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RESUMO 

 

Apesar das mudanças ocorridas no âmbito familiar, nas últimas décadas, relações entre pais e 

filhos permanecem assimétricas: continua sendo função dos pais guiar seus filhos no que diz 

respeito à moralidade. Neste estudo pressupõe-se que a mídia infantil explora conteúdos 

morais compartilhados socialmente, ao mesmo tempo que instiga, de modo sutil, 

transformações socioculturais em uma nova geração de pais e filhos. Atualmente os filmes 

infantis são reconhecidos como filmes ‘de família’ por não se restringirem apenas ao público 

mais novo. Configuram-se como meios de problematizar aspectos da vida social e cotidiana, 

facilmente tomados como recursos para a transmissão de valores. O objetivo deste trabalho é 

investigar, sob o mote de um filme de família, valores morais levados em consideração por 

pais e seus filhos de 6 a 9 anos em uma perspectiva intergeracional. Participaram da pesquisa, 

separadamente, dez crianças e o pai ou a mãe dessas crianças. Eles foram contatados em uma 

escola privada frequentada prioritariamente por famílias de classe média da cidade do Recife. 

O filme escolhido para instigar o debate foi Ratatouille (2003), a história de um ratinho que se 

contrapõe aos interesses do grupo familiar, este representado pelo pai que tenta convencer o 

ratinho a não abandonar a clã para seguir o destino de ser um famoso cozinheiro. Finalmente, 

a família se dispõe a ajudá-lo na realização de seus sonhos pessoais, configurando-se a 

preponderância do respeito à individualidade. Por meio de entrevista individual 

semiestruturada, após apresentação do filme – editado em apenas 38 minutos –, os 

participantes recontaram a história (no caso das crianças, simulando a contação para um 

amiguinho não presente; no caso dos pais, simulando para seu/sua filho/a). Em seguida, 

buscou-se: conhecer a opinião deles sobre o enredo e os personagens do filme; uma 

apreciação geral sobre o filme; e também saber sobre seus comportamentos em família no que 

diz respeito às questões abordadas. Segmentos da audiogravação das entrevistas foram 

transcritos, recortados e analisados qualitativamente, buscando-se discutir a respeito da 

reflexão dos entrevistados sobre valores morais. A recontação da história pelos pais propiciou 

indicar que eles se utilizariam da película para transmitir valores considerados por eles 

imprescindíveis de serem ensinados aos filhos, inferência corroborada por suas respostas às 

questões da entrevista. Diferentes estratégias foram mencionadas por eles no intuito de 

instruir moralmente seus filhos. Coerente com o que vem sendo valorizado socialmente, 

percebe-se que a geração de pais compartilha valores de realização pessoal, ainda que não 

descarte a importância da obediência à autoridade e solidariedade aos membros da família. Do 

ponto de vistas das crianças, estas reproduziram interpretativamente o enredo do filme e, na 

maioria das vezes, demonstraram consonância com a opinião dos pais em relação à história. 

Realça-se o potencial de se explorar a temática sob o foco dos estudos intergeracionais 

utilizando um filme de família e roteiro de entrevista com sensibilidade refinada para capturar 

detalhes relevantes à discussão. Outras pesquisas, empregando métodos semelhantes, poderão 

contribuir para futuros estudos com essa e outras temáticas que se afigurem ser de difícil 

investigação. 

 

Palavras-chave: intergeracionalidade; valores de crianças; pais e filhos; família. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the last decades, despite the changes in the familiar scope, the relationships between 

parents and children remain asymmetric: the role of the parents is still guiding their children 

in terms of morality. In this study, the presupposition is that children’s media explore moral 

contents, which are socially shared, while they subtly instigate sociocultural transformations 

in a new generation of parents and children. Nowadays, children’s movies are recognized as 

family movies as they are not restricted to the youngest audience. They constitute means of 

problematizing aspects of the social and daily life, which are taken as resources to transmit 

values. This study aims to investigate, based on a family movie, moral values considered by 

parents and their children between 6 and 9 years of age under an intergenerational 

perspective. Separately, 10 children and one of their parents participated in the research. They 

were contacted through a private school attended mainly by middle class families from 

Recife. Ratatouille (2003) was the movie chosen to instigate the debate. It is a story about a 

little mouse who opposes himself to the interests of the familiar group represented by his 

father, who tries to convince him not to abandon the clan to follow the destiny of being a 

famous cook. Finally, the family decides to help the little mouse to make his personal dreams 

come true, meaning the prevalence of the respect to individuality. The film was edited in 38 

minutes and, after its presentation and based on a semi-structured and individual interview, 

the participants retold the story (in the case of the child, simulating the retelling to a non 

present friend; in the case of the parents, simulating it to their children). Then the participants 

were asked about: their opinions concerning the plot and the characters of the movie; a 

general appreciation of the film; and their behaviors in the family regarding the addressed 

issues. The audio segments of the recorded interviews were transcribed, cropped and analyzed 

qualitatively, aiming at discussing the respondents’ considerations about moral values. The 

retelling of the story by the parents indicated that the film would be used to transmit values 

considered by them as indispensable to their children; this inference was supported by their 

answers to the interview questions. They mentioned different strategies in order to morally 

instruct their children. In accordance to what has been socially valued, the parents seem to 

share values of personal achievement, yet they do not discard the importance of obeying the 

authority and the solidarity to the family’s members. From the children’s point of views, they 

reproduced interpretatively the plot of the movie and, most of the time, demonstrated 

consonance with the parents’ opinions regarding the story. The study highlights the potential 

of exploring the thematic under the focus of intergenerational studies by using a media 

resource with refined sensibility to capture details which are relevant to the discussion. By 

employing similar methods, other researches may contribute to future studies with this and 

other thematics which are difficult to be investigated. 

 

Keywords: intergenerationality; children's values; parents and children; family. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde muito pequena, a criança adquire um repertório que permite ajustar-se ao 

contexto social do qual participa. Por meio de um processo denominado pela literatura de 

socialização primária (BERGER; LUCKMANN, 1966/2007), os adultos responsáveis, em 

geral os pais, possibilitam os primeiros contatos da criança com atitudes, regras e valores 

relevantes para a realidade sociocultural na qual a criança vive. Posteriormente, ao entrar em 

contato com outros grupos e instituições cujas formas e regras de funcionamento são 

diferentes daquelas apresentadas pelos pais, a criança faz uso de valores e ensinamentos já 

aprendidos, percebendo então novos pensamentos e crenças como coerentes ou discordantes 

dos primeiros. Cabe então a ela validar ou refutar os conhecimentos e aprendizados 

transmitidos na socialização primária. Neste momento, denominado de socialização 

secundária, ela passa a compartilhar outras realidades. 

Como era de se esperar, as duas socializações têm pesos diferentes para a criança. A 

primeira, geralmente mais consolidada, é de difícil modificação, justamente porque foi 

assimilada a partir de outros significativos, para usar a expressão de Berger e Luckmann 

(1966/2007). Ela é fortemente carregada de valor afetivo e, pelo menos, a princípio, 

representa algo quase irrefutável. Já as socializações secundárias são incorporadas com alto 

grau de formalismo e anonimato. A afetividade está presente, mas em uma dimensão diferente 

da socialização primária. 

Reconhece-se, entretanto, que tal apropriação do mundo adulto não é realizada 

passivamente. O sociólogo da infância William Corsaro utiliza o termo “reprodução 

interpretativa” para ressaltar a posição ativa das crianças nesse processo: apesar de “afetadas 

pelas sociedades e culturas das quais são membros”, as crianças não apenas reproduzem, mas 

interpretam a realidade social, dando a esta sentidos próprios. (CORSARO, 2009, p. 31). 

De toda forma, é incontestável a marcante influência dos pais nos primeiros anos de 

vida da criança, bem como suas ações no intuito de instruir moralmente os filhos. Contudo, 

permanece ainda pouco investigado como os pais se apropriam da cultura infantil, permeada 

por aspectos sócio-históricos e econômicos vigentes. 

Um dos recursos disponíveis para investigar tais questionamentos seriam os filmes 

infantis. Nas últimas décadas, este segmento específico da mídia é reconhecido como filmes 

‘de família’ ou ‘para todas as idades’ por não se restringir apenas ao público mais novo 

(RAMOS, 2009). Embora dirigido explicitamente para crianças, tais filmes também são de 
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interesse dos adultos, uma vez que, além de servirem de lazer para seus filhos, configuram-se 

como meio de problematizar aspectos da vida social e cotidiana, facilmente tomados como 

mote para ensinamentos diversos, inclusive a transmissão de valores. Em geral, mesmo 

podendo ser acompanhados por um público de todas as idades, ao se destinarem mais 

especificamente à infância, os filmes infantis procuram ter um caráter instrutivo e a sociedade 

cria a expectativa, de fato, de que esse recurso tenha repercussões positivas na formação das 

crianças. Os pais também parecem se utilizar desse recurso para instruir seus filhos. 

