aos participantes nossa compreensão sobre a experiência relatada por eles, 

apresentamos uma pré-análise para as considerações dos entrevistados no início e abrimos 

para que os participantes pudessem aprofundar, ampliar  e rever suas falas, opiniões ou 

sentenças.

4.3.2 Participantes

Os  participantes  desta  pesquisa  são  funcionários  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação de um município do interior de São Paulo.

Nome 
(Fictício)

Idade Carga 
Horária 
no 
PSE/PCE

Tempo de 
programa 
PCE

Formação Relação 
Funcional

Função

Mary 36 8 horas. 2 Anos Pedagogia Concursada pela 
secretaria da 
educação

Agente 
Educacional

Laura 26 4 horas. 1 ano e 
meio

Pedagoga com 
especialização em 
psicopedagogia

Concursada pela 
secretaria da 
educação

Professora

Adriana 40 4 horas 1 mês. Pedagoga Concursada pela 
secretaria da 
educação

Agente 
Educacional

Mirtes 47 4 horas 1 Ano Pedagoga com 
especialização em 
psicopedagogia

Concursada pela 
secretaria da 
educação

Professora

Vanusa 28 8 horas 1 Ano e 
oito meses

Pedagoga Concursada pela 
secretaria da 
educação

Agente 
Educacional

Adalberto 34 8 horas 2 anos Educador Físico Contratado pela 
Secretaria de 
Esporte e 
disponibilizado 
para o PSE/PCE

Professor

Isabel 46 8 horas 1 ano Pedagoga. Concursada pela 
secretaria da 
educação

Agente 
Educacional 
e Monitora 
do Ônibus 
que 
transporta os 
educandos

58



4.4 Caminhos para a compreensão do fenômeno

Os dois  encontros  reflexivos  passaram por  transcrições,  realizadas  pelo  próprio 

entrevistador.  Submetemos  o  material,  o  discurso  dos  entrevistados,  num  nível  pré-

reflexivo,  para  uma  análise  reflexiva  /  compreensiva,  com  a  intenção  de  desvelar  os 

sentidos, e nos concentramos no conteúdo da descrição. 

Para  esse  olhar  compreensivo sobre  as  entrevistas  e  os  encontros  reflexivos, 

adotamos as etapas propostas por Szymanski (2002), que são:

• Primeira  exploração  dos  registros,  momento  em que  temos  uma  primeira 

compreensão e organizamos os dados para melhor conhecê-los;

• Organização de constelações para análise, em que cada constelação agrupa 

falas referentes a um tema;

• Momento  em que  se  desvela  o  sentido  que  estava  encoberto,  nos  dados 

organizados a partir  da releitura  das constelações e análise  das mesmas,  bem como da 

reflexão sobre o fenômeno, a partir de estudos realizados.

Para Szymanski & Cury (2004), 

“pesquisas desta natureza têm sua validação quando se busca verificar se 
o  desvelamento  de  determinada  experiência  humana,  [...] comunica  e 
sistematiza  compreensivamente,  de  maneira  viva  e  precisa,  os 
significados e sentidos da mesma”. 
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No  entanto,  o  meu  revelar,  ao  trazer  algo  à  tona,  encobre  outras  revelações 

possíveis  que  podem  se  abrir  para  a  compreensão  de  outros  que  acompanhem,  por 

exemplo, esta investigação, ou que dêem continuidade a ela.

Em  seguida,  realizamos  a  organização  e  o  agrupamento  dos  sentidos  que  se 

desvelaram e que denominamos de constelações, conforme Szymanski (2004). O termo 

“constelações” foi o escolhido por dar a ideia de que os sentidos se abrem de diferentes 

modos interpretativos, analogamente à visão que temos do céu, que não é chapado, mas 

configurado e que pode ser visto e refigurado de diferentes maneiras por cada observador 

ou intérprete. 

Feitas as constelações, caminhamos para a análise dos sentidos que se desvelaram, 

que nos deu elementos para fazermos a discussão do que foi encontrado nesta investigação, 

cruzando com os conceitos de diálogo e solicitude explicados ao longo deste trabalho e 

retomados na discussão dos resultados.
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5 NARRATIVAS E ANÁLISES DOS ENCONTROS REFLEXIVOS

Como descrito no método, utilizamos como procedimento de levantamento 

de  dados,  para  a  análise,  a  estratégia  dos  encontros  reflexivos.  Adotamos  como 

procedimento, durante os encontros, a elaboração contínua de sínteses, possibilitando ao 

entrevistado a reorganização de suas falas, o ajustamento de suas sentenças e maior clareza 

em afirmativas que eventualmente estivessem mais obscuras. A seguir, descrevemos como 

se deram os dois encontros reflexivos e o material deles resultante.

5.1 Primeiro encontro reflexivo - Realizado no dia 03 de dezembro de 2010

O tema do primeiro  encontro  reflexivo  foi  “Como se mostra  a  experiência  dos 

educadores do programa PSE/PCE com a famílias”. A seguir, apresentamos informações a 

respeito do planejamento deste primeiro encontro.

5.1.1 Planejamento do primeiro encontro reflexivo

Os objetivos do Encontro Reflexivo foram compreender:

 - Como se organiza o trabalho de complementação educacional no PCE.



- Como se dão as práticas pedagógicas dos educadores com os educandos e seus 

familiares.

- Como é percebida a convivência com os familiares dos educandos e a dinâmica da 

família na relação com o Programa de Complementação Educacional.

-  O  sentido  da  experiência  dos  educadores  no  trato  com os  educandos  e  seus 

familiares. 

-  A  importância  atribuída  as  famílias  dos  educandos  para  o  Programa  de 

Complementação Educacional. 

As atividades iniciais do primeiro encontro reflexivo foram:

- Contato inicial

- Apresentação do entrevistador.

- Apresentação do tema da pesquisa. 

Como aquecimento, solicitamos que cada um fizesse a sua apresentação, abordando 

experiência anterior e o trabalho que desenvolve no PSE/PCE. Como atividade de reflexão, 

foi proposto o seguinte exercício:

- Refletir sobre na sua experiência de como tem sido a relação com os familiares 

dos educandos do PSE/PCE, por meio da questão desencadeadora: 
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“Como  vocês  vêem a  participação  dos  familiares  dos  educandos  no 
Programa PCE/PSE?”

Solicitamos, no final, uma avaliação do encontro. 

5.1.2 Como ocorreu o primeiro encontro reflexivo

Apresentaremos, a seguir, uma síntese do encontro2. 

Neste encontro, os educadores, um total de sete participantes, já se encontravam nas 

dependências  em que seria  realizada  a  entrevista,  o  horário  agendado coincidia  com o 

término da reunião semanal de planejamento da equipe, e assim que organizamos o espaço 

físico, eles foram chegando e se sentando. Após todos chegarem, fechamos o círculo em 

torno de uma mesa, fizemos as considerações sobre a pesquisa, o fato deste encontro ser 

todo gravado e nossos compromissos com o uso desse material.

Foi proposto que fizéssemos uma rodada de apresentações, com os dados pessoais 

acrescidos  das  experiências  no  PSE/PCE.  E  feita  esta  rodada  inicial,  propusemos  que 

falassem sobre a pergunta “Na experiência de vocês, como vêm se dando as relações com 

os familiares dos educandos?”

Ao apresentar-se, os educadores se estenderam sobre suas trajetórias, a forma como 

se inseriram no PCE e como organizam, no cotidiano, o seu próprio trabalho.

2 Os registros e as transcrições podem ser disponibilizadas, caso algum pesquisador se interesse pelo tema,  
e  encontram-se  no  grupo  de  pesquisa  de  Práticas  Educativas  no  Programa  de  Pós  Graduação  em 
Educação: Psicologia da Educação.
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Cada educador se colocou um por vez, o restante ficou escutando. Cada um falou 

da sua formação, sobre experiencias anteriores, e como vieram parar no PCE, em seguida 

falaram de suas  atribuições no PCE e como as desenvolvem.

Em seguida, foi feita uma pergunta desencadeadora a partir da experiência vivida e 

lembrada naquele momento. A partir da experiência específica de um educador, os outros 

educadores foram se colocando e falando sobre suas experiências. Falaram de dificuldades, 

obstáculos, embaraços e de complicações quando tiveram que lidar com as famílias. Foi 

falado dessa família que mudou muito, que delegou responsabilidades ao “Estado” e que 

apresenta questões que eles, educadores, se vêem desafiados a responder e cujas respostas, 

muitas vezes, eles também não sabem. 

Como o grupo de educadores já trabalhava junto, nos pareceu ter havido abertura 

para  se  falar,  tecer  considerações  e  emitir  juízos.  No  final  do  encontro  reflexivo,  os 

educadores agradeceram pela oportunidade de contrubuir numa pesquisa acadêmica, poder 

parar pra pensar sobre o tema e rever práticas e procedimentos no trabalho. 

Ao final,  explicamos que seria realizado um novo encontro, este com caráter de 

devolutiva, em que teriam a possibilidade de rever suas falas, poder acrescentar coisas que 

não foram ditas e ajustar as opiniões. 

A  seguir,  apresentamos  uma  organização  do  material  do  primeiro  encontro 

reflexivo organizado a partir de constelações e pequenas sínteses sobre cada constelação, 

em seguida apresentamos uma síntese do primeiro encontro e os elementos que surgiram 

para o desenvolvimento da investigação no segundo encontro. 
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5.1.3 Constelações – Primeiro encontro reflexivo

5.1.3.1 A Primeira constelação - EU EDUCADOR / PROFESSOR

A primeira constelação identificada tem relação com o fato de a equipe estar num 

programa de educação complementar de âmbito nacional, ligado a uma fundação de um 

banco estatal e utilizando espaço físico de uma associação de funcionários deste mesmo 

banco estatal,  que os nomeia  como Educadores  e  serem,  em sua maioria,  funcionários 

públicos concursados em um secretaria de educação e denominados por esta instituição 

como professores ou agentes educacionais.

Eles se apresentam a partir da referência dada pela secretaria de educação. Ou são 

professores ou são agentes educacionais, aqueles tendo ascendência sobre estes.

Mary -  “Meu  nome  é  Mary, eu  sou  agente  educacional,  eu  sou  formada  em 

pedagogia, estou aqui no PCE há 2 anos, que é 2 anos que a gente tá na secretaria de 

educação”.

Mary - “Agora nessa função de agentes educacionais, como eu poderia dizer, a 

gente trabalha com oficinas não é?! Então a gente desenvolve as oficinas como se fosse um 

horário para as tarefas, para o estudo, pra pesquisa, que é um horário que eles ficam com a 

gente, agora eles vão apresentar um trabalho de canto, de coral, que uma vez por ano, ano 

passado e esse teve,  no final do ano eles apresentam no coral  da cidade...  tem banho, 

escovação,  auxilio  no  parque  com  os  professores,  auxilio  aos  professores  durante  as 

aulas...nas aulas de esporte”.
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Laura - “Sou formada em pedagogia e pós em psicopedagogia, estou aqui no PCE 

faz 1 ano e meio, como professora, a minha oficina pedagógica é de expressão,  trabalho 

artes,  no  desenvolvimento  de  atividades  mais  artísticas  pra  estimular  a  criatividade,  a 

expressão”.

Mirtes –  “Meu nome  é  Mirtes,  tenho  pedagogia  e  sou  pós-graduada  em 

psicopedagogia e eu estou aqui no programa esse ano, nos outros anos anteriores, 2005, 

prestei concurso de professor complementar e passei, estou há seis anos na prefeitura, mas 

só há cinco como professora”.

 Vanusa - “Meu nome é Vanusa, eu sou agente educacional há 7 anos, e estou no 

PCE há 1 ano e meio mais ou menos, as minhas atividades aqui são basicamente as que a 

Mary já descreveu...e  o ano passado teve uma particularidade por não ter os professores 

ainda, eu trabalhei com a oficina de informática, desde que eu entrei até o final do ano é o 

que a  Mary descreveu, é auxiliar no banho, na alimentação, na escovação, na oficina de 

hábitos de estudo”.

Adalberto -  “Meu nome é  Adalberto, a minha parte é a parte esportiva, aqui a 

oficina de Recreação e Jogos, é que a minha parte é um convênio que tem com a Secretaria 

de Esportes, que eu não sou um funcionário público, eu tenho um contrato com a secretaria 

de esportes e eles me disponibilizaram para cá”.

Isabel -  “Meu nome é  Isabel,  faz um ano que eu estou aqui no Programa,  sou 

formada em Pedagogia pela UNESP, e eu desenvolvo as atividades como a  Mary e  a 

Vanusa falaram...  como agente e além disso eu sou uma monitora  do ônibus, que nós 
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atendemos  os bairros,  são  quatro  bairros,  Jardim  Indaiá,  Parque  São  Paulo,  Jardim 

Pinheiros e Alto de Pinheiros... então eu trabalho como monitora na manhã e ao meio dia a 

gente leva os que buscamos de manhã e...a tarde...”.

De certo modo, não se observa conflito aparente entre o ser educador do PSE/PCE 

e  ser  professor  ou  agente  educacional  da  secretaria  de  educação.  De  fato,  eles  se 

apresentam como professores ou agentes educacionais e descrevem suas atividades a partir 

das atribuições dos cargos que ocupam na secretaria de educação, eles são concursados e, 

segundo suas descrições, compõem uma das treze Unidades de Educação Complementar 

da Secretaria  de Educação,  é  assim que o PSE/PCE está colocado no organograma da 

secretaria municipal de educação. 

5.1.3.2 Segunda Constelação - RELAÇÃO EDUCADOR EDUCANDO

Esta constelação  apresenta  a  tensão entre  as práticas  educativas  dos  educadores 

versus a cultura do educando.

Haveria uma tensão entre aquilo que pedagogicamente é pensado pelos educadores 

e a realidade dos educandos,  os espaços em que isso aparece com maior  nitidez é nas 

atividades relacionadas a música e relações interpessoais, a presença do que os educadores 

chamam de “excesso” de erotização e uma naturalização do comportamento de agressão 

entre os educandos.

Mirtes “A minha oficina ou as minhas oficinas são as de relações interpessoais, e a 

gente  lida  muito  com o afetivo,  com o brincar  de boneca,  com o brincar  de carrinho, 

montar  casinha,  brincar  com  as  fantasias,  maquiagem,  e  na  parte  de  música  a  gente 
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costuma  usar  a  paródia,  cantar  músicas  tradicionais  eles  não  gostam,  música  de  roda 

também não gostam, eles gostam mais de músicas e coisas da época deles, funk, hip hop, 

então  é  meio  complicado  trabalhar  a  oficina  de  música.  A  oficina  de  relações 

(interpessoais) é bem mais fácil que a oficina de música, porque eles não aceitam, a cultura 

deles é bem diferente do que o que a gente quer apresentar, a gente tenta trazer um outro 

tipo de conhecimento pra eles, aí, se você apresenta uma música do Caetano (Veloso), uma 

música do Chico (Buarque), isso é muito distante, muito distante, e eles trazem músicas e 

coreografias pra gente, que pra nós...meio que choca”.

Mirtes - “A gente se choca porque não é a realidade deles que a gente apresenta no 

programa, então a gente meio que cede algumas coisas, mas também cede por um lado, em 

algumas músicas que não falem tantas besteiras e outras que a gente apresenta”.

Mirtes - “Eles gostaram um pouco do Titãs e só, então outro tipo de música, então 

é uma oficina difícil”. 

Mary. “Eles têm certa aversão do que eles chamam de antigo”.