Para atrair o público, a criação de enredos cinematográficos requer, certamente, uma 

apropriação de significações da realidade deste mesmo público. Ao mesmo tempo, os roteiros 

também estimulam, de modo sutil, transformações socioculturais que se delineiam em uma 

nova geração de pais e filhos. 

Foi refletindo sobre essas questões que surgiu o interesse em abordar o tema 

intergeracionalidade, com especial realce nas relações intergeracionais sob a perspectiva de 

valores morais levados em consideração por pais e filhos. Partindo da recíproca influência 

entre mídia e construção de subjetividades, pergunta-se, então, que relação existe entre 

valores morais assumidos e transmitidos pelos pais aos filhos e a perspectiva dos filhos 

quanto a esses valores, circunscritos por uma macrocultura que atribui à família, 

prioritariamente aos pais, a tarefa de educar suas crianças, e disponibiliza recursos midiáticos 

que o auxiliam e o influenciam nessa tarefa. 

Adentrar nessas questões constitui um caminho para subsidiar uma melhor 

compreensão das relações intergeracionais, permitindo a consideração de uma construção 

recíproca de valores ao se estudar o desenvolvimento humano. Para tal, pretende-se, nesta 

pesquisa, utilizar um objeto midiático – o filme Ratatouille – como recurso para compreender 

as significações tanto de pais quanto de filhos, perscrutando-se possíveis inter-relações de 

pontos de vistas dessas duas gerações partindo de um dilema moral – familismo versus 

individualismo – viabilizado pela película. 

Apesar de os adultos não assistirem com a mesma frequência das crianças a tais 

produções, é comum assistirem aos desenhos como um momento de lazer entre pais e filhos. 

Desse modo, considera-se possível estender esta reflexão para filmes infantis ou de família. 

Na opinião de Fernandes e Oswald (2005), conversar e trocar experiências sobre desenhos 

animados – e aqui se acrescenta, por correspondência, filmes infantis – torna-se uma das 

narrativas possíveis entre pais e filhos atualmente. 

O interesse em investigar essa temática vem sendo semeado desde o segundo ano da 

graduação em Psicologia na UFPE, em 2007, quando assisti, no cinema, a um filme de família 
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em companhia de minha irmã e meus sobrinhos. Ao final da exibição da película, discutimos 

o quanto era interessante “a moral da história” apresentada em enredos das novas produções 

cinematográficas voltadas prioritariamente para crianças: a ênfase não recai mais – tal qual 

ocorria em décadas anteriores, como em O Rei Leão, por exemplo, – sobre a culpa do 

protagonista em não seguir o caminho predeterminado pela família, mas surge 

prioritariamente a mensagem de ir em busca de anseios e realização pessoal. Chamou-me 

atenção a avaliação positiva de minha irmã quanto às novas instruções morais dos recursos 

midiáticos sendo ela jovem (35 anos), mãe de dois garotos cujas idades eram 9 e 12 anos. 

No decorrer da minha formação, vim estudando como concepções e regras sociais – 

nomeadamente regras de gênero e a concepção de família – eram reelaboradas por crianças 

em situação de brincadeira. Foi a partir de reflexões sobre esses estudos, com o crescente 

interesse pela criança, mas também sobre a relação dela com os adultos, e em grupos de 

discussões do Laboratório de Interação Social Humana (LabInt), que propus uma pesquisa 

qualitativa com enfoque intergeracional. 

Para melhor explorar a questão que me interessei em estudar na presente investigação, 

no capítulo de fundamentação teórica (capítulo 2) será apresentada uma breve 

contextualização das modificações na sociedade brasileira e, provavelmente em outras 

sociedades ocidentais, para compreender, em maior amplitude, as relações intergeracionais na 

família atualmente, bem como a predominância de valores que permeiam tais relações. 

Entende-se que os significados atribuídos aos filmes, as relações interpessoais no âmbito 

familiar e as prioridades valorativas que as atravessam estão em permanente construção por 

meio de compartilhamentos e negociações, variando de acordo com o cenário social, como 

localidade, tempo histórico e micro e macro grupos. Ainda nesse momento, serão feitas 

algumas conceituações importantes para a leitura deste estudo: a noção de família e valores na 

perspectiva teórica adotada. No final do capítulo serão explicitados os objetivos deste 

trabalho. 

No terceiro capítulo, relata-se o percurso metodológico realizado para esta pesquisa, 

detalhando quem foram os participantes, os materiais necessários para a efetivação do estudo 

(ressalta-se o caminho traçado para a escolha de um filme que instigasse o debate com os 

participantes), procedimentos utilizados na coleta e a forma como os dados foram analisados. 

O quarto capítulo é o momento de expor resultados e discuti-los, com base no 

referencial teórico adotado. Este capítulo foi subdividido de acordo com temáticas alçadas no 

corpo de dados: 1) estratégias parentais de transmissão de valores a filhos; 2) opiniões dos 

pais sobre o dilema instaurado pelo filme e a moral da história; 3) apreciações dos filhos 
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acerca da mesma temática, relacionando-as com os achados discutidos no item anterior; e 4) 

reprodução interpretativa da criança a respeito do filme. 

O quinto e último capítulo trata das considerações finais. Relembram-se os principais 

achados e reflexões realizadas durante o trabalho do ponto de vista teórico-metodológico. 

Ressalta-se a peculiaridade do recurso midiático usado, o filme Ratatouille, que propiciou a 

discussão de pais e de seus filhos avaliando, separadamente, os protagonistas da história, o 

ratinho e o seu pai, envolvidos num conflito familiar, caracterizando o dilema moral 

“individualismo versus familismo”. Portanto, os pais voluntários da pesquisa discutiam as 

posições do pai e do filho da película, bem como seus filhos que participaram da pesquisa 

tinham oportunidade de avaliar o filho e o pai do enredo, cada um, a seu turno, posicionando-

se simétrica e assimetricamente em relação aos personagens protagonizados. Mesmo partindo 

de perspectivas teóricas diferentes, e sendo circunscrito por estudos que abordam as relações 

de família numa perspectiva intergeracional, a presente dissertação situa-se num campo de 

investigação classicamente tratado na Psicologia do desenvolvimento infantil, qual seja, a 

ontogênese da autonomia infantil, mais frequentemente respaldada nos estudos piagetianos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente estudo parte da compreensão de homem e mundo da abordagem 

sociointeracionista. Nesta perspectiva, a interação social está na base da constituição do ser 

humano. Desde o início da vida, campos interativos são centrais e imprescindíveis no 

processo de desenvolvimento humano. Nas palavras de Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva 

(2004, p. 24), “as relações [humanas] são co-construídas a partir das ‘inter-ações’, isto é, de 

ações partilhadas e interdependentes”. 

 

2.1 Um olhar sobre o desenvolvimento humano 

 

Adotando-se uma perspectiva sociointeracionista sob um olhar da psicologia 

evolucionista, tem-se a preocupação de entender o desenvolvimento do ponto de vista 

ontogenético, mas também filogenético, justamente por considerar que a história da espécie 

delineia limites e possibilidades para o desenvolvimento de um indivíduo em um determinado 

tempo histórico. O homem precisa de um coespecífico para constituir-se, para compartilhar 

um mundo de significados, e essa importância do outro para a construção do eu é 

compreendida ao se observar a díade bebê-outro. Pressupõe-se que esta tenha evoluído 

filogeneticamente como um sistema interativo (CARVALHO, 1987, 1998). Por isso a 

característica de sociabilidade da espécie humana não é mero acaso – no sentido de ser 

possível ter ou não a presença de outros indivíduos da mesma espécie. Mas, antes, a 

incompletude do bebê humano ao nascer refere-se a uma necessidade da interação com o 

outro para se constituir enquanto indivíduo e obrigatoriamente se inserir em um contexto 

sociocultural. 

Com este olhar, o bebê humano deixa de ser visto como incompetente do ponto de 

vista motor para ser considerado bastante competente socialmente. Ao exigir a presença de 

indivíduos da espécie, desde muito cedo, ocorre sua inserção no contexto sociocultural, 

sugerindo a sua orientação para a sociedade. Sendo assim, é característica da própria espécie 

humana, graças a sua incompletude ao nascer, a plasticidade e capacidade de ajustar-se, 

constituir-se a partir do mundo sociocultural que lhe é oferecido. 