Mirtes - “Apresentar música dos anos 60, apresentar música dos anos 70, a única 

coisa que foi (aceita) mesmo foi Michael Jackson, que eles mesmos acabaram trazendo”.

Mirtes - “Agora nas relações (oficina de Relações Interpessoais), são mais assim, o 

brincar, o afetivo, o cotidiano, de estar carregando um neném, são coisas que eles fazem, 

como não têm mais como trabalhar com a família nuclear não é?”.
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Mirtes - “Eles têm muitas duvidas, eles vêm um pouco erotizados, e a gente acaba 

tentando desmistificar, esse negócio deles estar falando de sexo vulgar, então a gente tenta 

conversar, muita coisa eles entenderam, muita coisa deixou de ser falado, então o sexo 

deixou de ser falado, por conversa.”

Mary - “Nos maiores...”.

Mirtes - “Os menores não tanto, que é a turma água3, no caso... agora, da terra em 

diante,  estavam muito  erotizados.  A oficina  tem que  fazer  isso,  cada  um de  um jeito 

específico...  eu trabalhei com livros, que falam, não é? Do crescimento de pelinhos, do 

crescimento de não sei o quê, que fala, vai acompanhando a adolescência, então, com os 

mais velhos se fala das doenças sexualmente transmissíveis, então é uma oficina que me dá 

abertura pra tudo isso”.

Mary  - “A  gente  agora  trabalha  a  questão  da  violência.  Os  vários  tipos  de 

violência, porque no cotidiano deles tem coisa que eles não vêem mais como violência, pra 

que eles observassem o que é a violência, os tipos, e até com o próximo, porque às vezes 

eu venho e te dou um soco, isso é uma violência com o próximo, Eles não entendiam essa 

questão porque no cotidiano deles é normal chegar e socar”.

Mirtes.  “O  bullying  também não  se  conseguiu  muita  coisa,  porque  pra  eles  é 

normal, chamar o outro de gordo, de baleia, pra eles é normal, não está prejudicando, não 

3 As turmas são organizadas por faixa etária e divididas em títulos, água (Sete e Oito anos), ar, fogo e terra e estrela. 9 e 
10 anos,  turma Terra;  10 e 11 anos,  turma AR, 11 e 12 anos FOGO, 13 em diante  são a turma ESTRELA, neste 
programa o mais velho tem 16 anos. 
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está  falando  nada  de  mal,  então  é  uma  coisa  que  a  gente  ainda  não  conseguiu  tirar 

totalmente”.

Além da tensão entre aquilo que foi planejado e pensado para ser desenvolvido nas 

atividades com os educandos e a cultura do educando que resiste e “estranha” o que lhe é 

apresentado,  aparece  o  desafio  de como tratar  de temas  complexos  com faixas  etárias 

variadas. Algumas falas apontam para uma não superação das dificuldades apresentadas, 

principalmente sobre a questão da agressividade.

5.1.3.3  Terceira  Constelação  -  EDUCADOR  NUM  PROGRAMA  DE 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - PCE

A peculiaridade de, ao mesmo tempo em que pertence ao sistema oficial de ensino, 

desenvolver atividades num programa de educação complementar num clube de bancários, 

é o tema abordado nesta constelação.

Mary  -.  “Quando  eu  falei  que  nós  trabalhamos  só  a  tarefa  como  agentes 

educacionais, os professores só chegaram em Julho, então nós, agentes educacionais, já 

estávamos aqui e a gente trabalhou as oficinas, por exemplo, a de texto que Laura pegou 

depois  no  segundo semestre,  eu  trabalhei  no  primeiro,  aí  quando a  Laura chegou  eu 

auxiliava ela na oficina de texto e aí ela deu continuidade no trabalho. A Vanusa trabalhou 

um pouco de informática e de texto também, as duas oficinas acabam casando, tanto que é 

uma  particularidade  do  programa  também  aqui,  nas  outras  Unidades  de  Educação 

Complementar são seis, sete pessoas, só a Leste tem oito, mas são sete professores, aqui no 

PSE/PCE são somente três, pela quantidade de alunos que é menor, que o programa tem 
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uma quantidade limitada de alunos, daí,  por ser menos alunos, vêm menos professores, 

então  as  oficinas  são  trabalhadas  em conjunto,  quando  a  Laura diz  que  ela  trabalha 

Expressão e POC (Práticas de Organização do Cotidiano) são oficinas distintas, nas outras 

unidades,  quando  um  professor  trabalha  Expressão,  outro  trabalha  POC  (Práticas  de 

Organização  do  Cotidiano),  um  professor  trabalha  Música,  outro  trabalha  Relações 

(Relações Interpessoais), mas como uma oficina casa com a outra aqui no PSE/PCE, ela é 

trabalhada  em  conjunto,  é  Música  e  Relação  (Interpessoal),  Expressão  e  Práticas  de 

Organização do Cotidiano.”

Adalberto - “Pela Secretaria de Esportes já estou aqui no PSE / PCE há dois anos 

fazendo este trabalho, em 2008 no mês de Novembro e Dezembro eu vim trabalhar como 

voluntário  aqui,  vim,  aprendi  alguma  coisa,  já  por  causa  da  faculdade,  que  eu  estou 

terminado a minha faculdade de Educação Física, e o meu trabalho, que é desenvolvido 

aqui,  o  clube  disponibiliza  todas  as  áreas  desportivas  existentes  aqui,  então  eu  posso 

trabalhar o que eu achar necessário, posso usar piscina, dar natação uma vez por semana, 

futsal, futebol de campo, mini campo, vôlei, basquete e outras atividades recreacionais.”

As falas dos educadores apontam para aquilo que diferencia o PSE / PSE das outras 

Unidades de Educação Complementar (UEC) da secretaria de educação, o número menor 

de profissionais, a junção de oficinas e temas na execução, o espaço físico (com piscinas, 

quadras,  salões  e  campo  de  futebol)  e  a  existência  de  atividades  físicas,  esportivas  e 

recreacionais.
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5.1.3.4  Quarta  constelação  –  COMO  É  VISTA  A  PARTICIPAÇÃO  DAS 

FAMILIAS NO PROGRAMA

Antes de 2009, o PSE/PCE tinha parceria com a Secretaria de Assistência Social do 

município, a partir de então a parceria passou a ser com a Secretaria de Educação, este 

período coincide com a chegada dos educadores participantes desta pesquisa. As mudanças 

na  parceria  do  Programa,  saindo do  vínculo  com a  Secretaria  de  Assistência  Social  e 

passando  para  a  Secretaria  de  Educação,  transformou  os  modos  como  a  família  e  o 

Programa se relacionam, e isto aparece nas falas dos educadores.

Procuramos  desvelar,  nesta  constelação,  os  sentidos  que  educadores  de  um 

programa de educação complementar dão à participação das famílias de educandos.

Mary - “Cooperativo, eles cooperam muito com a gente... as famílias, não todas, 

mas você sabe algumas famílias que você pode contar, porque você liga, você tem um 

contato, você tem um retorno”.

Laura. “A maioria, acho que tem sido uma participação necessária né... acho que 

eles entendem a necessidade de participar... tem sido contemplada não é gente?”.

Vanusa. “Pelo contato que eu tive com os pais eu considero que a grande maioria 

tem interesse... pelo que o filho faz no programa,... até na última reunião, mesmo eles não 

podendo vir eles ligam para avisar que não podem vir, então eu acho interessante, essa 

preocupação deles”.
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Mary  - “Quando  o  programa  começou  aqui,  ele  começou  pela  Secretaria  de 

Assistência  Social,  e  a  preocupação  eram as  crianças  de  periferia  e  com uma  grande 

vulnerabilidade social, então vamos dizer assim, eram aquelas crianças que precisavam de 

um socorro”.

Mary - “Acaba enraizando uma coisa de que “eu ganho tudo muito fácil”, e tem 

situações assim, eu tenho que ser coitadinho pra ganhar a vida toda [...]e a gente percebe 

em determinadas situações a desvalorização do que é dado”.

Mary - “O governo me dá gás, me dá bolsa, me dá alimentação, e me dá também... 

bolsa, gás, cesta básica, a única preocupação que eu tenho é fazer com que essa criança 

frequente, o que eu acho errado também, porque não é feita uma cobrança em cima dos 

pais,  em  observar  como  essa  criança  está  frequentando,  o  que  o  professor  está 

conseguindo,  até  onde  eu,  como  mãe, posso  auxiliar  esse  professor...  porque  eles 

começaram a colocar a criança ali (no programa) e aí o problema é seu (educador)”.

Mary - “Porque são pais que conseguiram estas casas na periferia, mas que o pai e 

a mãe trabalham, mas mesmo que não tenha o pai, mas a mãe trabalha então ela precisou 

do programa porque ela ficou o dia todo fora, pra essa criança não ficar sozinha...”.

Mary - “Mas não  é  mais  aquela  mãe  que nem trabalha  e  está  preocupada  em 

ganhar, que não precisa lavar (o uniforme) porque vai ganhar outra roupa e vai jogar fora, 

não é mais essa visão, é uma mãe que tem uma estrutura”.

Laura - “A gente observa isso a partir do contato que nós temos com eles... nas 

reuniões e nas apresentações que a gente conseguiu organizar durante o ano... eu acho que 
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os  pais  destes  alunos  ficaram mais  evidentes...  até  porque  eles  queriam nos  mostrar... 

“Dona,  vem conhecer  a  minha  mãe”  destes  alunos  novos  que  a  gente  está  atendendo 

agora... então pode ser que seja assim”.

Isabel  - “Mudou a  visão  da  família  ao  ver  o  programa,  não  só  pelas  famílias 

carentes que estão procurando o programa, mas aquelas que vêem o programa como um 

ensino-aprendizagem continuado, um complemento, mudaram sim, a visão da família”.

Adalberto - ”A gente teve um curso aqui [...] e pela quantidade de vagas sobrou até 

para outras pessoas, das outras Unidades de Educação Complementar daqui da cidade, um 

curso de jogos cooperativos [...] aí como veio esse curso pra cá a gente tinha que fazer uma 

implementação e depois aplicar esses jogos com os pais [...] A maioria, eu achava que a 

maioria ia ficar mais retraídos, não iam participar, por causa de não terem contato, às vezes 

participam, às vezes participam de reunião mas às vezes, não sabem o nome da pessoa que 

está sentada ao lado, eles não têm esse contato quase, e aí a gente pensou em aplicar esses 

jogos e fazer apresentação coletiva pra eles se conhecerem melhor, e foi bem aceito, me 

surpreendeu  realmente,  teve  mães  que  saíram  daqui  querendo  fazer  matrículas  pra 

participar  do  programa,  mas  foi  um  fato  positivo  que  chamou  a  atenção  mesmo,  eu 

particularmente, achava que eles não iriam participar tanto”.

Mary - “Eles têm bastantes comodidades, eles têm reunião e o ônibus vai buscá-

los, então no geral, se não vai buscá-los é porque já é distante aqui, então você poderia 

falar assim: “Nossa... Pra sair de casa e ir lá do outro lado numa reunião, então elas sabem 

que elas podem voltar com o ônibus e tudo o mais. Eu acredito que elas (as famílias) têm 
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um pouco, certa preocupação de perder essa vaga, entendeu? Elas têm uma preocupação 

muito grande de perder”.

Adalberto - “Pra parte da manhã é marcada a reunião logo pras oito horas, horário 

que chegam as crianças, então eles pegam o ônibus e vêm junto, e aí cada um vai pro seu 

trabalho, pra casa, ah, como pode. À tarde é marcado para as três e meia,  até as cinco 

horas, que é o horário que as crianças saem daqui, ai eles vão de ônibus também embora, 

então, é cômodo pra eles, não gastam tanto transporte, mais rápido, facilita pra eles.”

Mary - “E também... é tudo primo, irmão, tem um parentesco muito grande... então 

a frequência acaba sendo maior, se eu venho já pra quatro alunos, não é, então é mais fácil, 

não é um pai de família por criança, tem os irmãos, primos, tem representantes, sempre 

tem alguém representando aquela criança”.

A mudança da parceria,  a partir de 2009, saindo a parceria com a Secretaria da 

Assistência Social e passando para a Secretaria de Educação, fez com que se alterasse o 

perfil  dos  educandos  e  de  seus  familiares,  os  educandos  que  entraram na  vigência  da 

parceria anterior viriam de famílias vulnerabilizadas, com muitas dificuldades econômicas 

e os educandos que entraram no PSE/PCE na vigência da atual parceria, seriam, conforme 

a  fala  dos  educadores,  de  famílias  não  tão  vulnerabilizadas,  com  necessidades  de 

complementação educacional aos filhos, de acompanhamento e cuidados no contraturno da 

escola,  pois essas famílias trabalham e não teriam tempo pra cuidar dos filhos.
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5.1.3.5  Quinta  constelação  –  COMO É VISTO O CUIDAR DOS FILHOS 

PELAS FAMÍLIAS

As  formas  do  CUIDAR  na  narrativa  dos  educadores  sobre  as  famílias  dos 

educandos  a  partir  da  EXPERIÊNCIA VIVIDA.  A  narrativa  dos  educadores  sobre  as 

famílias dos educandos e como o cuidar se revela.

Laura - “Eu tenho uma história que é mais preocupante, no ano passado, acho que 

foi  até  nesse  período,  ou  até  antes,  acho  que  foi  em  Novembro,  nós  fomos  à  nossa 

coordenadora, e ela nos orientou a fazer algumas visitas a alguns educandos apenas, no 

caso eu fui com a nossa coordenadora na casa de um aluno, dividiu o grupo de educadores, 

e  no  caso,  cada  um saiu  com um carro,  e  fomos  nessas  casas  de  alguns  alunos  em 

específico, alunos que a gente considerou que era preciso dar uma atenção maior, foi mais 

por isso, não porque tava faltando, ou porque alguém ligou por algum problema aqui, mas 

alunos que a gente considera que precisam de mais atenção. O que me deixou preocupada 

foi que nós visitamos a casa de um aluno, primeiro, as condições de falta de higiene, da 

casa, por mais que a casa seja simples, a questão de higiene ou limpeza independe da casa 

chique,  grande,  pequena ou não,  e as respostas  da mãe às nossas questões,  primeiro a 

questão  de  higiene,  desde  a  comida  do  cachorro  cair  embaixo  da  cama  da  criança, 

embaixo, o cachorro deitado embaixo, até sem ter grade, não havia nenhuma separação, 

coisa que pode ser feita uma separação, coisa que podia estar limpa a casa, a questão das 

roupas”. 

Laura - “Às vezes elas (crianças) chegam aqui com as roupas amassadas ou sujas, 

então eles não sabem (imita fala do educando) “Não Dona, o uniforme está lavando” e na 
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verdade eles não sabem onde está o uniforme, eles dizem que está lavando, mas quando ela 

(a mãe) me mostrou aonde ficam as roupas, ficam dentro de um berço antigo, aquela pilha 

de roupa, uma criança de 7 anos não tem como encontrar algo ali e a responsabilidade da 

mãe em deixar a roupa pronta pra ir pra escola, se a gente considerar que o uniforme é 

dado e é exigido (o uso) pra eles, então essa questão da responsabilidade é passada pra eles 

não é? Que é questão do exemplo, da criança seguir o exemplo, então quando eles chegam 

aqui e a gente pergunta, cadê seu uniforme? Ah está lavando. A gente sabe que não está 

lavando. Quer dizer que isso é um princípio e um valor, um hábito da casa não é? E é 

assim, a roupa tirou coloca aí, um pouco da fala da mãe em dizer, a gente ganha tanto, que 

às vezes eu não lavo eu jogo fora que daqui a pouco eu estou ganhando mais uma sacolada 

de roupa”.  

Mary - “Ai vem essas questões das políticas que são públicas e acomodativas não 

é? Que também tem que ser repensada”.

Laura - “E aí a fala da mãe, eu não posso com meu filho e o que vocês fizerem pra 

mim tá bom. Então, se você cuidar dele, bom, se você não cuidar bom também, com ele eu 

não posso.  E  aí  a  gente  trabalhou  a  questão do dever  dela,  enquanto mãe  e  enquanto 

instituição Família. No final da visita, fica pedindo, emprego, dinheiro”.

Mirtes - “Há muitos pais que a Mariana (Coordenadora do PSE/ PCE) liga e eles 

nem sabem que as crianças não estão vindo”.

Mary - “Não tem uma preocupação, a gente é que tem que ir atrás.”
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Laura - “Bom, na escola eles deixaram tudo para os professores não é, então tem 

que  caminhar  cada  vez  mais  pra  família  caminhar  junto  com  a  escola,  não  a  escola 

caminhar sozinha com os filhos deles... Porque eles delegaram muito a situação deles pra 

gente, muitas coisas ficaram nas nossas costas inclusive a educação deles... porque eles 

vêm sem nenhuma  educação  e  certas  educações  vêm de  berço  e  nem isso  eles  estão 

trazendo, então agente ensina muitas coisas pra eles, então eles (família) participando mais 

vamos trocar figurinha, vamos ver, vamos conversar, vamos caminhar junto, porque não é 

justo com a gente, a nossa parte pedagógica fica até afetada por conta disso”.

Mirtes - “Porque você está dando alguma coisa, dando uma atividade, a atividade 

tá legal pra as outras pessoas, mas tem um que está lá faltando com a educação, está lá 

batendo, e que isso deveria vir de casa, respeitar os colegas e o professor que está falando, 

não uma coisa de imposição, mas sim respeitar os colegas que estão prestando atenção e o 

professor que está se dedicando, e aí você para uma atividade pra direcionar uma educação 

para aquele aluno... não faça isso, isso é feio, os outros estão interessados e isso a gente 

aprende em casa... a gente não aprende aqui na parte pedagógica, a gente auxilia, dá uma 

continuação a  família,  a gente  continua isso...  como comer  sem derrubar...isso vem de 

casa...são coisas do cotidiano e a gente ensina isso...desde higiene de unha, unha cortada, 

unha suja,  de não vir  com a mesma calça  suja  de ontem,  de tomar  banho todo dia,  é 

complicado, e isso é uma coisa que você aprende na sua casa, a importância do banho, aqui 

no caso  teria que ser um banho pedagógico, porque se você não der eles não vão tomar 

lá... sabe... como faz... esfrega, braço, sovaco, partes íntimas, isso a gente aprende em casa, 

não é aqui...”.
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Nesta constelação,  as falas  dos educadores são de que as famílias  não estariam 

cuidando  adequadamente  de  seus  filhos,  haveria  negligência  e  omissão  nas 

responsabilidades com os filhos, e isto, provocando uma sobrecarga de trabalho para os 

educadores.  Esta  situação  é  encarada  pelos  educadores  como  injusta,  pois  vêem  sua 

responsabilidade centrada somente nos conteúdos, no pedagógico. 

5.1.3.6  Sexta  constelação  –  A  ORGANIZAÇÃO  DAS  FAMÍLIAS  VISTA 

PELOS EDUCADORES

A forma como os educadores descrevem a organização das famílias a partir das 

visitas domiciliares, dos contatos com as famílias e das falas dos educandos.

Laura - “São núcleos familiares muito diferentes, não são famílias nucleares, são 

irmãos ou pai ou mãe”.

Mary - “Em realidade social nenhuma existe mais a família nuclear”.

Isabel -  “Mas  principalmente  aqui  isso  fica  bem visível  [...]  lembra  a  história 

daquela aluna, no primeiro dia eu aqui sentada na hora da refeição e ela me apresentou 

uma aluninha que apresentou a família dela, então a mãe tem 34 anos e já é avó, a mãe tem 

sete ou oito filhos, então o mais novinho tem dez meses, então ela disse, a minha mãe já 

tem quatro namorados, eu sou filho de fulano. Mas com uma naturalidade tão grande, tão 

normal, são todos felizes”.

Laura - “Então a gente foi querer saber como é essa casa, então nós perguntamos 

pra essa aluna, e aí tem cama pra todo mundo? Sua casa deve ser grande não é? Lógico que 
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esperando a resposta. Não dona, quando chega noite, põe um colchão no quarto, um na 

sala, um na cozinha, aí deita todo mundo e só o nenezinho que dorme com a minha mãe, 

todo mundo junto mesmo.” 

Isabel - “Então tem uma disparidade muito grande por que a casa tem uma placa 

super  grande  de  propaganda  política  como  um home  sorrindo  e  dizendo  o  Progresso 

Continua...”.

Mirtes. “Inclusive a gente tem uma família que veio fugida do norte, inclusive veio 

sozinha deixando dois filhos, depois eles vieram, e aí no meio do caminho, ela encontrou 

um homem que assumiu os dois filhos dela, que eles chamam de pai”.

Laura - “Nem querem considerar o outro de pai porque tiveram uma história muito 

séria”.

Mirtes - “Então tem essa historia também, mas é muito pouco quando o homem 

aparece, muito pouco... as mulheres ficam assim... com os filhos”. 

Laura - “E quando aparecem são em situações de violência”.

Mary - “Gente, é uma questão cultural  a mãe aparecer mais para o filho [...]  a 

convivência da criança é naturalmente maior com a mãe, hoje em dia não é só a questão da 

família nuclear”. 
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Os educadores reconhecem com bastante clareza os múltiplos arranjos familiares 

encontrados nas famílias de seus educandos, mas ainda se espantam com a “naturalidade” 

com que seus educandos vivenciam esta realidade.

5.3.1.7  Sétima constelação  –  COMUNICAÇÃO ENTRE EDUCADORES  E 

FAMILIARES

Nesta  constelação,  os  educadores  descrevem como  as  famílias  compreendem o 

PSEE/PCE, tendo reflexo na forma como se dá a  comunicação,  Educador -  Família,  e 

revelando o sentido da participação dos pais nas atividades do programa PSE/PCE.

Laura. “Eles pedem com muita facilidade e não compreendem de fato o trabalho 

que é realizado aqui. Por mais que eles achem isto daqui, segundo a fala da mãe, caiu do 

céu, a PSE / PCE caiu do céu. É um horário que o filho ficaria em casa e ele está aqui, pai 

e a mãe sabem que a responsabilidade sobre a criança, que ele está sendo cuidado por 

alguém e o cuidar pode ser diferente, tem natação, eles podem levar a tarefa da escola pra 

fazer lá, olha só, imagina, eles dão roupa, dão almoço, dão banho!”.

Mary – “É esse olhar um pouquinho mais centrado. O foco do olhar dos pais pode 

ser um pouco mais assim e aí pode focar a qualidade do programa”.

Laura - “Ganha os passeios que a gente organiza e planeja durante o ano, então é 

um beneficio, assim, “caiu do céu”, é alguém substituir aquilo que eu talvez devesse estar 

realizando.”
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Isabel - “Apesar de terem sete anos e não saberem procurar uma roupa eles sabem 

mentir né, porque eu trabalho no ônibus, uma criança estava faltando e um dia aconteceu 

que ele ficou com febre, aí ele ligou pra mãe dizendo que a monitora não deixou ele subir 

no ônibus então ela ligou aqui já pra falar com a monitora e aí eu disse, faz dias que eu não 

vejo seu filho. Num primeiro momento eu me senti mal porque era a minha palavra contra 

a palavra da criança, mas a mãe acreditou no Programa, aqui, pois sabe que é um trabalho 

sério,  até  o  pai  veio  conversar  comigo,  que  realmente  o  menino  estava  dando  sérios 

problemas, e eu achei legal da parte dos pais, pois eles acreditaram no Programa, e viu que 

era mentira, pois fazia dias que o menino estava faltando, só descobriu porque naquele dia 

ele ficou com febre, ele saía da escola e ía pra casa dos amigos.”

Mary - “... tem que conscientizar ela (família), porque assim, se eu ficar com dó 

dela e tirar a responsabilidade dela,  eu só vou aumentar essa família,  então a partir  do 

momento que eu conscientizo essa mãe, do papel dela como mãe, eu acredito que ela vai 

cumprir  melhor,  e  ela  se  conscientizando,  conscientize  os  filhos  pra  que  não  sejam o 

espelho dela”.

Isabel - “É... porque só informação não muda não é? Ela tem que se conscientizar 

mesmo”. 

Laura - “Leva essa mãe, como a Mariana (Coordenadora do PSE/PCE) fez uma 

vez trabalhou a questão da mulher, como prevenir a quantidade de filhos, a formação dos 

filhos, que quanto custa um filho... teve duas moças do CREAS que explicaram também.” 
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Adriana - “Acho que o aumento da frequência da participação nas reuniões será 

maior, de repente tem até a ver com isso, que acho que é um trabalho de parceria, que eles 

frequentando mais,  se  conscientizando mais,  o  trabalho  que é  desenvolvido,  entendeu? 

Conscientizar das obrigações e responsabilidades que eles têm que ter”.

Mary - “Como no papel de pai e mãe porque no papel do ECA...”.

Isabel - “Nessa família já tem oito filhos, já não adianta mais...”.

Mary - “Mas tem que conscientizar ela, pra ela trabalhar esses oito filhos, porque 

na medida em que tudo fica muito natural ter quatro ou cinco filhos, o que essa filha vai ter 

futuramente?”. 

Mary - “Então precisa conscientizar, que mesmo ela tendo oitenta anos é preciso 

conscientizar, que por mais que a gente fale pra criança, a fala do pai e da mãe é mais 

importante.”

Nesta  constelação,  a  palavra  conscientização  ou  conscientizar  aparece  diversas 

vezes,  apontando uma comunicação que se dê de forma prescritiva  entre  educadores e 

família, conscientizador, não no sentido de libertar estas famílias de uma suposta alienação 

de uma realidade opressiva, mas que leve estas famílias a assumir as responsabilidades que 

de algum modo não são assumidas, que se tenha menos filhos, etc. 
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5.1.4 Síntese do Primeiro encontro reflexivo

Evidenciaram-se  nas  narrativas  desse  encontro  reflexivo  sete  constelações 

referentes  às  narrativas  dos  educadores  em  relação  ao  tema  da  pesquisa:  “Família  e 

educação complementar”.

Compreendemos  que  haveria  no  programa  uma  dubiedade  quanto  à  definição 

funcional  dos  educadores,  assim  chamados  pelo  PSE/PCE,  ou  professores  e  agentes 

educacionais, na definição dada pela Secretaria Municipal de Educação.

Haveria uma tensão entre aquilo que pedagogicamente é pensado pelas educadoras 

e a realidade dos educandos, os territórios em que isso aparece com maior nitidez é nas 

atividades relacionadas a música, a sexualidade, sob a forma de um erotismo “excessivo”, 

assim descrito pelos educadores e uma naturalização do comportamento de agressão entre 

os educandos.

Os educadores relatam que existe uma peculiaridade em se trabalhar num programa 

como o PSE/PCE, com reflexos em seus planejamentos e práticas educativas, que não se 

assemelhariam às  práticas  de outras  UEC´s  (Unidades  de Educação Complementar)  da 

Secretaria de Educação. Isto é reforçado pelas características físicas desta unidade (quadra, 

campo de futebol,  salão de jogos,  dança,  informática,  piscina,  etc.)  e pela  presença de 

educadores esportivos, por exemplo.

Há  uma  percepção  dos  educadores,  de  que  as  famílias  dos  educandos  seriam 

negligentes no trato das coisas da casa e no cuidado dos filhos, inclusive, com a delegação 

de tarefas que, na perspectiva dos educadores, seria de resposanbilidade das famílias, mas 
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que são passados para os educadores. Essa percepção se daria em função de uma visão da 

família, dicotomizada, “chapada”, e que aparece nas constelações 4, 5 e 6.

Os educadores  apontam que até  2008 o programa PSE/PCE estava vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e em 2009 passou a fazer parte, enquanto uma 

unidade de educação complementar, à Secretaria Municipal de Educação. Esta mudança, 

segundo os educadores, provocou uma alteração significativa no perfil dos educandos e de 

suas  famílias.  Isso  explica  os  momentos  em  que  eles  afirmam  que  as  famílias  são 

acomodadas  pelo  “excesso”  de  benefícios  do  estado  e,  noutros  momentos,  falam  de 

famílias EM que todos trabalham fora, tendo o programa uma tarefa não só de cuidar dos 

filhos, mas de complementar sua formação e estudos. 

Ainda segundo os educadores,  estaria havendo um aumento na participação dos 

familiares no PSE/PCE, principalmente depois da transferência do programa da Secretaria 

de Assistência Social para a Secretaria de Educação, esta fala tem relação com a tipificação 

dos atendidos no programa, ou seja, se na Assistência Social o foco era o atendimento a 

crianças  e  adolescentes  oriundos  de  famílias  em  situação  de  alta  vulnerabilidade,  na 

Secretaria  Municipal  de  Educação,  o  foco  é  o  atendimento  a  crianças  e  adolescentes 

matriculados nas EMEI e EMEF da região ao entorno do clube em que este programa esta 

sediado. 

Citam como uma ação de aproximação exitosa  e que só foi  possível  após essa 

mudança de parceria,  a disponibilização de atividades e oficinas que possibilitassem às 

mães a geração de renda. Foram citadas as oficinas de artesanato de chinelos em 2009, 

como um exemplo, por permitir que as mulheres mães se capacitassem, construíssem os 
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chinelos e os vendessem. Afirmam que após essa experiência tornou-se recorrente pedidos 

das mulheres e mães para a aplicação de mais atividades como essas.  Outra oficina que 

teve bastante participação, principalmente dos homens pais, foram as de jardinagem. E isso 

foi apontado pelos educadores como uma tendência daqui pra frente. 

Os educadores entendem que é necessária uma aproximação maior com a família, 

pois afirmam que muitas coisas ficaram “nas costas” dos professores e da escola, afirmam 

que isso afeta a parte pedagógica também no PSE/PCE. Eles vêem que, no que se refere à 

conduta das crianças e adolescentes, estas seriam de responsabilidade das famílias, como 

estas, segundo os educadores, não estão sendo cumpridas pelos pais, o problema aparece 

na  sala  de aula,  na forma  de  desrespeito  ao  professor,  na  agressão,  em faltas  e  baixa 

participação nas atividades pedagógicas.

Além  das  condutas,  os  educadores  apontam  dificuldades  quanto  à  higiene  dos 

educandos, assim, é incorporado nas suas tarefas de educador, por exemplo, cortar unhas, 

ensinar a tomar banho, escovar dentes, usos de pratos e talheres, coisas que eles entendem 

ser de responsabilidades dos pais. 

Outro ponto de queixa dos educadores em relação às famílias dos educandos tem a 

ver  com o vocabulário  dos educandos,  o  excesso do uso de palavrões,  a  ponto de ser 

motivo para eles agendarem reuniões com os pais para tratar do assunto.

Há uma percepção dos educadores de que os familiares teriam muito medo de seus 

filhos  perderem a  vaga  no  Programa,  pela  quantidade  de  benefícios  que  este  oferece, 
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acompanhamento escolar, atividades lúdicas, artísticas e desportivas, aliado ao cuidado às 

crianças enquanto os pais trabalham.