Por essa perspectiva, não é possível compreender biologia/inato e cultura/adquirido 

como polos opostos. Essas dicotomias não são produtivas em uma compreensão 

sociointeracionista de desenvolvimento segundo o qual os aspectos biológicos do organismo – 
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neste caso, organismo humano – depende de um ambiente ecologicamente relevante
1
 para se 

desenvolver.  

As ações humanas devem ser compreendidas a partir do campo de interações do qual 

determinado indivíduo participa. Isto é, deve-se levar em conta a presença ou o 

comportamento de outros indivíduos (CARVALHO; IMPÉRIO-HAMBURGER; PEDROSA, 

1996). Nesta abordagem, portanto, o processo entre pessoa e meio é indissociável, pois ambos 

se entrelaçam em suas construções.  

A perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações (RedSig), também 

concebida sob um olhar sociointeracionista, define o desenvolvimento humano como um 

processo que ocorre durante todo o ciclo vital, por meio de múltiplas interações sociais e se 

constituindo nas próprias interações, num contexto culturalmente organizado (ROSSETTI-

FERREIRA et al, 2004). As pessoas mostram-se submetidas às características da malha de 

significados que compartilham nas interações (usa-se a metáfora da rede para explanar essa 

malha), mas também simultaneamente são ativas sobre esta malha e muitas vezes 

contrapondo-se ou negociando os limites e as possibilidades colocadas pelo contexto, os 

elementos circunscritores. 

Esta posição se aproxima da perspectiva de Corsaro (2009, 2011) quando este defende 

que, como participante da cultura, o sujeito – particularmente referindo-se à criança – não é 

apenas influenciado pelo contexto sociocultural, mas é também capaz de modificá-lo e de 

ressignificá-lo. Sendo assim, a criança não internaliza, imita ou se apropria do mundo 

passivamente. E, por isso mesmo, o pesquisador utiliza o termo “reprodução interpretativa” 

para destacar a participação ativa dos sujeitos nos processos de significação continuamente 

elaborados por meio da interação social. As crianças, portanto, também criam cultura, 

denominada de cultura da infância, que influencia o contexto mais amplo e é reciprocamente 

influenciada por este (CORSARO, 2009; 2011; MÜLLER; HASSEN, 2009). Nas palavras do 

autor, 

 

a reprodução interpretativa reflete a participação crescente das crianças em 

suas culturas, que começa na família e se espalha para outros ambientes à 

medida que as crianças criam uma série de culturas de pares integradas, com 

                                                
1
 O termo “ecologicamente relevante” é utilizado por Cesar Ades (ADES, 1986) e reaplicado por Maria Isabel    

Pedrosa (PEDROSA, 2005).  

ADES, C. Uma perspectiva psicoetológica para o estudo do comportamento animal. Boletim de Psicologia, 

São Paulo, v. 36, n. 85, p. 20-30, 1986. 

PEDROSA, M. I. A brincadeira como um lugar “ecologicamente relevante” para a investigação da criança. In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO, 2005, Vitória. Anais... 

Vitória: Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, 2005. p. 37-42. 
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base na estrutura institucional da cultura adulta. Em geral, a noção de 

reprodução interpretativa desafia a sociologia a levar as crianças a sério e a 

apreciar as contribuições infantis para a reprodução e para a mudança social 

(CORSARO, 2011, p. 56). 

 

Como parte integrante de um grupo social que tem lugar na estrutura social mais 

ampla, as crianças estão sempre participando e construindo a cultura infantil, transformando a 

cultura adulta e concomitantemente se apropriando dela. Elas lançam olhares diferentes sobre 

as regras sociais vigentes e, em interação com os seus pares ou com os adultos próximos, 

ressignificam as regras, agregando novidades criativamente construídas. 

  

2.2 Apropriação e construção da mídia a partir da perspectiva teórica 

 

No referencial da RedSig, um importante conceito é o da matriz sócio-histórica. 

Considera-se que elementos (concretos ou não) compartilhados socialmente são modificados 

na cultura ao longo do tempo, coexistindo com outros antigos, pois não são totalmente 

substituídos por novos. Para Rossetti-Ferreira et at. (2004), a matriz sócio-histórica é 

materialmente concretizada no aqui-agora das situações em duas partes intimamente 

relacionadas: as condições socioeconômicas e políticas e as práticas discursivas. 

No presente estudo será enfatizada a produção midiática como um exemplo de 

concretude da matriz sócio-histórica, envolvendo reprodução e reajuste de valores. 

Compreende-se que a mídia está em permanente construção por meio de compartilhamentos e 

negociações em sociedade, portanto, subjacente a um processo em curso de significação de 

valores, contracenando com diferentes integrantes do cenário social. 

Olhar consonante a respeito da produção midiática é desenvolvido por Buckingham 

(2012), sob a perspectiva dos estudos culturais. Esse autor teorizou sobre as crianças e a 

mídia, considerando que produção, texto e público são mutuamente determinantes (ver 

figura 1). Segundo ele, 

 

os textos não simplesmente contêm os significados que impõem aos leitores 

mais do que os leitores extraem deles o significado que queiram. Da mesma 

forma, os produtores podem dirigir-se a um público – ou procurar construí-lo 

e defini-lo de maneiras particulares –, mas o público também responde aos 

produtores e seu comportamento restringe o que é possível para os 

produtores fazerem ou alcançarem. Finalmente, os produtores não inserem 

simplesmente significados nos textos: formas e gêneros textuais exercem 

seus próprios limites sobre o que é possível dizer, e o que é efetivamente dito 

pode não corresponder àquilo que os produtores conscientemente 

pretendiam. (BUCKINGHAM, 2012, p. 99) 
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        TEXTO 

 

 

 

                                  PRODUÇÃO                      PÚBLICO 

 

Figura 1: estudos culturais: um modelo teórico simples 

Fonte: Buckingham (2012) 

 

Pode-se perceber, então, que o fato de as crianças serem ativas no processo de 

construção de significados não quer dizer que elas sejam imunes ao que assistem. A forma 

como vão construir ativamente estará sempre em relação estreita com o que lhe é oferecido 

em termos de recursos intelectuais, materiais e culturais (e os filmes infantis seria um desses 

recursos), os quais não estão disponíveis para todas as pessoas da mesma forma. Dito de outra 

maneira, as pessoas não escolhem e decidem sobre todas as condições que lhes são oferecidas, 

mas ao lhes serem apresentados determinados elementos sobre certas condições, constroem 

significados de forma ativa. Além disso, a realidade socioeconômica e política, regras e 

valores compartilhados socialmente também delimitam possibilidades, restringindo e 

produzindo formas particulares de significar. Também na visão de Buckingham, a realidade 

social atua como circunscritor – para utilizar o termo da RedSig – na criação dos enredos e 

dos significados pelo público. Nas palavras do autor, 

 

esta não é simplesmente uma questão de equilibrar a equação e, assim, 

encontrar um meio-termo entre o poder do texto e o poder do público. 

Tampouco é algo que pode ser alcançado no abstrato. Em última análise, a 

relação entre crianças e mídia somente pode ser totalmente compreendida no 

contexto de uma análise mais abrangente das formas em que ambas são 

construídas e definidas. (BUCKINGHAM, 2012, p. 106) 

 

Percebe-se que a mídia “infantil” influencia o comportamento das crianças devido à 

grande ocorrência de atividades em brincadeiras e conversas entre parceiros relacionadas a 

uma película que está em cartaz ou que marcou época. Durante essas interações, emergem 

temáticas que estão em foco midiático no momento. Salgado (2005) aponta que há uma 

conexão forte entre os desenhos animados e as brincadeiras das crianças, já que ambos 

abordam a mistura da fantasia com a realidade. O mercado de consumo também se utiliza do 

sucesso das películas para vender produtos, induzindo familiares a comprar bonecos, pôsteres, 

canecas etc. relacionados com o filme na tentativa de agradar aos pequenos. Tais fatos 
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demonstram a marcante influência dos filmes infantis no cotidiano das crianças, bem como na 

dinâmica familiar. 

Atualmente percebe-se uma diminuição no costume de contação de histórias nas 

famílias brasileiras. Na opinião de Fernandes e Oswald (2005), conversar e trocar 

experiências sobre desenhos animados – e aqui se acrescentam, por correspondência, filmes 

infantis – torna-se uma das narrativas possíveis entre pais e filhos atualmente, pois 

comumente eles assistem a animações juntos e posteriormente dialogam sobre o que 

aconteceu na história, permitindo uma troca entre gerações.  

Esses mesmos autores entrevistaram crianças entre 9 e 10 anos sobre desenhos 

animados televisivos. Independentemente da inserção socioeconômica e da pluralidade de 

modos de ver televisão, todas afirmaram que essa atividade ocupa um tempo significativo de 

suas vidas (FERNANDES; OSWALD, 2005). Percebe-se, então, que filmes, desenhos 

animados, entre outras mídias prioritariamente dirigidas ao público infantil, exercem forte 

influência no cotidiano das crianças na contemporaneidade.  

Apesar de dependentes dos adultos em muitos aspectos, as crianças negociam com 

eles o uso e a compra de brinquedos ou outros meios de lazer, e por isso exercem um papel 

ativo nas decisões sobre elas próprias, encontrando cada vez mais espaço para o diálogo entre 

as gerações. Esta negociação entre pais e filhos, entretanto, ainda permanece pouco explorada 

pelos pesquisadores da área. A esse respeito, Corsaro (2011, p. 134-135) aponta a pouca 

produção científica sobre a forma como “as crianças negociam com os pais o acesso à 

televisão e a outros meios de comunicação; como se comunicam com os pais e com os pares 

sobre o que veem; e como se apropriam, usam e estendem as informações da mídia”. Em 

estudo de revisão, o autor também chama a atenção sobre lacunas envolvendo a escuta e 

avaliações de pais/mães sobre recursos midiáticos como filmes, desenhos animados etc.  

Há carência, portanto, de trabalhos que incluam adultos e crianças construindo sua 

própria interpretação acerca do material veiculado. Dessa forma, fazendo uso de recursos 

midiáticos disponíveis, é possível compreender mais fielmente significações que estão sendo 

construídas por pais e filhos a respeito do que está sendo apresentado.  

Em trabalhos que têm por objetivo investigar recursos de lazer para crianças, é 

bastante comum se criticar a mídia dirigida a esse público, por exemplo, pelo uso abusivo do 

consumismo e da violência, inclusive surgindo um apelo aos pais para que regulem o uso 

desses recursos pelos seus filhos. No entanto, este não é um intuito do presente trabalho. Não 

se considera a criança passiva no processo de assimilação do conteúdo transmitido pelas 

mídias, não sendo ela um mero destinatário das produções; não se busca uma correlação entre 
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o uso da mídia e o comportamento do público, ou seja, uma associação entre a primeira e o 

segundo; tampouco se avalia o conteúdo explorado na mídia em si ou os efeitos dela na 

sociedade. A ênfase deste estudo recai nas significações de pais e filhos às informações 

perpassadas pela mídia cinematográfica infantil, assistida por esse público. As crianças, assim 

como os adultos, são considerados “participantes ativos no processo de construção do 

significado – como atores sociais competentes, e não como vítimas passivas e incompetentes” 

(BUCKINGHAM, 2012, p. 105). 

É característica singular da espécie humana atribuir significado a si própria e às coisas 

do mundo que compartilha nas interações sociais (BRUNER, 1997). Entre as coisas que 

crianças compartilham com parceiros sociais, inclusive com seus pais, encontra-se o recurso 

midiático e este traz em seu bojo conteúdos morais que informam implícita ou explicitamente 

sobre valores de uma macrocultura a serem reafirmados, substituídos ou modificados. 

Pergunta-se, então, que relação existe entre valores morais assumidos e transmitidos pelos 

pais aos filhos e a perspectiva dos filhos quanto a esses valores usando como mote para 

discussão um filme de família? A Rede de Significações constitui-se como um conjunto de 

possibilidades e de limites à situação, aos comportamentos e ao desenvolvimento das pessoas.  

A ação de dar significado se constrói a partir de interações sociais, contextualizadas em um 

momento histórico e cultural. Na mesma direção, concorda-se com a definição proposta por 

Carvalho (1987) ao conceituar o processo de desenvolvimento como “fruto de uma interação 

estreita entre organismo e meio, ajustável sem ser arbitrário, multidimensional sem perder a 

unidade” (p. 13). 

 

2.3 Diferentes modos de ser família  

 

Atualmente esta é uma tese quase irrefutável: a instituição família está presente em 

todas as sociedades humanas. O antropólogo Lévi-Strauss (1980) cita vários exemplos de 

organizações sociais para defender que a família é um grupo social que tem sua origem na 

necessidade de se estabelecer alianças com outros grupos com a finalidade de permitir a 

perpetuação da espécie. Os membros familiares são unidos por laços legais, obrigações e 

direitos econômicos, religiosos ou de outra ordem e apresentam uma rede precisa de direitos e 

proibições sexuais, que variam de acordo com a organização da sociedade. Contemplam ainda 

uma série de sentimentos para com os outros, como amor, temor, respeito. Os acordos entre os 

grupos são geralmente legitimados pelo casamento, que, a depender da sociedade em questão, 

pode ser monogâmico ou poligâmico e envolver regras específicas (nem sempre cumpridas 
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pelos indivíduos). No entanto, em todos os casos, reflete-se um interesse do grupo em 

estabelecer alianças entre as famílias e criar novos grupos familiares, graças à proibição do 

incesto, presente em grande parte das culturas documentadas, que exige a circulação dos 

indivíduos em outro grupo para se matrimoniarem. 

Embora tente universalizar o conceito de família a partir de estudos de vários povos, 

Lévi-Strauss não nega a diversidade de arranjos e regras que permeiam essa instituição. Ele 

defende o argumento contratual para compreender as dinâmicas familiares. Um exemplo é a 

noção de parentesco, que tem a ideia de pertencimento variando de acordo com a organização 

político-econômica de cada sociedade. 

Na direção de uma variabilidade cultural e recusando-se a uma definição única de 

família, a antropóloga Claudia Fonseca (2005, p. 54) opta por falar em dinâmicas e relações 

familiares, definindo laço familiar como 

 

uma relação marcada pela identificação estreita e duradoura entre 

determinadas pessoas que reconhecem entre elas certos direitos e obrigações 

mútuos. Essa identificação pode ter origem em fatos alheios à vontade da 

pessoa (laços biológicos, territoriais), em alianças conscientes e desejadas 

(casamento, compadrio, adoção) ou em atividades realizadas em comum 

(compartilhar o cuidado de uma criança ou de um ancião, por exemplo). 

 

Portanto, o sentido da palavra família é variável de acordo com o tempo histórico, a 

sociedade e o próprio agrupamento social de onde se fala, pois o que será destacado como 

distinção entre os membros que compõem ou não a família vai depender de concepções, 

valores e regras compartilhadas. Autores mais contemporâneos, como Sarti (2004), destacam 

ainda a reordenação simbólica da família advinda das novas tecnologias reprodutivas 

(fertilização in vitro, banco de gametas etc.), que desvinculam as relações sexuais entre 

homem e mulher e possibilitam um caráter artificial da procriação. Sendo assim, até mesmo a 

função mais própria e intimamente ligada à família – a procriação humana – não é mais 

exclusiva da instituição familiar. Outros definem a família como mera convivência ou como 

unidade que demanda recursos públicos, a saber, habitação, educação ou saúde
2
. No entanto, 

concorda-se com Court (2005) ao se considerar que as definições como instituição que exige 

                                                
2
 Estudos como o de Sarti (1996) e Gonçalves (2005) apontam que nas classes populares brasileiras, onde 

geralmente recursos básicos de educação, saúde e moradia não são garantidos a todos os cidadãos, os membros 

da família são definidos como aqueles em quem se pode confiar e contar nas horas mais difíceis, sendo 

sinônimo de proteção e amparo. As relações familiares passam a ser espaço de dar, receber e retribuir. 

SARTI, C. A família como universo moral. In: ______. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos 

pobres. Campinas, SP: Autores Associados, 1996, p. 35-63. Originalmente publicado em 1941.  

GONÇALVES, H. S. Juventude brasileira, entre a tradição e a modernidade. Tempo Social, São Paulo, v. 17, 

n. 2, p. 207-219, 2005. 
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recursos públicos ou como grupo responsável pela procriação são ainda muito simples para o 

que de fato significa a experiência familiar. Para o autor, a família seria mais bem definida 

pelo “testemunho de solidariedade intergeracional que tem como função o cuidado da vida 

humana” (p. 27). 

Embora a interface com a antropologia e a sociologia traga contribuições inestimáveis, 

retorna-se aqui ao argumento psicológico para o conceito de família proposto por Carvalho 

(2005, p. 189): a instituição família parte de uma necessidade biológica humana – e também 

de outros animais – de formar vínculos. “É no outro e através do outro que o ser humano 

individual, bem ou mal, se constitui”. Nesse sentido, vínculo não carrega um juízo de valor de 

ser positivo; ele pode envolver violência e sofrimento. Nas palavras de Carvalho (2005, p. 