Os educadores fazem um recorte entre as famílias que permaneceram da época em 

que o programa era vinculado à Secretaria de Assistência Social e as famílias cujos filhos 

vieram a partir da passagem do programa para a Secretaria de Educação. As mudanças na 

parceria do Programa, saindo do vínculo com a Secretaria de Assistência Social e passando 

para a Secretaria de Educação, vêm transformando os modos como a família e o Programa 

se relacionam. Afirmam que antes havia um discurso do “coitadinho” da vitimização, das 

famílias  e um comportamento de acomodação,  que seria  reflexo dos muitos  benefícios 

advindos das políticas públicas.

A Família, para esses educandos, é vista de extrema importância para o Programa 

PSE/PCE,  mas  a  aproximação é  imprecisa  e  rudimentar.  Os educadores  entendem que 

haveria uma omissão dos familiares no que se refere ao cuidar de seus filhos, e que essa 

omissão delegaria ao programa e aos educadores tarefas que seriam originariamente dos 

pais. Assim uma forma de resolver esta questão passaria por uma aproximação com as 

famílias  dos  educandos  e  a  elaboração  de  estratégias  que  aumentassem  o  nível  de 

participação  dos  pais  no  programa  PCE  e  na  vida  de  seus  filhos.  No  entanto,  essa 

aproximação é vista, segundo nossa análise, como vertical e prescritiva, aspecto que não 

contribuiria para o desenvolvimento de uma prática educativa dialógica.
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5.2 Segundo encontro reflexivo / Devolutiva

Este segundo encontro foi realizado no dia 17 de Dezembro de 2010, duas semanas 

após  o  Primeiro  encontro  reflexivo  e  teve  como  tema:  “Como  é  a  experiência  dos  

educadores do programa PSE/PCE com a família de seus educandos”.

5.2.1 Planejamento do Segundo encontro reflexivo

O segundo encontro reflexivo teve como objetivos: 

-  Encontro com caráter  de devolutiva  sobre aquilo  que se  mostrou  no primeiro 

encontro, de modo a validar o que foi dito;

- Revisar ou expandir conceitos e ideias apresentadas pelos educadores, de modo a 

garantir maior fidedignidade àquilo que o educador realmente pensa sobre o tema.

As atividades iniciais do segundo encontro reflexivo envolveram a apresentação de 

um  resumo  do  que  foi  compreendido  no  encontro  anterior.  Foi  proposta,  ainda  uma 

reflexão sobre a atividade, com os seguintes tópicos:

- Retomar sobre o que foi dito no primeiro encontro 

- Rever o tema da pesquisa: 

-  Solicitar  no  final  uma  avaliação  dos  encontros  e  de  como  foi  participar  da 

pesquisa. 
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5.2.2 Como ocorreu o segundo encontro 

Neste  encontro,  os  educadores  vieram num total  de  seis,  um a  menos  que  no 

primeiro  encontro.  A  educadora  Laura não  compareceu  por  estar  de  licença  médica. 

Quando cheguei ao programa, eles estavam finalizando a reunião semanal e, após breve 

intervalo,  fomos para o auditório  e nos sentamos em círculo,  com uma mesa ao meio. 

Então  fizemos  uma  fala  inicial,  retomando  os  objetivos  deste  encontro,  o  caráter  de 

devolutiva e a intenção de revisitar algumas ideias apresentadas no primeiro encontro, para 

que pudéssemos garantir maior fidedignidade sobre como os educadores compreendem a 

participação dos familiares dos educandos no Programa.  

Havíamos, no planejamento inicial, pensado numa atividade de aquecimento, mas 

pelo pouco tempo que tínhamos para a devolutiva, aliado ao clima geral do grupo, de muita 

abertura  e  tranquilidade  em  expor  as  ideias,  decidimos  por  adentrar  às  nossas 

compreensões prévias sobre o que foi dito no primeiro encontro e ouví-los a respeito.

Todos os educadores se colocaram, comentaram sua falas do primeiro encontro, 

acrescentaram novos enfoques e análises, de modo que nos permitiu lançar novas luzes 

sobre algumas ideias apresentadas por eles. Ao final do Encontro, os educadores avaliaram 

a experiência de ter participado de uma pesquisa e relataram que essa experiência permitiu-

lhes valorizar a participação da família dos educandos e pensar em novas estratégias de 

aproximação.

Apresentamos  uma  pré-análise  do  encontro  anterior,  focalizando  os  seguintes 

aspectos:
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1. Embora o projeto seja uma parceria entre uma associação de funcionários de 

um  banco  estatal  e  a  Secretaria  de  Educação,  a  forma  com  que  se 

apresentaram os  identificava  como  funcionários  da  secretaria  (professor, 

agentes educacionais) e não como educadores sociais (como são vistos pelos 

instituidores nacionais).

2. O fato de todos terem, como experiência comum, trabalhar com todos os 

educandos. 

3. Haveria tentativas de aproximar-se com as famílias através da produção dos 

educandos.

4. Uma  interrogação  surgiu  quando  a  educadora  Laura  descreveu  algumas 

oficinas,  se  estas  não  estavam  atendendo  necessidades  e  demandas  da 

escola.

5. Seriam o esporte e a recreação as atividades que dariam um caráter singular 

ao  PSE/PCE,  na  comparação  com  as  outras  Unidades  de  Educação 

Complementar da Secretaria Municipal de Educação.

6. Como eles viam o fato de os instituidores do PSE/PCE os considerarem 

formalmente  educadores  sociais  e  a  secretaria  de educação  os  dividirem 

entre professores e agentes educacinais, inclusive com relação de hierarquia 

entre ambos.
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7. O relato que apareceu no primeiro encontro e que fala no choque entre a 

cultura do professor e a cultura dos educandos, principalmente a resistência 

dos adolescentes a algumas propostas pedagógicas.

8. A dificuldade enfrentada pelo educador diante do que denominou “excesso 

de  erotismo”,  o  foco  dado  à  questão  biológica,  em  detrimento  da 

curiosidade aparente dos educandos.

9. A  avaliação  de  que  pouco  se  avançou  no  trato  da  agressividade  dos 

adolescentes do PSE/PCE.

10. A junção de atividades,  que em outras unidades ocorrem separadamente, 

como elemento problemático na organização pedagógica dos educadores.

11. O trabalho do educador físico,  na percepção das outras educadoras,  pelo 

fato de ele não ser da Secretaria de Educação e sim cedido pela Secretaria 

de Esportes.

12. Haveria,  na  fala  dos  educadores,  uma  percepção  de  que as  famílias  dos 

educandos  seriam  negligentes  e  omissas,  no  tocante  às  suas 

responsabilidades sobre seus filhos.

13. A mudança do perfil das famílias e das práticas educativas, a partir da troca 

de parcerias do PSE/PCE (Da Assistência Social para a Educação).

91



14. A visão de que a participação das família ainda é insuficiente, em processo 

inicial  e a  intenção de aumentar  a frequência  de reuniões  enquanto uma 

estratégia de superação dessa dificuldade.

15. Uma percepção de que o trabalho com as famílias é encarado como muito 

desafiador de executar pelos educadores do PSE/PCE.

Estes quinze pontos de análise derivados do primeiro encontro situam-se dentro das 

sete constelações identificadas, portanto foram sequenciados para servir de roteiro para a 

devolutiva.  Serão apresentadas,  a seguir,  as  mesmas constelações  do encontro anterior, 

acrescidas das novas informações, descrições e dados do segundo encontro (devolutiva).

5.2.3 Constelações – Segundo encontro reflexivo

5.2.3.1 A Primeira constelação - EU EDUCADOR / PROFESSOR.

O ser Educador de um programa de educação complementar se confunde com o ser 

agente educacional e/ou professor de uma Unidade de Educação Complementar (UEC) da 

Secretaria  Municipal  de Educação.  Há uma diferenciação  entre  o ser educador e o ser 

professor, ou agente educacional,  isso nos diz como ele se vê no trabalho,  o lugar que 

ocupa na equipe e o tipo de atividade que desenvolve

Pesquisador – “O primeiro momento do primeiro encontro que a gente começou 

até aqui no corredor, era um pedido pra vocês se apresentarem, então cada um fez a sua 

apresentação dizendo um pouco o que faz, e a primeira coisa que me chamou a atenção 

nessa apresentação de vocês foi uma diferenciação entre o papel de professor e de agente 
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educacional... No meu caso, que estou estudando o programa PSE/PCE, o meu olhar é um 

pouco sobre o programa, e de um programa de nível nacional, e não aparece essa definição 

de educadores sociais,  na fala  de vocês apareceu muito,  ‘eu sou professor’ ou ‘eu sou 

agente educacional’ e isto, dizendo muito do lugar que vocês ocupam dentro da equipe e aÍ 

não aparece essa diferença, ou aparece, mas não ficou exatamente claro pra mim. Então, o 

que de fato diferencia o agente educacional do professor, eu queria que vocês falassem 

mais a respeito.

Mary - “Acho que na prefeitura é a questão do concurso, nós somos funcionários 

públicos concursados, então quando se presta concurso para agente educacional o que é 

exigido  apenas  é  o  Ensino  Médio.  E  a  sua  função gira  em torno  do cuidar,  o  agente 

educacional  trabalha  com atividades  lúdicas  e  o  cuidar  da  criança,  do  adolescente,  da 

criança”.

Isabel  – “O professor é muito mais com o conteúdo”.

Mary  –  “E  nós  é  mais  a  prática,  os  agentes  educacionais  trabalhamos  mais  a 

prática.”

Mary – “Nós não somos vistoS como em outros programas PSE/PCE como sendo 

todos educadores, nós temos funções diferenciadas”.

Haveria,  portanto  uma  divisão  interna  do  trabalho,  com  hierarquia  definida, 

coordenadora – professores - agentes educacionais. No entanto, essa divisão interna não é 

percebida pelas famílias, como apontam as falas a seguir:
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Mary –  “Assim,  para  os  pais  eu  sou  uma  educadora,  os  pais  não  conseguem 

diferenciar que é professor e quem é agente educacional... (*) quando eles chegam aqui 

todos nós somos professores pra eles e mesmo os alunos não vêm essa diferenciação aqui 

dentro,  são níveis  diferentes,  os agentes educacionais  seriam um nível  abaixo,  não por 

questão de formação, eu tenho pedagogia, a Isabel tem pós-graduação, foi o concurso que 

prestamos que definiu”.

Mirtes – “Então eu até queria comentar, que eu também já fui agente educacional 

há seis anos atrás e, mas foi na educação infantil não é? E aqui na PSE/PCE os pais não 

conseguem ver diferença, eu enquanto professora percebo isso...”.

Quando instigados a falar mais das funções de professor e de agente educacional, 

apontam que a definição é formal e tem origem no concurso público, e de certo modo, são 

obrigadas a dar respostas à Secretaria neste arcabouço funcional. Por outro lado, apontam 

que essa definição não é reconhecida, ou percebida pelos educandos e por seus familiares, 

para quem todos eles são educadores. 

5.2.3.2 Segunda Constelação - RELAÇÃO EDUCADOR EDUCANDO 

Esta constelação  apresenta  a  tensão entre  as práticas  educativas  dos  educadores 

versus a cultura do educando, com as reflexões do segundo encontro ampliando o que foi 

discutido no primeiro.

No Primeiro encontro, identificamos a existência de uma tensão entre aquilo que 

pedagogicamente  é  pensado pelos  educadores  e  a  realidade  cultural  dos  educandos,  os 

espaços em que isso aparece com maior nitidez são as atividades relacionadas à música, o 
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“excesso” de erotização apontado pelos educadores e uma naturalização do comportamento 

de agressão entre os educandos.

Mirtes - “A música é mais difícil porque a cultura deles é totalmente diferente do 

que a  gente  apresenta  aqui,  e é  proposto pelo programa,  músicas  de MPB, pra pensar 

naquela  letra,  ver  o  que  o  autor  queria  passar,  o  que  ele  tava pensando,  o  que  eles 

entenderam, mas não consegui nada disso”.

Pesquisador – E aí aparece um conflito que você até usa a expressão “choque”, 

que  é  entre  aquilo  que  o  educador,  no  teu  caso,  propõe,  quer  propor  e  planejou,  e  a 

realidade cultural das crianças e dos adolescentes do programa, haveria uma resistência e 

logo um choque.

Mirtes –  “A gente  leva um choque pela  cultura  que eles  trazem pra gente.  As 

músicas do funk que eles trazem, existem músicas do funk que não têm dubiedade, mas as 

que têm dubiedade são as que eles mais gostam, as da sacanagem, as do sentar aqui, que 

não é o sentar aqui da cadeira, choca a gente porque eles já sabem disso primeiro que nós, 

a gente nem está sabendo que essa mísica foi lançada e eles já chegam cantando”.

Na devolutiva, essa tensão reaparece e no diálogo com Mirtes, que vinha relatando 

a dificuldade em se propor atividades e a resistência dos educandos, o que seria, segundo 

esta  educadora,  relacionado  à  cultura  do  educando,  Isabel propõe  indiretamente  uma 

solução, citando um filme em que um professor enfrenta o mesmo problema e encontra um 

caminho para enfrentá-lo. Mirtes pondera que, no filme, o professor teve mais tempo pra 

desenvolver uma nova estratégia, tempo que ela não teria.
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Isabel – “Tem um filme que relata bastante isso aí. Nós vimos na faculdade, que o 

professor, quando chega, ele também entra em choque, porque os adolescentes dali, é só 

essas  músicas,  não  sei  se  “Vem dançar  comigo”  ou  “Dance  Comigo”  ,  com Antonio 

Banderas, aí ele passa outro tipo de música, outro tipo de dança, aí ele faz uma junção das 

duas, mas é assim, muito difícil pra ele...porque eles são rebeldes, não querem aceitar”. 

Mirtes  – “Mas você tem que ver que,  no filme,  ele teve muito mais  tempo de 

trabalhar com esses adolescentes”.

Isabel. – “Você assistiu já, Mirtes?”.

Mirtes –  Assisti.  Ele  teve  bastante  tempo  pra  isso,  eu  tenho  duas  oficinas 

(semanais),  então trabalhar  duas oficinas  sempre  é mais  complicado,  porque dentro do 

projeto eu tenho que trabalhar relações e música. Se eu tivesse música todo dia com eles, 

aconteceria  o  que  aconteceu  na  outra  unidade,  que  eu  consegui  dança  do  ventre,  eu 

consegui tango...”

Isabel – “Não, Mirtes, eu relatei isso por causa da situação.”

Mirtes – “É... não, eu entendi o que você quis dizer, só que não tem tempo hábil, 

pra trabalhar em duas oficinas em uma semana. Entendeu, e lá eu tive tempo hábil. Porque 

é  só relações,  você  trabalha  expressões  corporais,  e  aqui,  por  ser  clube,  eu  não tenho 

espelho pra trabalhar expressão. Eu não tenho uma sala, porque eles têm muita vergonha, 

então eu comecei com tecido, olha no espelho a tua expressão corporal e foi aí que eu 

introduzi  o tango,  foi  aí  que eu introduzi  a  dança do ventre,  mas aqui eles têm muita 

vergonha de tudo, então ficou mais forte a cultura deles. Talvez por não ter espaço, eu não 
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tenho uma sala apropriada pra isso, onde eles fiquem fechados sem ver a careta deles no 

espelho”. 

O conflito entre o conteúdo que o educador apresenta e a resistência do educando 

revela um jogo de negociações, pequenos pactos, o educador cede um tanto, o educando 

outro  tanto,  num equilíbrio  bastante  frágil.  O que  antes  parecia  ser  um conflito  entre 

conteúdos formais, da cultura universal, mais erudita e que seria trazida pela educadora e a 

cultura popular massificada dos educandos, se revela um conflito de valores, de gostos 

pessoais,  “o  sertanejão  universitário  (deles)  e  o  meu  sertanejo”,  de  formas  de  ver  e 

perceber o mundo. 

Pesquisador – “Você usa essa frase  - “eu cedo um pouco, e eles têm que me 

permitir apresentar minhas coisas, que eu proponho”. 

Mirtes – “É isso mesmo. Eu cedo um pouco, mas eu não cedo pras músicas de 

sacanagem do funk, mas para as outras músicas que falam... “A Poderosa...”, que não têm 

nada a ver com nada, então cedo pra eles algumas músicas pra eles ouvirem Titãs, que foi a 

única banda que eu consegui introduzir melhor. Nem Jota Quest, nem nada de nada, que eu 

poderia  estar  chegando perto  deles  nisso,  Caetano Veloso ninguém sabe nem quem é, 

Detonautas,  tudo  que  eu  poderia  chegar  perto  deles  interagirem como  adolescentes,  é 

aquilo assim, é aquele funk, aquele Luan Santana da moda e aquele casal, que eu não sei, e 

sertanejão.  Mas  aí  também tiveram que  fazer  paródias  em cima  dos  meus  sertanejos, 

entendeu, assim aquele sertanejão universitário não, nós conseguimos fazer uma paródia 

sobre Fada, de Vitor e Léo,  que também é uma outra cultura né, não é aquela  cultura 
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universitária,  aquele  forrozão  universitário,  sertanejão  universitário,  é  uma  coisa  mais, 

como é que eu vou te falar... é uma outra cultura de sertanejo popular”.

De certa forma, essas diferenças de “opiniões” entre o educador e os educandos 

aparecem  em  outros  momentos  considerados  delicados  pelos  educadores,  como  na 

discussão sobre sexualidade e erotismo e na questão da violência.

Pesquisador – “E aí tem outro ponto que você (Mirtes)  tocou lá atrás,  que é a 

questão da erotização e que isso seria um ponto de preocupação e que você tenta, por meio 

das oficinas, desmistificar uma concepção de sexo e erotismo que seria vulgarizado. E pra 

enfrentar o que você vê como um excesso de erotização, você estabelece dois focos, um no 

desenvolvimento  biológico,  quando você  fala,  a  gente  trabalha  o desenvolvimento  dos 

caracteres sexuais secundários, e as doenças sexualmente transmissíveis, é isso mesmo?”

Mirtes – “É isso. E a questão da masturbação, que era muito forte na época, que 

inclusive um dos meninos que frequentava o programa e que agora já não frequenta mais 

está respondendo processo, porque parece que tentou estuprar os dois primos pequenos, e 

ele  tava  fazendo  tratamento  com psicólogo,  então  quando  a  gente  fazia  essa  roda  de 

conversa ele contava abertamente pra gente o que se passava... “a minha psicóloga falou 

que é normal bater”, depois eu ensinei que não era bater alguma coisa, mas sim masturbar-

se. Então, quando vocês conversarem noutro lugar, é masturbar-se, não tem esse negócio 

de bater nada”.

Mirtes – “Ai o outro falou, ah porque eu faço isso de manhã, a hora que eu chego 

da escola. Ah eu faço de manhã, a hora que eu chego da escola e antes de dormir... Ai, eu 
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disse, mas assim você vai morrer, porque é muita coisa. Então eu tento não me chocar com 

isso porque eu já vi de tudo, e eles falam isso pra chocar mesmo a gente. Mas não choca 

mais nada”.

Mirtes –  “Então  eu  falo  pra  ele,  você  vai  morrer,  conversa  direito  com a  sua 

psicóloga, duas vezes por semana, mas é uma vez ao dia, então você vê direito como é que 

é porque vai acabando, você vai definhando, vão acabando suas forças.”

Pesquisador – “E isso só aparece nos meninos?”

Mirtes – “Nas meninas também, e elas queriam saber, como elas fariam pra fazer 

isso (masturbar-se), aí já não é da minha alçada, você tem que perguntar pra sua mãe como 

é que é, porque não vou eu explicar, não é?”

Pesquisador – “E essa diferença entre os meninos que se masturbam e as meninas 

que têm curiosidade e gostariam de saber como faz, o que isso mostra?”

Mirtes – “Então, isso mostra  que elas também estão muito erotizadas,  mas não 

tinham tanta...  tanta,  como vou dizer,  tanto conhecimento pra falar  sobre isso, igual os 

meninos estavam falando, pra eles é a coisa mais normal do mundo virem conversar com 

eles sobre isso , agora, já não me compete eu estar falando pra elas, onde é que elas têm 

que por a mão, que é que tem que fazer, o que é que tem que acontecer”.

Mirtes – “... aí eu já entendo que se elas chegam na casa delas e falam uma coisa 

que a professora falou, o negócio vai complicar pro meu lado, e depende muito do que eu 
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falo. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que eu converso sobre isso, senão elas 

falam, a professora mandou falar que... aí não, você tem que perguntar pra sua mãe”. 

Aparece, nas atividades relacionadas à sexualidade, uma postura mais defensiva dos 

educadores, um receio de cair  em armadilhas e ser mal  interpretado pelas famílias dos 

educandos, principalmente quando se trata da sexualidade das meninas, inclusive tendo a 

orientação de que, no caso das meninas, as dúvidas sejam sanadas em casa, com a mãe. Se 

nos meninos tudo é discutido abertamente, como e quanto se permitir prazer e contato com 

o próprio corpo, adentrando na intimidade dos garotos, na menina, é o recato, nada pode 

ser discutido, essa conversa fica pra ser feita com a mãe em casa. 

Já  na  questão  da  agressividade,  aparece  uma  maior  organização  da  equipe  de 

educadores, inclusive com um sistema de punição que envolve as atividades esportivas, 

consideradas  as  mais  “legais”  pelos  educandos.  A agressividade,  segundo as  falas  dos 

educadores, se apresenta como algo naturalizado, relacionado ao tipo de experiência que os 

educandos têm em casa e no bairro em que vivem. Há implícito, na fala dos educadores, 

que o comportamento agressivo dos educandos tem relação com ambientes domésticos em 

que a agressividade é tolerada e vivenciada rotineiramente.

Pesquisador –  “Bom, aparece  também a questão da violência,  que vocês estão 

trabalhando?”

Mary – “Nós tivemos cartilha e fotos, e aí a Mirian (educadora 4) trabalhou essa 

questão com esse material em Relações (Interpessoais), eu também fiz um curso, mas foi 

trabalhado em relações, porque tem uma agressividade natural entre eles, dar um soco no 
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outro é estar brincando, eu dou um soco em você, eu tô brincando, mas se você me der um 

soco e me doer, aí já vira briga, porque doeu o meu, então assim, a partir do momento em 

que eu te bato eu não senti nada, agora se você me devolver essa brincadeira pode virar 

uma  briga.  A  gente  tinha  muitos  problemas  com  isso,  começava  com  brincadeiras  e 

acabava em brigas, então é fazer eles olharem que não devia começar isso, que isso não é 

uma brincadeira, isso é uma agressão, a partir do momento que uso a minha mão pra dar 

um soco, um empurrão, coloco meu pé pra ver o outro cair, eu não estou brincando, eu 

estou agredindo, não sei se pelo bairro, pelo convívio, eles vêem isso, vêem ainda, como 

uma brincadeira, a gente não conseguiu embutir neles que isso é uma violência”.

Mary – “Uma brincadeira que você estica a mão pro outro bater e aí você manda 

aquele tapa, e você tem que agüentar, então quem aguenta o tapa mais ardido, aí, mas que 

brincadeira é essa que eu estou deixando o outro me agredir, então são situações que eu 

digo, bem, isso não é brincadeira,  ele está te agredindo, presta atenção,  você não pode 

deixar uma pessoa chegar em você e...pra eles era natural”.

Adalberto – “Pra tentar mudar um pouquinho até, nos últimos meses, eu mudei a 

postura de chegar, antes eu chegava e repreendia os dois, comecei a mudar um pouquinho 

e comecei a repreender o segundo, se você tivesse tomado o tapa e reclamado comigo, eu 

estaria só falando com ele, agora não quero nem saber dele, quero saber de você, porque 

você retribuiu o tapa e não veio falar comigo, ai começou a mudar um pouquinho, eles 

pararam de retribuir e começaram avir falar comigo”.

Os educadores passaram então a enfrentar os comportamentos agressivos, no início, 

no momento do revide, interrompendo o que eles veriam como um ciclo de violência, e 
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esta  estratégia,  segundo  seus  relatos,  vem  trazendo  alguns  resultados,  embora  ainda 

limitados.

5.2.3.3  Terceira  Constelação  -  EDUCADOR  NUM  PROGRAMA  DE 

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - PCE 

No  primeiro  encontro  reflexivo,  identificamos  que  neste  programa  haveria  a 

peculiaridade de, ao mesmo tempo em que se pertence ao sistema oficial de ensino, fazer 

parte de um programa de educação complementar num clube de bancários.

Na  devolutiva,  os  educadores  nos  dão  mais  elementos  que  reforçam  nossa 

percepção de que, embora o programa seja vinculado à Secretaria Municipal de Educação 

e, portanto, ao sistema formal de ensino, ele se caracteriza como um espaço singular, em 

que se privilegia os aspectos lúdicos, a presença de equipamentos e de práticas esportivas, 

e como limitação,  um número menor de educadores,  obrigando-os a fazer a junção de 

oficinas em um tempo menor do que o determinado pela secretaria de educação.

Pesquisador – “Também me lembro que na fala da Laura, ela fala que o trabalho 

começou de um jeito, ela estava relatando, e depois ela foi direcionando o seu trabalho na 

linha  da  complementação  educacional  mesmo...e  aí  ela  foi  trabalhando  texto,  língua 

portuguesa,  ela  foi  dizendo  um  pouco  isso,  e  aí  me  surgiu  uma  questão...se  esse 

direcionamento no trabalho da Laura que pode ter acontecido com vocês também, se é uma 

resposta  à  demanda  da  escola,  há  uma  demanda  da  escola  nesse  trabalho  de 

complementação de vocês? Aparece o ‘Olha é preciso trabalhar mais alguns conteúdos’?” 
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Mary – “Não, não nos é cobrado. A escola não cobra do programa, você tem que 

melhorar esse aluno pra ela”.

Mary – “Eles olham assim... e o problema que eu vejo com as professoras de lá 

(Fundamental) não quererem trabalhar em conjunto, porque os próprios alunos vêem aqui 

como uma parte lúdica, aqui é a hora de eu me divertir e lá (escola) é chato, então o que 

eles aprendem aqui brincando acaba rendendo mais do que aquilo que eles aprendem lá na 

sala (de aula da escola). E isso pesa pra elas e é de onde nasce essa rivalidade e esse olhar 

de que você não tem nada com isso, nem quero dividir com você por que na realidade você 

é uma pedra no meu caminho”.

Pesquisador – “Vocês trouxeram outra coisa aqui que é a junção de oficinas, que é 

uma especificidade daqui.”

Isabel – “Todas nós trabalhamos duas em uma.”

Pesquisador – “E isso aparece, na fala de vocês, como um elemento dificultador, e 

que exige de vocês todo um processo de adaptação.” 

Mary – “É, porque nos é cobrado um planejamento semanal, a secretaria cobra um 

papel, então pra os professores, que são duas oficinas, são dois planejamentos toda semana 

em  cima  daquilo.  Não  é  só  o  planejamento  anual  e  vamos  embora,  tem  semestral, 

bimestral, projetos extras e é cobrado papel em cima de tudo isso”.

Mirtes –  “E pra  mim é  complicado,  porque  quando  eu  trabalhei  a  questão  da 

erotização,  ficou perdida  a  aula  de música...  eu pego uma aula  com cada de Relações 
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(Interpessoias), uma aula com cada um de Música. Então tem coisa que ficou a desejar na 

oficina de música,  porque eu precisava trabalhar Relações,  e teve coisas que ficaram a 

desejar em Relações, porque eu precisei trabalhar música”. 

Mirtes – “Porque se tivesse um professor de relações e outro só de música, cada 

faria a sua parte, POC (Práticas de Organização do Cotidiano) e Expressão a mesma coisa, 

Texto 1 e Texto 2 a mesma coisa. De repente você para tudo porque tem que ensaiar pra 

uma festa, tem que ensaiar “thriller”.

Isabel – “Aí que tem os problemas, que, embora esteja diferente a proposta, aqui é 

cobrado  como  se  cobra  em  outra  unidade  de  educação  complementar,  que  tem  sete 

professores por período, onde cada um trabalha uma oficina. Na apresentação dos projetos 

a cobrança é a mesma.”

Pesquisador – “Dando continuidade, faço um destaque: na fala do Adalberto não 

aparece essa divisão de tarefas que aparece na fala dos outros, entre agente educacional e 

professor, até porque você vem de outra secretaria (Esportes) e, de alguma forma, não 

fazer parte dessa estrutura, e fazer atividades desportivas, meio que diferencia esta unidade 

das demais, quer dizer, o teu trabalho é um ponto de diferencial deste espaço com outros 

espaços.”

Mary –  “Diferenciação  positiva...  Isso  fica  bem  claro,  quem  sabe  as  outras 

(unidades) aderem”.

Adalberto – “Isto difere bastante das outras”.
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Adriana – “Eu que cheguei agora, percebo que muitas melhoras desse alunos vêm 

desse lado aí,  existem muitas trocas, regras, e isso faz com que eles melhorem com as 

outras (oficinas) porque senão vai perder com ele (Educador 6 - Adalberto), porque ele é a 

parte mais legal e atrativa daqui”.

Adalberto – “Friso muito a questão do merecimento, ficava fora de uma aula de 

natação, olha você atrapalhou a aula da professora, fez isso com a aula da outra professora, 

não se comportou bem na hora do almoço, na hora da fila, então hoje você está sem a 

natação”.

Mirtes – “Isso que tem de bom, a equipe se fala, se conversa.”

Mary – “E isso faz com que eles percebam a valorização do todo, e o quanto é 

importante estar participando de tudo, ele não é excluído da turma, ele faz tudo, mas perde 

a parte lúdica da coisa. Ai ele para pra pensar, porque ele quer participar, antes eles tinham 

aquela coisa do – eu vou fazer só o que me interessa – então se eu não gosto da aula de 

texto, eu vou bagunçar, mas depois, eu gosto de informática, eu gosto de natação, eu gosto 

de futebol, então eu não vou querer perder isso”.

Mary - “... a gente trabalha com esse grupo pensando que eles vão sair pra esse 

mundo lá fora e eles vão ter que conviver, então eles têm que estar preparados, uma pessoa 

que acha que o mundo gira em torno do umbigo não está preparada”.

Há um plano de atividades comum entre as unidades de educação complementar da 

Secretaria  de  Educação,  no  entanto,  no  Programa  PSE/PCE,  o  número  menor  de 

professores  obriga-os a fazerem uma junção de oficinas  e conteúdos,  e  sobre isso que 
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aparecem nesta constelação as queixas dos educadores,  pois  a secretaria  exerceria  uma 

pressão para que o planejamento seja cumprido, por outro lado, e a peculiaridade de uma 

unidade  de  educação  complementar  num  clube  de  bancários  é  vista  como  uma 

diferenciação  positiva,  e  no  conjunto  levaria  os  educandos  a  uma valorização  daquele 

espaço.