187-188), 

 

[...] basta olhar a natureza para não “naturalizar” a família em uma de suas 

diversas formas; ao mesmo tempo, convém contemplar os mecanismos 

comuns à família humana sob todas as suas manifestações para encontrar a 

“estrutura profunda” de sua naturalidade. Sem descartar a variabilidade 

histórica e cultural das formas familiares, nem as dimensões político-

econômicas das relações sociais, o que pretendo sugerir aqui é o papel do 

vínculo afetivo como componente da sociabilidade humana, como elemento 

estrutural subjacente à variabilidade das formas familiares e de relações 

extrafamiliares (rede social mais ampla). 
 

Assim sendo, argumenta-se que, decorrente de uma necessidade de vinculação afetiva 

como componente intrínseco da sociabilidade humana, a família se constitui como objeto 

social multifacetado, passível de uma diversidade de configurações e significados 

(CARVALHO, 2005; CASTRO et al. 2012; PEREIRA; LIRA; PEDROSA, 2011). Por esse 

viés, discorda-se da ideia comumente levantada de que a família está em vias de dissolução. O 

vínculo familiar é uma experiência humana universal, apesar de também ser pessoal, na 

medida em que cada família é diferente, ajustando-se à realidade sócio-histórica. Segundo 

Court (2005, p. 27), “a família representa para a vida social e pessoal uma experiência única 

de sociabilidade humana, não comparável com nenhuma outra forma de vida institucional”. 

Partindo desta lógica, já que a própria ideia do que é família pode variar de acordo com a 

categoria social, a relação indivíduo-família também se modifica (FONSECA, 2005). 

 Nem sempre a família foi vista como a responsável pelos cuidados com a saúde e com 

aspectos socioafetivos, considerados hoje fundamentais para a preservação do bem-estar da 

criança. A história da família e o lugar da criança é o objeto de estudo de Philippe Ariès. 

Embora as conclusões de Ariès (1962/2006) sejam criticadas em algumas publicações, 

principalmente em decorrência dos procedimentos metodológicos empregados (ver 
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CORSARO, 2011; MÜLLER; HASSEN, 2009
3
), o autor continua sendo referência para 

estudos na área de família e a relação das crianças no contexto familiar uma vez que ele 

chama a atenção para uma etapa de vida – a infância – como uma construção social. É 

importante salientar que Ariès nunca afirmou que a sequência histórica é inevitável e que 

todas as sociedades obrigatoriamente seguiriam o mesmo rumo. No entanto, é notória certa 

generalização feita por ele ao estudar classes mais abastadas da Europa ocidental. Além disso, 

a linearidade da história – por vezes, passível de ser interpretada na obra do autor – também 

deve ser questionada de acordo com a filiação teórica aqui empregada, pois, conforme já 

salientado, em um mesmo período histórico é comum existirem múltiplos discursos, sendo a 

história composta por heterogeneidades. 

Em seu livro História Social da Criança e da Família, Ariès (1962/2006) afirma que a 

concepção de infância, como fase específica de vida, surge na modernidade. Com esta 

diferenciação da fase infantil, surge a necessidade de “moralizar” as crianças. A compreensão 

de grupo familiar surge a partir da Idade Média, quando vários indivíduos são considerados 

unidos por um mesmo sangue e, com isso, destaca-se um novo traço característico na 

sociedade feudal: a solidariedade familiar. Nas palavras de Coelho (2010, p. 791-792), 

 

a família é considerada como um grupo onde corre, em todos os seus 

membros, o mesmo sangue – ou como um mundo reduzido, com cada um 

cumprindo a sua parte, consciente de fazer parte de um todo. [...] todos os 

indivíduos que compõem uma mesma família são unidos pela carne e pelo 

sangue, seus interesses são solidários, e nada é mais respeitável que a afeição 

natural que os anima, uns pelos outros. É muito vivo o sentimento deste 

caráter comum dos seres de uma mesma família. 

 

Conforme aponta Coelho (2010), é característica da época medieval definir um 

homem por suas relações familiares; os membros de uma mesma família devem ser solidários 

uns com os outros. O contraste é nítido com a Antiguidade greco-romana, quando a figura 

central é o homem, sexo masculino, e praticamente a família se resume a ele. Por isso, Coelho 

(2010, p. 791) usa a expressão “família em estado latente”, na qual apenas o pai a representa, 

já que mulher e filhos são completamente submissos, sempre considerados como indivíduos 

em menoridade. Vasconcellos (2013) ressalta, entretanto, que a constituição familiar no 

período medieval está vinculada à garantia de sobrevivência e manutenção do patrimônio via 

proteção, procriação e produção de bens, muitas vezes chegando a englobar parentes 

                                                
3
 William Corsaro cita os trabalhos de Linda Pollock; Fernanda Müller e Maria de Nazareth Agra Hassen 

referem-se aos trabalhos de Flandrin e Pollock. Esta última autora – apontada em ambas as referências – tece 

críticas especialmente a publicações posteriores a Ariès como DeMause por uma interpretação, no seu ponto de 

vista, equivocada da obra de Philippe Ariès. 
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distantes. A família está então associada ao patrimônio e honra do nome e não consiste, ainda, 

em uma realidade sentimental. 

Ariès, voltando-se mais especificamente para a compreensão da criança no contexto 

familiar, considera que até a Idade Média não havia a consciência da particularidade da fase 

infantil como diferenciada e a criança era vista como um adulto em miniatura
4
. Essa 

concepção modifica-se por volta dos séculos XVI e XVII – neste momento já está presente a 

noção de grupo e solidariedade familiar, quando a taxa de mortalidade infantil apresenta-se 

consideravelmente diminuída e a criança torna-se uma figura destacada na família, passando a 

ser vista em sua particularidade. Frequentemente os infantes eram motivo de distração, 

brincadeira e paparicação das famílias mais ricas. 

Outro fator que traz transformações substanciais é a concepção de um espaço para 

educação da criança. Antes da criação da instituição escolar, por volta dos 7-8 anos, a criança 

era inserida em meio adulto de outra família, para ser aprendiz. Com o advento dessa 

instituição, meninos e meninas retornam a viver em suas casas. Além disso, passam a ser 

inseridas em outro contexto de aprendizagem, com profissionais especializados para atendê-

las. Uma vez que não são mais transportadas para outro lar, a família passa a se configurar 

como lugar relevante para o desenvolvimento infantil. 

O século XVIII é marcado pela preocupação com a higiene e a saúde da criança, por 

influência ideológica do conhecimento científico advindo na época (ARIÈS, 1962/2006). A 

partir de então, percebe-se o interesse psicológico e a preocupação moral com o 

desenvolvimento da criança, por meio, por exemplo, de investimentos na educação, saúde e 

socialização. Com o passar do tempo, a família moderna configura-se como ambiente de 

intimidade e se diferencia do espaço público e profissional. Surge a preocupação em dividir 

cômodos na casa para dar privacidade. Casais adultos devem ter seu espaço íntimo separado 

do das crianças e, preferencialmente, os meninos devem dormir separados das meninas. Para 

as mulheres-mães, cabe a gestão do espaço privado da família e assuntos relacionados, como 

educação e saúde dos filhos. A família praticamente se resume a pais e filhos.  

A partir do século XVIII até o momento atual o sentimento de família sofre poucas 

modificações, se comparado à breve retrospectiva feita em séculos anteriores. Nesse intervalo 

de tempo é significativa a extensão do modelo nuclear de família para outras classes sociais 

menos abastadas, tornando-se o exemplo de família para quase toda a sociedade. Cabe 

                                                
4
 Cabe ainda ressaltar que a obra de Philippe Ariès não é carregada do valor de que atualmente as crianças são 

mais bem cuidadas ou mais felizes do que aquelas que viveram na Idade Média. Não se afirma que essas 

mudanças marcaram positivamente a vida dos infantes, mas que a forma de vivenciar o cuidado parental foi 

sendo modificada. 
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ressaltar que embora a família nuclear seja idealizada moralmente, concorda-se com Fonseca 

(2005, p. 54) quando a autora aponta que “hoje em dia, o ciclo familiar baseado na 

nuclearização das famílias não é nada evidente”. Sendo assim, ressaltam-se os modelos 

monoparental, recasado, divorciado, de casais homoafetivos, entre outros. 

De acordo com Ariés (1962/2006), a ideia de família moderna ocidental surge, então, 

entre as classes economicamente mais favorecidas no século XVII – nomeadamente a classe 

burguesa – com a diferenciação entre público e privado, cabendo à família o ambiente 

privado, com a missão de educar e proteger os filhos. A linhagem de descendentes de um 

mesmo ancestral, se antes era considerada bastante caracterizadora da família pré-moderna, 

passa a ter menor valor do que o núcleo familiar – pais e filhos – a partir do modelo burguês. 