5.2.3.4  Quarta  constelação  –  COMO  É  VISTA  A  PARTICIPAÇÃO  DAS 

FAMÍLIAS NO PROGRAMA PSE/PCE

No  primeiro  encontro  reflexivo,  apareceu  com  destaque  que  as  mudanças  na 

parceria do Programa, saindo do vínculo com a Secretaria de Assistência Social e passando 

para a Secretaria de Educação levaram a uma transformação nos modos como a família e o 

Programa se relacionam. Já na devolutiva, os educadores enfatizaram o fato de que o tipo 

de  atendimento  que  o  Programa  oferece  às  crianças  e  aos  adolescentes  reforçaria  nas 

famílias  a  postura  de  deixar  as  tarefas  de  cuidado  dos  filhos  para  os  educadores  do 

programa,  e isto seria a expressão de um comportamento  mais  geral  da população,  de 

acomodação diante da ação dos serviços do estado.

Pesquisador – “A gente vai pra um segundo momento, quando eu peço pra falarem 

um  pouco  da  experiência  de  vocês  com  as  famílias.  Eu  pedi  coisas  significativas  e 

relevantes e vocês começaram a contar, e aí o que apareceu muito, na fala de vocês, foi que 

haveria  uma  omissão  das  famílias  no  cuidado  dos  filhos,  apareceu  na  fala  da  Laura 

(educadora 2) quando ela relatou as visitas, a questão da higiene, a questão das roupas, e 

vocês relatavam que essa omissão provocava uma sobrecarga de trabalho pra vocês , o que 
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a família não fazia lá na casa, acabava sobrando pra vocês fazerem aqui, de alguma forma 

vocês assumindo responsabilidades que seria dos pais, é isso?”.

Mary – “É isso, acho que isso tem se generalizado, até pela questão de que pela lei, 

tem a obrigação do estado, tem a obrigação da família, e o que a família não faz, o estado 

tem que assumir e a família, sabendo que o estado assume, não tem se preocupado muito e 

tem  jogado  cada  vez  mais  pro  estado  fazer,  a  gente  percebe  pela  questão  do 

assistencialismo e pela questão de... antigamente o pai trabalhava e a mãe se preocupava 

com os filhos, hoje em dia, até por uma questão que nós já falamos, de a família não ser 

mais nuclear, mesmo quem tem a mãe e o pai, os dois acabam trabalhando, então certas 

funções o estado acabou se apossando, não é uma questão nossa, o estado se apossou de 

algumas coisas e isso se tornou normal. Se tornou até natural”.

Mary - “A família jogou pro estado tudo, e o estado que eu falo, somos nós que 

estamos trabalhando no município, mas que pode ser do... federal, que seja cumprindo o 

papel  da  família  mesmo,  nós  cumprimos,  em  várias  funções,  papéis  que  seriam  das 

famílias”.

Em vários momentos, aparecem críticas à postura de acomodação das famílias, de 

se deixar tudo na mão do serviço público, e isto, segundo os educadores, aparece na forma 

como as famílias dos educandos se relacionam com o Programa.

Procuramos  desvelar  os  sentidos  que  educadores  de  um programa  de  educação 

complementar dão à participação das famílias de educandos.  Na devolutiva, indagamos-

lhes sobre como dar respostas a essa questão da acomodação e da baixa participação das 
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famílias  dos  educandos  e  os  educadores  apontaram  para  um  trabalho  de  sedução,  de 

atração  dessas  famílias,  tudo  com muito  cuidado  para  não  espantá-los,  cumprida  essa 

etapa, a seguir um trabalho, que na palavra dos educadores, seria de conscientização, que 

os levasse a ampliar suas responsabilidades no cuidado dos filhos e uma melhor divisão de 

tarefas com os educadores, retirando-lhes o que eles consideram uma sobrecarga.

Pesquisador – “Na fala de vocês, a forma como as famílias estão organizadas hoje 

trouxe uma sobrecarga para as escolas ou para as instituições, do estado etc...e isso gerou 

uma acomodação de algumas mães, de pais etc...se a gente pensar num processo de maior 

participação, ou de retomada da participação da família, como é que vocês vêem quebrar 

essa lógica?  Como é que se  quebra esse esquema de acomodação e  faz com que eles 

participem mais, considerando essa realidade que eles têm que trabalhar etc...”.

Mirtes – “A gente tenta na medida em que a gente liga pra vir buscar o filho e a 

mãe não vem... a gente liga e pede pra mãe estar levando o filho ao médico e a mãe não 

vem, onde a família deveria tomar atitude, mas a família pede pra gente tomar atitude...a 

gente faz isso inconsciente porque afinal de contas eles não são nossos filhos...nós somos 

educadores  e  não  os  pais  deles,  então  a  gente  fala,  poxa,  é  seu  filho,  venha  aqui 

buscar...mas não vem...”.

Mary – “...  eles têm dentista  de graça,  médico de graça,  no mesmo bairro que 

moram, eles aqui, fazem uma cartinha, fez só uma pré-análise aqui, tem que encaminhar, 

pra um tratamento... os pais não levam, então essa criança que já está com o dente que 

perdeu  todo,  desde  que  começou  a  cariezinha,  a  dentista  aqui  já  encaminhou  o  papel 
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avisando que tinha que levar, então passa ano, passa ano, eles não levam, não que e o pai e 

a mãe tratam da boca deles mesmo, não, não tratam, mas eles foram avisados sobre seus 

filhos, olha mãe, foi uma médica lá, viu um problema e disse que eu preciso tratar... você, 

como bom pai, tem que catar seu filho e levar, até porque o que você tem que fazer não é 

pago, é de graça! E nem assim ele vai, não vai, não leva...”.

Mary – “...é nesse ponto que eu falo que chegou num estágio que eles não se 

preocupam mais porque eles sabem que nós nos preocupamos, quer dizer, tem a dentista 

aqui,  a  gente  tá conscientizando  essa  criança,  tomara  que  ele,  quando  chegar  na  pré-

adolescência e na adolescência, ele mesmo pegue o cartão e ele mesmo vá lá no postinho... 

e aí se trate... porque a gente pensa na conscientização que a gente tá colocando nele, esse 

tá sendo o trabalho que nós estamos fazendo, mas ele teve um pai e uma mãe que mesmo 

avisados  e  conscientizados  não  se  preocuparam  em  fazer  alguma  coisa,  não  há  uma 

preocupação.”

Mary – “A prefeitura trabalha com essa questão de trazer a família pra unidade”.

Pesquisador – “E vocês  pretendem fazer  o que com essa aproximação?  O que 

vocês pretendem fazer?”.

Mary – “Eu imagino que a gente consiga talvez com essa aproximação maior, uma 

maior conscientização dos pais, quanto maior o contato, maior a verbalização com esses 

pais e aí a melhor conscientização deles porque água mole em pedra dura tanto bate até que 

fura.”
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Isabel  –  “A  gente  tem  essa  visão,  mas  será  que  eles  vêem  assim,  com  essa 

aproximação  é  conhecer  como  eles  pensam,  como  eles  agem,  se  eles  têm essa  visão 

mesmo, se acham que estão certos, eles olham a gente como um bem, então a gente precisa 

olhar o lado deles pra começar a mudar.”

Pesquisador – “Ok, a Mary traz a necessidade de um trabalho de conscientização, 

a Isabel traz a importância de conhecê-los, quem são eles? Como eles pensam?”

Isabel – “Porque mesmo a gente conhecendo a gente não conhece tudo, às vezes a 

gente tem a visão deles como a Kelly falou, mas eles às vezes vêem a gente como do lado 

do bem, nossa como eles estão cuidando do meu filho”. 

Mary – “O problema é que esse cuidando, eles que cuidem”.

Isabel – “É...tem que começar a partir daí”. 

Mary –  “Justamente,  a  ideia  é  essa...fazer  com  eles  percebam  que  estamos 

cuidando, mas também que eles percebam que eles precisam cumprir o seu papel de pais. 

Agora como, a gente vai ter que analisar e ver como a gente vai chegar a isso”.

Adriana – “Talvez trazendo eles mais pra dentro da unidade eles vão percebendo”.

Mary  – “Mas a  gente  já  vem trazendo...  eles  vêm com um olhar  sobre  o que 

estamos fazendo e elogiar isso, mas não sobre o que eu tenho que fazer... então o que tem 

que ser feito, é o que... a unidade faz  isso e eu tenho que contribuir com aquilo”.
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Mirtes – “É isso que eles têm que ter consciência, a gente precisa da consciência 

deles, acho que compartilhar, dividir as tarefas”. 

Mary – “Por isso é que eu falei no como trabalhar isso... porque você não pode 

espantar né, como cozinhar o sapo... em fogo baixo... se jogar na água quente ele foge”.

Isabel  – “Por isso que acho que a gente tem que ter também um especialista pra 

trabalhar isso, porque se não a gente vai espantar as famílias”.

Mary – “É, não joga na água quente não que foge, deixa lá no foguinho baixo, vai 

esquentando, até que ferve e ele nem percebe”.

A  metáfora  do  sapo,  utilizada  por  uma  das  educadoras,  traz  a  ideia  de 

armadilha,  ou  seja,  é  preciso  criar  subterfúgios  para  que  se  “capture”  a  família,  e  a 

“cozinhe”, estas imagens e formas de representar o como lidar com as familias revela uma 

compreensão do que seria um trabalho de conscientizaçãom, não na forma de superação da 

alienação ou de condições de opressão, mas tendo um caráter prescritivo, de quais seriam 

os  procedimentos  adequados  para  se  cuidar  dos  filhos  e  assumir  as  responsabilidades 

familiares. 

5.2.3.5  Quinta  constelação  –  COMO É VISTO O CUIDAR DOS FILHOS 

PELAS FAMÍLIAS

As  formas  do  CUIDAR  na  narrativa  dos  educadores  sobre  as  famílias  dos 

educandos  a  partir  da  EXPERIÊNCIA VIVIDA.  A  narrativa  dos  educadores  sobre  as 

famílias dos educandos e como o cuidar se revela.
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Mary – “...eu falo que quando eu trabalhava numa unidade de educação infantil 

que a criança ficava doente e a gente ligava pros pais, e dizia, olha o seu filho ta com 38 

graus de febre aqui, você precisa vir buscar ele aqui, e a mãe dizia “leva no posto, o posto é 

aí do lado, leva!” Então eu digo, não é função nossa levar no posto, eu não posso dar 

medicamentos pras crianças daqui, se trouxerem uma receita médica especificando esse 

negócio,  eu  não  posso  dar,  eu  não  sei  se  essa  criança  tem  uma  alergia,  ah  mas  um 

Aessezinho não mata ninguém, mata sim! Meus filhos são alérgicos a AS então não dêem 

Aessezinho  pra  eles...eu  tenho  essa  consciência  mas  tem pais  que  pensam,  como  não 

podem dar um remedinho, ou seja , eu não me preocupo mais em cuidar do meu filho nem 

mais quando ele está doente”.

Mary - “Aqui  mesmo no ano passado teve  uma criança  que  ficou  doente,  nós 

ligamos pra mãe e falamos, olha o seu filho está doente e você tem que vir buscá-lo, ela 

trabalhava, mas veio buscar a criança, e ai nós dissemos a ela, você leva ele ao médico, 

pede a medicação, traz a receita se for o caso de a gente dar a medicação aqui, e ela não 

levou,  ela  foi  na  farmácia  e  comprou  o  remédio  que  ela  achava  que  precisava  dar, 

automedicação que é comum no brasileiro... quando ela chegou aqui e nós falamos que não 

podemos dar esse remédio pra criança, porque não tem receita, nós só podemos medicar 

com receita, aí ela deixou a criança aqui, foi embora, quando deu a hora do remédio ela 

voltou e deu o remédio pra criança e foi embora de novo , então você tá entendendo como 

funciona o nosso olhar sobre isso”.

Mirtes – “É porque eu tenho uma criança que tem obesidade mórbida, na outra 

unidade, pra eu conversar com a mãe dele, eu conversei com muitas pessoas antes, porque 

é complicado você chegar e falar “o teu filho tem obesidade mórbida”, é o filho dela, adoro 
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esse menino, o menino inclusive é cadeeiro, foi feito na cadeia... (risos)... é... a gente fala 

que a criança feita  na cadeia é cadeeira...  foi  feita  lá nas visitas íntimas...  então como 

chegar pra essa mãe e falar que esse menino precisa ser tratado por que assim, ele está 

sendo alvo de bullying, ele não aguenta vir andando até o pinheirinho, precisa dois alunos 

virem atracados nos braços dele, então é complicadíssimo conversar com essa mãe, eu fui 

falar com ela, e ela se armou, “ele tá fazendo jiu jitsu...eu tô cuidando...”, eu disse que não 

tava dizendo  que  ela  não  tava cuidando...apenas  dizer  o  que  está  sendo feito,  porque 

muitas vezes a gente não sabe chegar pra conversar...”

Na devolutiva, os educadores relatam ter dificuldades em envolver as famílias em 

situações que exigem cuidados mais específicos, como nos casos de doença dos educandos, 

e nos parece que a família reage quando percebem que os educadores lhes insinuam estar 

havendo uma postura negligente por parte dos pais.

5.2.3.6  Sexta  Constelação  –  A  ORGANIZAÇÃO  DAS  FAMÍLIAS  DOS 

EDUCANDOS VISTA PELOS EDUCADORES. 

Nesta  constelação,  abordamos  a  forma  como  os  educadores  descrevem  a 

organização dos familiares a partir das visitas domiciliares e atividades pedagógicas. Na 

devolutiva,  aparece  com nitidez  que a equipe de educadores  reconhece a existência  de 

variados  arranjos  familiares,  no entanto  esse  reconhecimento  não impede que  haja  um 

estranhamento por parte dos educadores. Há um tom de inadequação presente nas falas dos 

educadores,  no  entanto  eles  relatam  que  os  educandos  lidam  com  uma  aparente 

naturalidade, o estranhamento é por conta dos educadores. 
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Pesquisador – “E você fala um pouco das oficinas das relações interpessoais, que 

haveria uma maior aceitação deles, dessas atividades e aí a aparece a coisa da família que 

você trabalha numa concepção de família que não é a nuclear”.

Mirtes – “Não, não é a nuclear”.

Pesquisador – Que família é essa então?

Mirtes – “Então, eu acho que eu comentei com você, houve uma roda de conversa 

que a gente jogava um dado e se perguntava “você acha que a sua família é?”, e eu devo ter 

falado de três crianças que vieram fugidas de outra cidade, com o pai, e eles são felizes, 

não tendo problema nenhum, eles são felizes, mesmo tendo estupros, o outro menino levou 

4 anos pra falar, quem quase não sentiu nada foi a menina, porque a mãe veio grávida, e 

eles são felizes agora com o padrasto, que aceitou essa família, de uma mãe grávida de um 

pai que era da Paraíba, de Pernambuco, não sei, daquele lado, daquela região, e virou uma 

família, a outra família, que a mãe da Tainá, a Tainá chora do que a gente conversou sobre 

morte, perdas, e a Tainá chora a perda do padrasto, do padrasto (ênfase), a Luzia chora a 

perda do padrasto, então é uma situação meio assim né, que parece pra nós que padrasto é 

meio  que carrasco né,  porque estuprou uma,  tocou a outra,  porque fez não sei  o que, 

porque sempre quer ficar só com a mãe. A Carla tem cinco irmãos e só ela mora com a 

avó, porque se dá com a vó então a família dela é a avó, e os outros quatro irmãos moram 

com a mãe”.

Isabel – “E a Raiane né, que está no programa e que mora com a mãe, mas também 

não aceita  as duas irmãs,  que são de outro pai.  Ela fala,  dona, eu só vou parar de dar 
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trabalho pra minha mãe quando eu for pra São Paulo morar com meu pai. Ela começou a 

me contar.”

- É, mas seu pai mora aonde?.

- Dona, não sei, porque eu nunca vi meu pai, mas eu quero morar com meu pai, 

minha mãe me falou que vai me mandar pra lá”. Então ela está esperando chegar o final de 

ano pra morar com o pai que ela nem conhece.”

Mirtes – “Então, esse problema das famílias  são normais, pra mim é que não é 

normal, são três pais diferentes, três filhos diferentes, um que ela não aceita, outro que ela 

quer mandar embora, mas ninguém quer largar da mãe.”

Mirtes – “As famílias são assim, a mãe de um aluno está no quinto filho, inclusive 

veio com um neném aqui, inclusive está tentando uma menina, só que esses dois são de um 

pai os outros três é de outro pai e eles estão em cinco.”

Ao se deparar com os múltiplos arranjos das famílias de seus educandos, embora 

reconheçam  como  um padrão  atual,  considerado  por  eles  como  normal,  as  suas  falas 

revelam estranhamento diante das ações das crianças no interior destas famílias.
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5.2.3.7 Sétima Constelação – A COMUNICAÇÃO ENTRE EDUCADORES E 

FAMILIARES 

Nesta constelação, os educadores descrevem como as famílias compreendem o PSE 

/ PCE, tendo reflexo na forma como se dá a comunicação Educador-Família, e revelando o 

sentido da participação dos pais nas atividades do programa PCE.

Isabel – “É uma observação minha também viu Mary, no dia da festa junina, que 

nós tivemos aqui, a mãe veio e nós estivemos perto dela, e ela dizia... ah (nome do menino) 

ah ele não tem jeito... sabe assim.”

Mary – “É mais uma coisa assim, ah eu não posso com ele, e me fazer de vítima do 

que pegar o touro a unha, então eu fico aqui no meu cantinho e deixo né, pra ver até onde 

vai, agora se eu tiver que assumir a minha responsabilidade eu vou ter que catar o touro a 

unha... e a gente sabe que não é fácil, então tem toda essa questão...”Que eu posso, ah eu  

não  posso  com  ele...  voz  delicada”.   É  a  frase  da  mãe  que  não  quer  assumir  a 

responsabilidade como mãe.  Eu não vou agir com a autoridade de mãe que eu tenho, e eu 

não estou me referindo a agressão, mas embutir nessa criança tudo que a comunidade e a 

sociedade pede, eu me fazendo de vítima, eu não preciso de nada disso, aí o estado que 

tome conta,  e o estado  tá construindo Febem e outros espaços,  quando não tiver  mais 

opção e quando este programa não tiver mais espaço pela questão da idade. Enquanto tem 

aqui a gente vai dando conta, depois, o estado vai dando conta do resto”.

Na  devolutiva,  notamos  poucas  referências  à  comunicação  e  ao  diálogo 

entre os educadores e as familias dos educandos, o que pode nos sugerir que diante da 
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percepção  negativa  que  os  educadores  têm sobre  estas  famílias,  o  diálogo  seria  então 

limitado ou não ocorreria,  a comunicação teria  uma característica  mais informativa,  de 

âmbito geral,  e de caráter  unilateral,  ou seja, a comunicação se daria numa única via e 

sentido, a do educador em direção às famílias.

5.2.4 Síntese do Segundo Encontro Reflexivo / Devolutiva

Há  uma  diferenciação  entre  o  ser  educador,  e  o  ser  professor,  ou  agente 

educacional, isso nos diz como ele se vê no trabalho, o lugar que ocupa na equipe e o tipo 

de atividade que desenvolve. 

No primeiro encontro, identificamos a existência de uma tensão entre aquilo que 

pedagogicamente é pensado pelos educadores e a realidade dos educandos, os espaços em 

que isso aparece com maior nitidez são nas atividades relacionadas à música, o “excesso” 

de  erotização  apontada  pelos  educadores  e  uma  naturalização  do  comportamento  de 

agressão entre os educandos.

Na devolutiva, essa tensão reaparece e no diálogo entre a educadora  Mirtes, que 

vinha relatando a dificuldade em se propor atividades e a resistência dos educandos, o que 

seria, segundo esta educadora, relacionado à cultura do educando, e  Isabel, que propõe 

indiretamente  uma solução,  citando um filme em que um professor  enfrenta  o  mesmo 

problema e encontra um caminho para enfrentar esse problema.  Mirtes pondera que no 

filme o professor teve mais tempo pra desenvolver uma nova estratégia, tempo que ela 

Mirtes não teria.
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O conflito entre o conteúdo que o educador apresenta e a resistência do educando 

revela um jogo de negociações, pequenos pactos, o educador cede um tanto, o educando 

outro  tanto,  num equilíbrio  bastante  frágil.  O que  antes  parecia  ser  um conflito  entre 

conteúdos formais, da cultura universal, mais erudita e que seria trazida pela educadora e a 

cultura popular massificada dos educandos, se revela um conflito de valores, de gostos 

pessoais,  “o  sertanejão  universitário  (deles)  e  o  meu  sertanejo”,  de  formas  de  ver  e 

perceber o mundo. 

De certa forma, essas diferenças de “opiniões” entre o educador e os educandos 

aparecem  em  outros  momentos  considerados  delicados  pelos  educadores,  como  na 

discussão sobre sexualidade e erotismo e na questão da violência. Aparece, nas atividades 

relacionadas à sexualidade, uma postura mais defensiva dos educadores, um receio de cair 

em armadilhas e ser mal interpretado pelas famílias dos educandos, principalmente quando 

se trata  da sexualidade das  meninas,  inclusive  tendo a  orientação  de que,  no caso das 

meninas, as dúvidas sejam sanadas em casa, com a mãe. Se nos meninos tudo é discutido 

abertamente, como e quanto se permitir prazer e contato com o próprio corpo, adentrando 

na intimidade dos garotos, na menina, é o recato, nada pode ser discutido, essa conversa 

fica pra ser feita com a mãe em casa. 

Já  na  questão  da  agressividade,  aparece  uma  maior  organização  da  equipe  de 

educadores, inclusive com um sistema de punição que envolve as atividades esportivas, 

consideradas  as  mais  legais  pelos  educandos.  A  agressividade,  segundo  as  falas  dos 

educadores, se apresenta como algo naturalizado, relacionado ao tipo de experiência que os 

educandos têm em casa e no bairro em que vivem. Há implícito, na fala dos educadores, 
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que o comportamento agressivo dos educandos tem relação com ambientes domésticos em 

que a agressividade é tolerada e vivenciada rotineiramente.

Os educadores passaram então a enfrentar os comportamentos agressivos, no início, 

no momento do revide, interrompendo o que eles veriam como um ciclo de violência, e 

esta estratégia, segundo seus relatos, vem trazendo alguns resultados.

No  primeiro  encontro  reflexivo,  identificamos  que  neste  programa  haveria  a 

peculiaridade de, ao mesmo tempo em que se pertence ao sistema oficial de ensino, fazer 

parte de um programa de educação complementar num clube de bancários.

Na  devolutiva,  os  educadores  nos  dão  mais  elementos  que  reforçam  nossa 

percepção de que, embora o programa seja vinculado à Secretaria Municipal de Educação e 

portanto, ao sistema formal de ensino, ele se caracteriza como um espaço singular em que 

se privilegia os aspectos lúdicos, a presença de equipamentos e de práticas esportivas, e 

como  limitação,  um número  menor  de  educadores,  obrigando-os  a  fazer  a  junção  de 

oficinas em um tempo menor do que o determinado pela Eecretaria de Educação.

Se no encontro reflexivo apareceu com destaque que as mudanças na parceria do 

Programa, saindo do vínculo com a Secretaria de Assistência  Social  e passando para a 

Secretaria  de  Educação  levou  a  uma  transformação  nos  modos  como  a  família  e  o 

Programa se relacionam, na devolutiva os educadores enfatizaram o fato de que o tipo de 

atendimento que o Programa oferece às crianças e adolescentes reforçaria, nas famílias, a 

postura de deixar as tarefas de cuidado dos filhos para os educadores do programa, e isto 
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seria a expressão de um comportamento mais geral da população, de acomodação diante da 

ação dos serviços do estado.

Em vários momentos, aparecem críticas à postura de acomodação das famílias, de 

se deixar tudo na mão do serviço público, e isto, segundo os educadores, aparece na forma 

como as famílias dos educandos se relacionam com o Programa.

Na devolutiva, os educadores relatam ter dificuldades em envolver as famílias em 

situações que exigem cuidados mais específicos, como nos casos de doença dos educandos, 

e nos parece que a família reage quando percebe que os educadores lhes insinuam estar 

havendo uma postura negligente por parte dos pais.

Notamos poucas referências à comunicação e ao diálogo entre os educadores e as 

famílias dos educandos, o que pode nos sugerir que, diante da percepção negativa que os 

educadores têm sobre estas famílias,  o diálogo não ocorreria,  a comunicação teria  uma 

característica  mais  informativa,  de  âmbito  geral,  e  de  caráter  unilateral,  ou  seja,  a 

comunicação se daria numa única via e sentido, a do educador em direção às famílias.

Indagamos-lhes sobre como dar respostas a essa questão da acomodação e da baixa 

participação das famílias dos educandos e os educadores apontaram para um trabalho de 

sedução,  de  atração  dessas  famílias,  tudo  com  muito  cuidado,  para  não  espantá-los, 

cumprida  essa  etapa,  a  seguir  um  trabalho,  que  na  palavra  dos  educadores,  seria  de 

conscientização, que os levasse a ampliar suas responsabilidades no cuidado dos filhos e 

uma melhor divisão de tarefas com os educadores, retirando-lhes o que eles consideram 

uma sobrecarga.
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A metáfora do sapo, utilizada por uma das educadoras, trouxe a ideia de armadilha, 

ou seja, é preciso criar subterfúgios para que se “capture” a família, a “cozinhe”, estas 

imagens e formas de representar o como lidar com as famílias pode nos revelar que a 

relação entre os educadores e as famílias seja de desconfiança mútua e isto,  em parte, 

explicaria a baixa participação das famílias, relatadas pelos educadores, neste programa.

Na  devolutiva,  aparece  com  nitidez  que  a  equipe  de  educadores  reconhece  a 

existência de variados arranjos familiares,  no entanto,  esse reconhecimento não impede 

que haja um estranhamento por parte dos educadores. Há um tom de inadequação presente 

nas  falas  dos  educadores,  no  entanto,  eles  relatam que  os  educandos  lidam com uma 

aparente naturalidade, o estranhamento é por conta dos educadores. 
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4 DISCUSSÃO

O  Programa  PCE/PSE  é  um  programa  nacional  e  que  tem  por  finalidade  a 

integração  entre  a  escola,  a  família  e  a  comunidade,  por  meio  de  práticas  educativas 

complementares  à  escola,  preconiza  a  participação  das  famílias  dos  educandos  nesse 

processo.  No  início  deste  trabalho,  destacamos  que  a  necessidade  de  ampliação  da 

participação das famílias justificava estudos sobre a relação entre programas desta natureza 

e  as  famílias  dos  educandos,  principalmente  sob  a  perspectiva  dos  educadores,  atores 

sociais  que  mediam  a  relação  entre  a  instituição,  o  programa  e  os  educandos  e  seus 

familiares. 

Essa  premissa  levou-nos  à  definição  do  objetivo  deste  estudo,  compreender  os 

sentidos que se desvelam, para educadores sociais, sobre a participação de familiares de 

educandos  de  um  programa  de  complementação  educacional.  Sabíamos  que,  para 

chegarmos  a  essa  compreensão,  necessitávamos  de  pontos  de  ancoragem,  que  nos 

serviriam de apoio neste trabalho. Daí a escolha da concepção de diálogo em Paulo Freire e 

aportes da fenomenologia existencial



Investigar os sentidos que se desvelam para educadores sociais sobre a participação 

da família num programa de complementação educacional passa pela observação atenta 

sobre as falas destes educadores. Assim, em dois encontros realizados com a equipe de 

educadores do PSE/PCE, pudemos constatar, a partir de suas narrativas, dois agrupamentos 

de constelações. 

Um primeiro agrupamento teve como foco o universo do educador, sua relação com 

os educandos, com as suas práticas educativas e a forma de sua inserção no programa, se 

constituiu  via  a  parceria  de um órgão municipal  e  uma instituição  de âmbito  nacional 

ligada  a  um  banco  estatal.  Pertenceriam  a  este  primeiro  agrupamento  as  seguintes 

constelações:

- “Eu educador / Professor”, a “Relação Educador / Educando” e o “Educador num 

programa de educação complementar”.

O segundo agrupamento de constelações traz a narrativa dos educadores orientada 

para a forma como compreendem as famílias, sua organização e a forma com que cuidam 

de seus filhos. De certo modo, para os objetivos deste trabalho, este segundo agrupamento 

concentra nossa maior  atenção e foco, na medida em que,  por meio das narrativas dos 

educadores, podemos compreender como se desvela, para estes educadores, a participação 

das famílias num programa de complementação educacional. 

As constelações que fazem parte deste segundo agrupamento são:
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- “Como é vista a participação das famílias no programa”, “Como é visto o cuidar 

dos  filhos  pelas  famílias”,  a  “Organização  das  famílias  vista  pelos  educadores”  e  “A 

comunicação entre educadores e familiares”.

De todo modo, as narrativas presentes no primeiro agrupamento nos situam de onde 

partem os discursos e as narrativas sobre as famílias dos educandos, assim, na constelação 

que chamamos de “Eu Educador / Professor”, esta tem relação com o fato de a equipe 

estar num programa de educação complementar de âmbito nacional, ligado a uma fundação 

de um banco estatal, e utilizando o espaço físico de uma associação de funcionários, deste 

mesmo  banco  estatal,  que  os  nomeiam  como  Educadores,  e  serem,  em  sua  maioria, 

funcionários públicos concursados em uma secretaria de educação e denominados por esta 

instituição como professores ou agentes educacionais.

Esta forma de se situar, enquanto funcionários da Secretaria de Educação dentro de 

uma unidade de educação complementar, mostra a forma com que se organizam para atuar 

no programa, situando-se em dois níveis de hierarquia, os professores de um lado e os 

agentes educacionais de outro. E esta organização, na perspectiva do cuidado, define que o 

professor  cuida  do  pedagógico,  o  agente  educacional  auxilia  o  professor  e  trata  dos 

cuidados pessoais, da higiene e da alimentação dos educandos. Desta forma, haveria uma 

gradação e uma hierarquia que coloca o pedagógico, entendido pelos educadores como os 

conteúdos a serem transmitidos, num grau de importância superior aos cuidados pessoais, 

de higiene e às questões de relacionamento interpessoal. 

Na constelação  Relação Educador – Educando, ainda no primeiro agrupamento 

de constelações, observamos que a tensão entre aquilo que é planejado pelos educadores e 

a realidade cultural dos educandos, que aparece quando são trabalhadas as temáticas de 
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música, de sexualidade e em situações de agressividade entre os educandos, tem relação 

com  uma  dificuldade  em  se  desenvolver  práticas  dialógicas,  que  levem  em  conta  o 

universo do educando. A inexistência de tais práticas é que leva ao estranhamento de parte 

a parte, à repulsa sobre aquilo que o outro aprecia e gosta, à dificuldade em se discutir 

sobre  as  questões  relacionadas  à  sexualidade  dos  adolescentes  e  ao receio  em ser  mal 

interpretado pelos familiares nesta temática. 