Na década de 60, modificações como a inserção da mulher no mercado de trabalho e a 

pílula anticoncepcional, dentre outros avanços tecnológicos posteriores, como a inseminação 

artificial, também transformam o conceito de família e o lugar da criança nesse espaço, pois 

compartilham em diferentes níveis o ideal de autonomia do indivíduo (PETRINI, 2005). A 

presença e o crescimento progressivo das mulheres no mercado de trabalho, intrinsecamente 

relacionados com a redução da fecundidade, podem ser destacados como fatores de grande 

repercussão na dinâmica familiar. 

No Brasil, o Censo de 2010 constatou que, entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade 

infantil caiu mais de 47%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

[IBGE] (2012). No mesmo período, o tamanho médio das famílias diminuiu em grande parte 

do país, característica que também se destaca em outros países no cenário mundial. A taxa de 

fecundidade no Brasil saiu de um valor médio de 2,38 filhos por mulher para 1,90 nesses 

mesmos 10 anos. Com a diminuição da mortalidade infantil presume-se que a saúde da 

criança alcançou um patamar de melhor qualidade; com a redução da taxa de natalidade 

especula-se que a mulher (ou o casal) pode intensificar a atenção diferenciada aos filhos. As 

duas informações sugerem transformações no meio familiar com a possibilidade de se olhar a 

criança de maneira mais individualizada (ARIÈS, 1962/2006).  

Dados do IBGE confirmam diferenças no tamanho da família de acordo com o 

rendimento per capita e o grau de instrução: famílias maiores são representadas 

prioritariamente por grupos sociais com menor poder aquisitivo, enquanto famílias mais ricas 

são comparativamente menores que as anteriores. Como constata na Síntese de Indicadores 

Sociais (SIS) na sala de imprensa do IBGE, mulheres menos instruídas têm mais filhos 

(IBGE, 2010). 
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As repercussões da transição demográfica
5
 são visíveis nas novas formas de educar as 

crianças. Como são em menor número dentro dos lares, elas recebem mais dedicação e 

investimento principalmente nos setores de saúde e educação (GOLDANI, 1993; PETRINI, 

2005). Fala-se hoje em superinvestimento nos filhos.  

Juntamente com as modificações no tamanho e forma da família, ocorreram mudanças 

no sentido de um modelo mais informal ou mais democrático de relações intrafamiliares, tal 

como discute Goldani (1993). Desta maneira, a autoridade de pai/mãe não é mais exercida de 

forma inquestionável ou autoritária. 

É neste contexto sócio-histórico e cultural que Singly (2007), sociólogo francês, em 

consonância com diversos outros autores da contemporaneidade, defende que na atualidade o 

“valor de referência” está mais centrado no self, no individual, em detrimento do familismo 

ou holismo. A família vem sendo então incorporada neste discurso moral – para os que 

defendem a não decadência desta instituição – atribuindo-lhe a função de ajudar cada um a se 

constituir como pessoa autônoma. A interdependência das trajetórias individuais substitui o 

conceito de dependência entre os membros familiares (GOLDANI, 1993). O projeto 

individual passa a se sobrepor ao interesse do grupo como um todo, mas isto não significa que 

o grupo deixe de existir ou perca sua função; no entanto, é preciso ajustá-lo. 

Como repercussão destas mudanças, os pais são muitas vezes considerados como 

destituídos do saber cuidar de seus próprios filhos, sendo inclusive esta característica 

representada atualmente em alguns filmes infantis, como aponta Mendonça (2007). Na mesma 

direção, Salgado (2005) enfatiza a criança, ao invés do adulto, como grande protagonista dos 

filmes infantis contemporâneos, sendo muitas vezes o herói e demonstrando autonomia, 

inteligência e competência; por vezes apresentam ainda genialidade, empreendimento e 

amplos poderes. Os pequenos heróis, representados por crianças nas produções midiáticas, 

são 

 

[...] tão sábios e poderosos quanto os adultos ou, às vezes, mais sábios e 

poderosos do que eles. Em diversas situações, chegam a demonstrar poder 

mediante a desconstrução da autoridade adulta ao manifestarem 

competências, saberes e atitudes que, muitas vezes, independem da relação 

com os adultos (SALGADO, 2005, p. 122) 

 

                                                
5
 Em poucas palavras, a ideia resume-se em redução da mortalidade e da natalidade na população. 



27 
 

Interessante perceber que os filmes infantis são produções dos adultos e mesmo assim 

retratam o protagonismo infantil. Sem dúvidas, a conquista do prestígio da criança também 

representa uma transformação e traz consequências para a própria família. 

Ainda que exista a compreensão de fatos históricos como modos de conceber a 

realidade, não se pode omitir a coexistência de diferentes formas de dar significado à 

realidade, conforme destacado pela Rede de Significações (AMORIM; ROSSETTI-

FERREIRA, 2004). Entretanto, as transformações sociais anteriormente mencionadas são 

fundamentais para compreender o contexto sociocultural, pois falam de uma mudança de 

paradigma. 

Reconhece-se aqui o argumento de que, mesmo o individualismo se sobressaindo 

como valor em detrimento do projeto do grupo, a família continua sendo uma instituição 

altamente valorada em vários países ocidentais, como França, Espanha e Brasil 

(GHEORGHIU; GRUSON; VARI, 2008; GOLDANI, 1993; SINGLY, 2007; VERA; DIAZ, 

2009). Para Court (2005), inclusive, a mentalidade popular de individualismo e autonomia é 

uma utopia, devido à impossibilidade de o ser humano se constituir sozinho, sem 

circunstâncias sociais, econômicas, políticas ou culturais. No entanto, defende-se aqui uma 

tendência a se aproximar mais da dimensão individual na antinomia individualismo versus 

familismo. Ainda que as relações familiares não percam valor social no decorrer do tempo 

histórico, apenas necessitando de ajustes para se configurarem na atualidade, com a 

perspectiva individualista ganhando espaço, os papéis familiares se tornam conflitivos na sua 

forma tradicional de serem vivenciados. É o que analisaremos a seguir. 

 

2.4 O conceito de geração e as relações intergeracionais no seio familiar 

 

Em virtude da importância de compreender o conceito de geração para o presente 

trabalho, considerou-se pertinente defini-lo, tornando assim mais familiar falar também em 

relações intergeracionais. Segundo Motta (2011), o termo geração pode ter pelo menos dois 

significados. O primeiro é definido como uma geração específica dentro de um mesmo 

agrupamento familiar, sendo delineadas as gerações de pais, de filhos, de avós, com funções 

específicas em uma dinâmica familiar. Nesta definição o elemento que está em jogo seria 

principalmente a filiação, ocupando posições hierárquicas diferentes de acordo com a geração 

a que se pertence. Outro entendimento possível para a expressão geração seria o sentido da 

organização social mais ampla, em se considerando o conjunto de pessoas com a mesma faixa 

etária, independentemente da posição que ocupa dentro da família. Desse modo, pode-se falar 
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em geração dos anos 60, por exemplo. Neste caso, os integrantes de uma mesma geração 

compartilham não apenas o período do nascimento, mas viveram eventos sócio-históricos na 

mesma faixa etária, sendo assim definidos em uma identidade coletiva por apresentarem 

comumente visões de mundo aproximadas
6
. 

Para Donati (1999), atualmente não é possível imaginar as gerações em somente um 

dos dois contextos – família ou sociedade em sentido mais amplo –, pois ambos se entrelaçam 

em suas construções e as relações precisam ser pensadas abarcando os dois âmbitos. As 

relações intrafamiliares estão, na contemporaneidade, sujeitas à intervenção pública, mediadas 

pelos sentidos de pertencer a uma determinada faixa etária no contexto social, enquanto 

valores e normas da sociedade em sentido mais amplo sofrem influências também das 

relações – ascendentes, descendentes, de irmandade ou outras – no interior dos lares. Diante 

das inúmeras possibilidades na atualidade, pode-se falar em filhos jovens, adultos e anciãos, 

assim como pais jovens, adultos e anciãos. Portanto, pela perspectiva da sociologia relacional, 

adotada pelo autor, deve-se levar em conta a colocação na descendência familiar e também a 

posição definida na esfera social, com base na idade. Polemiza-se mais ainda a questão: que 

sentido há em se referir apenas como uma geração de pais, se é possível iniciá-la dos 16 aos 

70 anos, por exemplo? Tendo em vista a grande variação possível atualmente – salvo os 

limites biológicos reprodutivos de uma mulher – não se pode negar a mudança ou até 

impossibilidade de dar um sentido comum a ser um pai/mãe durante a juventude ou a velhice; 

e ainda as influências de outras relações que permeiam esse papel. 

Assim sendo, para a geração em sentido sociológico, como propõe Donati (1999), 

deve-se levar em conta a idade biológica, contextualizada em seu período histórico de 

nascimento e desenvolvimento, e ainda sua relação de descendência na família. Uma ou outra 

apenas não é suficiente para compreendê-la. Sem desconsiderar que, para o posicionamento 

de gerações e as relações entre diferentes faixas etárias, estão em jogo também fatores 

biológicos, concorda-se com Ferrigno (2009, p. 61) quando o autor considera em sua tese que 

 

as relações intergeracionais, assim como a própria noção de geração, são 

socialmente construídas. A construção social das gerações, em diferentes 

etapas da história, se concretiza pelo estabelecimento de valores morais e 

expectativas de condutas para cada fase da vida. 

                                                
6
 Para evitar que o leitor avalie a concepção aqui adotada como ingênua, não se pode deixar de mencionar que 

claramente outros fatores influenciam o posicionamento dos indivíduos como o nível socioeconômico, a 

instrução, o gênero, e ainda, todos esses elementos não são jamais suficientes para abarcar a idiossincrasia de 

cada pessoa, com suas particulares formas de experienciar o mundo. No entanto, levanta-se o argumento de 

que, por experienciarem vivências em um mesmo tempo histórico, pessoas de uma mesma geração detêm 

informações comuns para avaliar a realidade que as cerca. 
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Não apenas no âmbito intrafamiliar, mas na sociedade em geral, há acordos, ainda que 

implícitos, entre gerações. Por esses acordos, negociam-se expectativas recíprocas, podendo 

também abarcar a distribuição e redistribuição de recursos materiais e imateriais entre as 

gerações. É com base nessas negociações – ou tentativa de negociações – implícitas que se 

fala em solidariedade, trocas e conflitos intergeracionais. 

O que se propõe no presente trabalho é que a convivência intergeracional, 

independentemente de sua qualidade, está presente em diferentes arranjos familiares e sociais, 

variando as particularidades conforme o contexto sócio-histórico, mas continua sendo 

influenciada assim como toda a experiência humana, por predisposições biológicas, por 

exemplo, pela necessidade de vinculação. Embora historicamente só se tenha determinado 

socialmente a partir da modernidade que gerações diferentes teriam funções distintas, com 

compromissos e direitos relacionados – e por isso Ferrigno (2009) fala em “descoberta de 

gerações” –, sempre existiram formas de vivenciar as etapas da vida, mas talvez sem se dar 

conta de que se estava vivendo um momento da infância, adolescência, adultez ou velhice, ou 

ainda de que se tratava de uma relação intergeracional. A partir do momento em que se atribui 

um nome a um fenômeno, este é vivenciado de forma diferente, no caso, por exemplo, passa-

se a buscar comportamentos adequados a cada período, de modo mais ajustado ao que se tem 

como expectativa do que é ser adolescente, ou ser jovem etc., mesmo que anteriormente uma 

vivência mais difusa (sem limites rígidos) existisse. Ferrigno (2009, p 63) defende que “a 

delimitação das gerações na modernidade parece ter refletido a tendência moderna e 

racionalista da seriação e da classificação das coisas e das pessoas, pensamento que se aplicou 

bem à formação do conceito recente de geração ao longo do ciclo vital”. 

Como consequência dessa classificação e delimitação, nas últimas décadas, há uma 

tendência atual de distanciamento entre gerações de jovens e velhos, segregando espaços 

exclusivos para determinadas faixas etárias. Estudiosos consideram esse fenômeno decorrente 

de fatores como “o crescimento vertiginoso das cidades, a nuclearização da família que, por 

vezes, determinou o afastamento dos avós, a popularização da televisão, além da consolidação 

de novos valores culturais” (FERRIGNO, 2009, p. 66). Embora este distanciamento seja 

menos visível na relação de pais e filhos durante a infância, gerando até mesmo maior 

interesse dos pais por participarem da vida das crianças, sem dúvidas, a tendência a 

compartimentar espaços para determinada faixa etária reflete-se também nessas relações. 

Além do mais, por apresentar funções e compartilhar valores específicos, cada geração tende 

a avaliar uma mesma situação por pontos de vista diferentes. 
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Em sua tese, Vasconcellos (2013) investigou, por meio de dois de seus estudos, a 

representação social de família em diferentes gerações – nos dois sentidos já relatados que a 

expressão pode ter: para denominar faixas etárias distintas em uma sociedade como também 

para se referir à ocupação de funções diferentes a partir da ideia de filiações e hierarquias 

dentro de uma mesma família. No primeiro estudo, contou-se com a participação de 600 

sujeitos – jovens, adultos e idosos – do Distrito Federal, por meio de entrevista individual 

estruturada com aplicação da técnica de associação livre. No segundo estudo, trabalhou-se 

com quatro grupos focais: 1) jovens; 2) adultos; 3) idosos; e, 4) quatro gerações dentro de 

uma mesma família. Os dois estudos apresentaram-se como complementares do ponto de vista 

metodológico, mas também no sentido de resultados encontrados. 

Na primeira investigação, constatou-se uma perspectiva de mudança entre a família do 

passado, a do presente e a do futuro – estímulos utilizados na associação livre –, considerando 

que no decorrer do tempo as relações intrafamiliares tendem a ser mais igualitárias e a 

valorizar a satisfação individual em detrimento da manutenção do grupo. Por isso, os sujeitos 

demonstraram acreditar na possível dissolução da família como grupo preponderante. 

Diferenças nas representações entre faixas etárias também foram observadas. Os jovens, que 

não são os responsáveis pelas famílias do passado nem do presente, foram mais otimistas 

quanto a mudanças, sendo esperançosos quanto a famílias do futuro. Adultos, em geral 

educados em um modelo mais hierárquico que o atual, mas que também compartilham novos 

referenciais de igualdade e liberdade individual, sendo os responsáveis pela família do 

presente, constituíram um grupo intermediário entre jovens e idosos. Eles se preocupam com 

a rapidez com que as mudanças têm ocorrido, embora não sejam contra as modificações em 

si. Por fim, os idosos foram o grupo mais pessimista quanto às projeções para família do 

futuro, avaliando como negativa a perda da tradição da família do passado. 

No segundo estudo, verificou-se novamente a ideia de que os participantes avaliam a 

família de acordo com a posição que ocupam e também a partir de qual família – passado, 

presente ou futuro – se sentem responsáveis. Dessa forma, os adultos avaliaram a convivência 

intergeracional do presente de forma mais positiva do que os jovens e os idosos, pois são eles 

em geral que conduzem a família atual. Os jovens declararam pouca convivência com os pais 

na rotina familiar, conflitos intergeracionais e consideraram as mudanças em direção a 

relações mais igualitárias e afetivas de forma positiva. Para os adultos, a convivência familiar, 

inclusive com a família extensa, foi mais frequentemente relatada do que pelos jovens e as 

transformações ocorridas do passado em direção ao presente foram vistas como positivas, 

embora estivesse presente o receio quanto às novas configurações familiares e à perda da 
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autoridade dos pais. Os idosos valorizaram um ideal hierárquico da família, com um discurso 

ligado à tradição e valores religiosos. 

Dados encontrados por Vasconcellos (2013) corroboram, então, a ideia de que 

vivências e funções semelhantes em uma mesma geração tendem a contribuir para avaliações 

aproximadas para cada faixa etária. Concorda-se com a autora quando, a partir de seus 

achados nas pesquisas, ela argumenta o seguinte: 

 

Compreendemos as variações entre os grupos a partir do lugar social que 

cada um ocupa. Na nossa sociedade os jovens são pensados como o grupo 

responsável por questionar a realidade e iniciar as mudanças. Os idosos são 

valorizados como o grupo responsável por ser a memória da sociedade, por 

assegurar a manutenção das tradições e dos valores, freando esse processo de 

mudança. Já os adultos seriam o grupo intermediário, que busca o equilíbrio 

entre as inovações e as tradições; responsabilizam-se pelas repercussões das 

transformações sociais que consideram terem operado. No entanto, em 

alguns momentos, os adultos se mostram mais inovadores que os jovens e os 

idosos apresentam um olhar positivo das mudanças. Ainda que tenhamos 

atualmente uma sociedade aberta à inovação e que valoriza a juventude, 

enquanto a tradição e o velho são desvalorizados, todos os grupos convivem 

numa mesma sociedade que passou a admitir a coexistência de valores e 

referenciais difusos e até mesmo opostos. A ciência psicológica e os valores 

individualistas e igualitários exercem grande influência sobre a 

representação de família, mas estes convivem com valores religiosos e 

normas pautadas no bom funcionamento do grupo em detrimento da 

satisfação pessoal. (VASCONCELLOS, 2013, p. 322-323) 

 

Em consonância com valores atuais de busca de intimidade no espaço do núcleo 

familiar reduzido, uma das mudanças mais observadas é o fato de ter menos gerações nos 

lares. É comum as famílias contemporâneas optarem por um modelo de pais e filhos para 

habitar uma mesma casa, sem a presença de membros da geração de avós ou bisavós etc. 