Paulo Freire afirmava que os educandos só podem se tornar sujeitos, libertos das 

relações de opressão e dominação, por meio de um processo educativo baseado no diálogo, 

este  sendo possível  entre  iguais  e  diferentes,  nunca  entre  antagônicos,  e  mais,  seria  o 

diálogo o conteúdo da forma de ser própria da existência humana, e exclui toda relação na 

qual homens sejam transformados em “seres para o outro” (Freire, 1983). Portanto, numa 

perspectiva freiriana, não é possível que se estabeleça um processo dialógico se a relação 

com o outro não considerar as formas como esse outro pensa e percebe o mundo e suas 

relações.

A ausência  do diálogo,  na perspectiva que Paulo Freire  coloca,  aparece noutras 

constelações, como a que chamamos de  “Como é vista a participação das famílias no 

programa”, quando indagamos-lhes sobre como dar respostas à aparente acomodação e 

baixa participação das famílias e os educadores apontam para um trabalho de sedução, 

feito com cuidado para não espantá-los, e a posteriori, quando defendem a realização de 

um trabalho de “conscientização” sobre as famílias, este trabalho,  no entendimento dos 

educadores, teria a finalidade de ampliar as responsabilidades da família no cuidado dos 

filhos  e  uma  melhor  divisão  de  tarefas  com  os  educadores,  retirando  destes  o  que 

consideram uma sobrecarga e uma delegação de tarefas. 
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Haveria, portanto, neste modo de tratamento à família, uma formação unidirecional, 

a  família  necessitaria  de  uma conscientização,  feita  pelos  educadores,  para  assumirem 

responsabilidades  e  tarefas  não  assumidas,  um  melhor  tratamento  dos  filhos  e  uma 

orientação que remete a um planejamento familiar,  de modo a não se constituírem em 

famílias muito numerosas, o que nos remete a considerar que haveria, neste trabalho de 

conscientização, um modelo de família estruturada que poderia ser ensinado às famílias 

dos educandos. 

Quando observamos as narrativas dos educadores, principalmente na constelação 

“Como é vista a participação das família no Programa”, o que vemos é o desvelamento 

de um sentido de participação, de certa forma, domesticado, não dialógico. Esta forma de 

compreender as famílias, numa visão mais “chapada” ou dicotomizada, em que por serem 

pobres e receberem serviços do estado, teriam uma postura de acomodação, nos revela uma 

dificuldade em compreender a existência de múltiplos arranjos familiares e graus variados 

de vulnerabilidade, e que, nas situações, muitas vezes é acionada uma rede de sociabilidade 

para além da  figura do pai  e  da mãe.  E  um dos  pontos  desta  rede  seria  a  escola  e  o 

programa PSE/PCE, por exemplo. 

Haveria  a  presença,  no discurso dos  educadores,  de  uma crença  no  que  Lahire 

(2004) chama de “mito da omissão parental”, se dando num contexto de arranjos familiares 

complexos  e  diversificados  das  famílias  pobres  que  não  são  compreendidos  pelos 

educadores. Estes teriam, diante de si, algo velado, invisível, deduziriam que os pais não se 

importam com seus filhos e que a forma de cuidar deles seria negligente,  delegando à 

escola e aos programas responsabilidades que seriam dos pais. 
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Lahire  (2004)  pontua  que  muitas  vezes  o  discurso  que  aponta  a  família  como 

omissa  ou  negligente  varia  significativamente  conforme  o  nível  socioeconômico  das 

famílias e pode advir de juízos morais de educadores e até da crença na incapacidade das 

famílias pobres em cuidar de seus filhos. 

Neste caso, o cuidar é visto pelos educadores como de responsabilidade da família e 

o pedagógico, de responsabilidade deles, educadores do PSE/PCE. Há uma percepção de 

que as famílias não estariam cuidando adequadamente de seus filhos, haveria negligência e 

omissão nas responsabilidades com os filhos, e isto, levando a uma sobrecarga de trabalho 

para os educadores.

Se  reconhecer  o  outro  na  sua  diversidade  é  uma  condição  para  o  diálogo,  na 

perspectiva de Paulo Freire, seria a solicitude na forma como Heidegger a define, no modo 

de solicitude autêntica, uma possibilidade de ser-com-o-outro. 

De certo modo,  na constelação “Como é vista a participação das famílias no 

programa”, os educadores apontam que haveria dois tipos de famílias de educandos, uma 

que foi inserida no programa no período em que o Programa era ligado à Secretaria de 

Assistência  Social  –  até  2008 –,  momento  em que  o foco  era  atender  as  famílias  em 

condições de alta vulnerabilidade social, e a outra, que adentrou ao Programa PSE/PCE no 

período mais  recente  – de 2009 até  os dias  atuais  -  já  na vigência  da parceria  com a 

Secretaria  de  Educação,  este  momento  do  programa  coincide  com  a  chegada  destes 

educadores, participantes deste estudo.  
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As famílias atendidas passam a ser de perfil diferente, a ênfase se dá nas famílias 

com filhos matriculados nas escolas dos bairros ao entorno do clube dos bancários. Assim, 

se na primeira fase, na sua perspectiva, havia uma família mais “carente”, na segunda, uma 

família  ainda  com  restrições  econômicas,  mas  se  apresentando  de  forma  mais 

“estruturada”. No entanto, o discurso dos educadores dá ênfase nas famílias consideradas 

por eles  como “carentes”,  que expressariam um cuidar  no modo negligente  para esses 

educadores. 

Quando tratávamos neste trabalho de buscar suporte no conceito heideggeriano de 

solicitude, buscávamos apoio para analisar os modos e as expressões do cuidar, no âmbito 

da família e de educadores, ali, vimos que os modos de solicitude se apresentam de duas 

formas,  uma  autêntica,  que  visa  antecipar-se  ao  outro  e  libertá-lo  para  si  mesmo,  em 

contraposição a uma solicitude que salta sobre o outro e o domina. 

“O ser-com-os-outros  cotidiano  mantém-se  entre  os  dois  extremos  de 
solicitude (preocupação) – aquele que salta sobre o outro e o domina, e 
aquele que salta diante do outro e o liberta (vorspringend-befreienden)” 
(SPANOUDIS, 1981, p.42).

As narrativas dos educadores nos mostram que eles apresentam dificuldades em 

envolver as famílias em situações que exigem cuidados mais específicos, como nos casos 

de  doença  dos  educandos,  e  nos  parece  que  a  família  reage  quando  percebe  que  os 

educadores lhes insinuam estar havendo uma postura negligente por parte dos pais.

Na constelação “Como é visto o cuidar dos filhos pela família”, se revela como a 

participação  das   famílias  é  percebida  pelos  educadores,  assim,  as  famílias  deveriam 

assumir  a sua responsabilidade,  única,  de cuidar de seus filhos.  Elas devem estar  bem 
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cuidadas,  para  que  nós,  educadores,  possamos  fazer  a  nossa  parte,  a  pedagógica.  Há, 

portanto,  um  sentido  que  separa  o  cuidar,  responsabilidade  da  família,  e  o  ensinar, 

responsabilidade dos educadores. 

Na constelação “A Comunicação entre educadores e os familiares”, aparecem os 

modos como se dão esse encontro entre educadores e a família no programa PSE/PCE, e o 

que  se  destaca  é  a  ênfase  dada  pelos  educadores  de  que  esse  encontro  seja  de 

conscientização dos familiares dos educandos, apontando para uma comunicação que se dê 

de forma prescritiva entre educadores e família.

Esse  papel  conscientizador,  atribuído  a  si  pelos  educadores,  tendo  um  caráter 

menos de libertar estas famílias de uma suposta alienação ou de uma realidade opressiva, e 

mais de que leve estas famílias a assumir as responsabilidades que de algum modo não são 

assumidas, que se tenham menos filhos, etc. O diálogo, portanto, não ocorreria, haveria um 

modo de comunicação informativo, de âmbito geral, unidirecional, ou seja, a comunicação 

se  daria  numa única  via,  a  do  educador,  em direção  às  famílias.  Acrescenta-se  que  a 

palavra  “conscientização”,  usada  nas  falas  dos  educadores,  aparece  desprovida  de  seu 

sentido de desalienação e de seu caráter  de transformação, tendo adquirido um aspecto 

moral, em que ter consciência de algo seria saber suas responsabilidades e obrigações, o 

justo e a forma correta de se educar os filhos. 

Este tipo de saber viria do trabalho dos educadores com as famílias. Neste contexto, 

há  uma  naturalização  do  saber  único,  que  viria  pelo  que  convencionou  chamar  nos 

discursos dos educadores pesquisados de “conscientização” e que expressaria a própria 

naturalização da divisão desigual da sociedade. 
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De certo modo, haveria os riscos, nesse modo de comunicação com as famílias, de 

se cair numa educação bancária, tal qual definiria Paulo Freire, enquanto uma prática da 

não-comunicação, e o educador tradicional ''em lugar de comunicar-se faz comunicados e 

depósitos  que  os  educandos,  meras  incidências,  recebem pacientemente,  memorizam e 

repetem'' (FREIRE, 1987a, p. 58). A consequência disto seria o estabelecimento de uma 

''cultura do silêncio'', condicionando-os a um mutismo que permite a ''invasão cultural'' por 

meio desta educação e deste modo de se comunicar.

Esta  cultura  do  silêncio  impediria  o  desenvolvimento  de  outras  capacidades 

criativas  dos  sujeitos,  seja  os  educandos  ou  seus  familiares.  Haveria  aqui  o  risco  de 

padronização  cultural,  levando  ao  aprofundamento  da  negação  das  diversidades 

existenciais e culturais. 

Assim,  para  Freire  (1980,  p.  83),  para  haver  diálogo,  este  "impõe-se  como  o 

caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens", já que, como 

seres  na  busca  constante  de  ser  mais,  reconheceriam  sua  própria  condição  de 

inacabamento, indo ao encontro do outro, numa busca que "deve ser feita com outros seres  

que também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências" (FREIRE, 1983, 

p. 28). E isto exigiria dos educadores também uma compreensão de sua própria condição 

de  inacabamento,  de  incompletude,  que  só  seria  enfrentada  num  modo  de  relação 

dialógica, nas bases em que Paulo Freire a define.

Se nas narrativas destes educadores observamos um movimento de ir ao encontro 

das famílias, ainda que tendo o estranhamento como reflexo, este encontro pode se dar a 

partir  de  uma  postura  mais  curiosa  e  aprendente,  como  aparece  numa  das  falas  da 
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educadoras, a Isabel, quando esta diz que eles precisam conhecer melhor quem são essas 

famílias.  

Para Paulo Freire, é a abertura respeitosa e crítica aos outros, ao novo, à mudança, 

às diferenças, à imprevisibilidade do mundo, que permite a instalação do ato dialógico e 

nesta disponibilidade ao diálogo a beleza resplandece. Em sua concepção, o diálogo é um 

instrumento de transformação de um mundo feio,  opressor,  burocratizador  das relações 

sociais, num mundo belo, ético, solidário; um mundo de gente. E é esta abertura que pode 

possibilitar, a estes educadores e ao Programa, a ampliação da participação dos familiares 

dos educandos, uma participação dialógica e transformadora.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os outros sejam. Esta 
é uma exigência radical” (Freire, 2005). 

Esta  investigação,  que  teve  como  objetivo  compreender  os  sentidos  que  se 

desvelam para educadores sociais, sobre a participação de familiares de educandos de um 

programa de educação complementar, nos possibilitou um olhar aprofundado sobre como 

se dão as relações entre educadores, educandos e familiares dos educandos e possibilitou 

também  um  estudo  em  uma  área  nem  sempre  bem  compreendida,  a  educação 

complementar à escola.

Fomos buscar na fenomenologia aportes, apoios que nos auxiliassem a organizar e 

compreender a experiência vivida destes educadores e as questões que dela emergiam.  Por 

isso a  adoção de uma compreensão não apriorista,  que não visou definir  o que se iria 

encontrar,  ao  contrário,  foi  um caminho  que  se  desenvolveu  no  próprio  processo,  na 

descrição  daquilo  que  fomos  encontrando.  Por  meio  desta  descrição,  aquilo  que  nos 

mostraram  nos  possibilitou  que  os  sentidos  sobre  a  participação  das  famílias  se 

desvelassem.



Mas foi preciso buscar no referencial  de Paulo Freire a base necessária  para se 

compreender  como os  educadores  vêem a  participação  das  famílias  dos  educandos  no 

programa,  se haveria,  nas falas dos educadores,  um sentido de participação calcado no 

diálogo, entendendo-o como sendo possível de acontecer se as bases desta relação forem 

simétricas,  horizontalizadas,  de  abertura  do  educador,  para  ser  ele  também  um  ser 

aprendente.

Vimos  que  as  famílias  dos  educandos  participantes  do  Programa  PSE/PCE,  na 

localidade  em  que  se  deu  esta  investigação,  apresentaram-se  de  duas  formas,  as 

remanescentes  do  período  em que  o  programa  era  uma  parceria  com a  Secretaria  da 

Assistência Social, e o foco eram as famílias vulnerabilizadas e em situação de risco social, 

e as de um segundo período (o atual), cuja parceria é com a Secretaria de Educação, em 

que foram inseridas as famílias de alunos matriculados nas escolas da região ao entorno do 

clube de bancários.

A percepção dos educadores,  mostrada por meio de suas narrativas,  revelou um 

foco e atenção maior nas famílias do primeiro período e uma percepção que levou a uma 

generalização  para as  famílias  do Programa PSE/PCE como sendo “desestruturadas”  e 

“carentes”, com dificuldades em assumir suas responsabilidades no cuidar de seus filhos, 

um cuidar negligente e que delega aos educadores do programa as tarefas que seriam, na 

perspectiva deles, de responsabilidade das famílias. 

Estas  percepções  dos  educadores  sobre  a  família  dos  educandos  os  levaram  a 

compreender  que  a  participação  deva  se  dar  de  modo  passivo,  atendendo  a  uma 

necessidade  vista  pelos  educadores  como  de  conscientização,  por  meio  de  uma 
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comunicação  com as  famílias  de caráter  prescritivo,  ou de  “conscientização”,  sobre  as 

formas corretas de se organizar e cuidar dos filhos e a melhor divisão das tarefas com os 

educadores. 

Esta forma de comunicação não dialógica, preconizada pelos educadores por meio 

de  uma  “conscientização”  das  famílias,  nos  revelou  os  desafios  para  educadores  e 

instituidores de programas de educação complementar em se construir práticas educativas 

dialógicas,  que  levem  educadores  e  famílias  a  construir  juntos.  Isto  passa  por  uma 

aprendizagem  no  olhar  sobre  essas  famílias,  não  dicotomizado,  e  ausente  de  pré-

concepções  ou  crenças  criadoras  de  obstáculos  à  participação  efetiva  das  famílias  em 

programas desta natureza. 

Isto leva-nos a considerar, por um lado, a importância de novos estudos sobre os 

desafios da construção de práticas educativas dialógicas, e de outro, a necessidade de se 

investir  em ações de formação e orientação para instituições educativas,  promotoras de 

práticas  educativas  que  envolvam educadores,  educandos  e  suas  famílias,  baseadas  no 

diálogo, a partir do referencial de Paulo Freire.
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