Porém, na visão de Vera e Diaz (2009), apesar da tendência à separação de convivência entre 

as gerações, isto não significa que a família esteja perdendo o seu valor.  

Segundo os autores, a intimidade e os laços afetivos se mantêm na atualidade mesmo 

em situações de grandes distâncias físicas em ambientes urbanos, principalmente por meio de 

recursos tecnológicos de comunicação (celulares, Internet etc), de modo que a solidariedade e 

interação entre gerações continuam fortes, embora a partir de outras práticas sociais.  

Concorda-se que tais recursos “diminuem” as distâncias físicas, no sentido de 

parecerem menores. No entanto, acrescenta-se a esta reflexão o fato de que é justamente pelas 

facilidades tecnológicas que se aceita o maior distanciamento entre as gerações. Ou seja, 

podendo administrar a vida de pessoas mais idosas ou com necessidades de cuidados 
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similares a partir do uso de internet e celulares, recursos cada vez mais acessíveis à 

população, é possível manter a privacidade do núcleo familiar reduzido. 

Se por um lado há menos coabitação de diferentes gerações, no âmbito familiar mais 

amplo, o número de gerações simultaneamente presentes cresceu com o aumento da esperança 

de vida (PETRINI, 2005; VERA; DIAS, 2009). Devido ao aumento da esperança de vida ao 

nascer e o aumento absoluto e relativo de idosos na população, características também 

comuns a outros países, observa-se destaque para a figura do idoso na família e na sociedade 

brasileira. Em 2005, 65,3% dos idosos no Brasil foram considerados pessoas de referência no 

domicílio. Essa característica é mais prevalente nas regiões com famílias de menor poder 

aquisitivo. 

Sob um primeiro olhar, o aumento do ciclo de vida individual, decorrente do aumento 

da expectativa de vida, parece contraditório com a diminuição do ciclo de vida familiar. No 

entanto, na opinião de Donati (1999), apesar de o indivíduo viver mais, a família existe hoje 

por menos tempo. Para defender seu ponto de vista, o autor traz a ideia de separação e 

divórcio como causas recorrentes do fim da família, embora não signifique o mesmo que o 

fim das relações parentais e filiais. Um adulto, decidindo separar-se de sua primeira esposa e 

constituindo uma nova família, não deixa de exercer o papel de pai para os filhos do primeiro 

casamento. Ou seja, o rompimento de uma união conjugal – em geral embasada na ideia de 

felicidade individual sendo valorativamente superior do que a manutenção da relação conjugal 

– dificilmente acarreta em rompimento da relação parental. Obviamente, continuam a existir 

na sociedade casos em que pais e filhos não se conhecem ou perdem o contato com o tempo. 

Considera-se ainda que, embora o ciclo familiar tenha se tornado mais instável, atualmente 

também é mais recorrente reiniciá-lo, a partir do restabelecimento de uniões estáveis ou 

matrimoniais. 

Em uma relação entre gerações de pais e filhos, tem-se pregado o diálogo, a 

disponibilidade, a expressão de afetos entre si e o respeito às peculiaridades de cada criança, 

desaprovando-se castigos físicos. É o que apontaram pais e mães entre 39 e 55 anos de 

famílias de classe média com filhos entre 15 e 25 anos residentes na casa dos progenitores, em 

uma pesquisa realizada no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, por Romanelli (1998). 

Percebe-se, portanto, uma alteração na forma de vivenciar e se relacionar com a autoridade, 

quando, por exemplo, reivindicar direitos e questionar regras passam a não ser, 

obrigatoriamente, sinônimo de “falta de respeito” da criança; pelo contrário, em algumas 

famílias esta característica é bastante incentivada atualmente. Em um trabalho intergeracional, 

Gheorghiu et al (2008) avaliaram narrativas de classe média e também confirmaram a 
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tendência à dissolução da educação autoritária em três gerações: na avaliação dos pais, a 

educação dada costuma ser mais branda que a recebida. 

Com relação ao modelo de família, segundo os dados da pesquisa de Romanelli 

(1998), no discurso dos participantes adultos destaca-se o familismo sobre o individualismo, 

isto é, o indivíduo é visto como vinculado à família e, apesar de serem consideradas suas 

peculiaridades, os objetivos familiares estão em primeiro plano. Assim, autonomia e escolhas 

individuais devem ser submetidas aos interesses da família como um todo. Conforme 

preconizado pela RedSig (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 2004), percebe-se com estes 

dados de pesquisa a coexistência de valores antagônicos, tendo sido tolhido o “valor de 

referência” de individualismo, na contemporaneidade, ao ganhar preponderância a família, 

como grupo social hierarquicamente superior ao indivíduo. Cabe destacar que os participantes 

da pesquisa eram pais e mães. A partir do que já vem sido discutido no presente trabalho, é 

possível encontrar dados diferentes ao se investigar filhos. 

A família na atualidade continua sendo o espaço onde valores e costumes geralmente 

são transmitidos de uma geração para outra. Se os conhecimentos não fossem repassados 

intergeracionalmente – e, comumente, tal transmissão ocorre no contexto familiar –, seria 

impossível o acúmulo de cultura humana ao longo do processo histórico, já que a vida de cada 

ser humano é por um período finito e curto de tempo (COURT, 2005; TOMASELLO, 2003).  

Por transmissão intergeracional, entende-se “a travessia de uma geração à seguinte de 

legados, rituais e tradições, a qual pode ser consciente ou inconsciente” (LISBOA; FÉRES-

CARNEIRO; JABLONSKI, 2007, p. 2). Cada família, como agrupamento social único, tem 

sua forma particular de transmitir valores e costumes. Nas palavras de Forquim (2003, p. 14), 

“os papéis respectivos de pai e de filho não são nem opcionais, nem contratuais, nem 

intercambiáveis. Mas isso não quer dizer que as modalidades de interação entre gerações no 

quadro da família, ou que os modos de socialização e de transmissão sejam invariáveis.” 

A tentativa de transmissão, no entanto, não resulta sempre em perpetuação de um 

costume. Embora sejam estruturantes, legados, rituais e tradições são modificados ao longo do 

tempo. Algumas vezes os membros buscam manter a tradição, em outras situações procuram 

rompê-la, com ou sem pressão de outros membros para manter a estabilidade. De toda forma, 

considera-se que “a transmissão intergeracional do patrimônio familiar pela educação supõe 

uma série de seleções e ajustes, em função das trajetórias dos membros da família, da 

avaliação dos ‘resultados’ da educação recebida e das projeções sobre o porvir das crianças e 

dos jovens” (GHEORGHIU et al, 2008, p. 381). 
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Apesar das mudanças ocorridas no âmbito familiar ao longo do tempo, permanece 

sendo função da parentalidade guiar os filhos no que diz respeito à moralidade. A partir da 

modernidade, é comum considerar os adultos como “os que sabem” e as crianças como 

“aquelas que não sabem”, faltando-lhes conhecimentos no que se refere a normas sociais, 

saberes científicos, entre outros. As relações entre gerações de pais e filhos são, portanto, 

assimétricas, pois se considera que os adultos devem proteger e educar as crianças para a vida 

em sociedade. Segundo Müller (2010, p. 253), “a família é o cenário de práticas de autoridade 

geralmente dos mais velhos sobre os mais jovens, em nome de sua socialização, compondo 

um universo complexo de relações mútuas, complementares e assimétricas”. 

Concorda-se com a autora quando ela enfatiza que “o entendimento das crianças como 

totalmente dependentes dos adultos só atrapalha a compreensão das relações entre os 

membros da família, e logo, sobre os processos geracionais” (MÜLLER, 2010, p. 251). 

Afinal, dentre as mudanças ocorridas no seio familiar, o maior valor dado às crianças – pelo 

fato de agora serem mais observadas – torna possível perceber o quanto elas são competentes 

socialmente. 

No estudo de Fernandes e Oswald (2005) fica evidente que, no que se refere à temática 

de desenhos animados na TV, as crianças são geralmente “as que sabem”, em detrimento dos 

adultos. Esta inversão de posições possibilita ver a criança como construtora de significações 

e não dependente dos mais velhos para atribuir significados a elementos diversos, pois ela 

conhece mistérios e segredos dos enredos das histórias nem sempre compartilhados pelos 

adultos. 

 

2.5 Especificando o conceito de valor para a discussão sobre família 

 

Após a leitura cuidadosa até o momento, o leitor pode estar se perguntando o que 

seriam valores, conceito também importante para o presente trabalho. Esta não é uma fácil 

definição, uma vez que esse construto é passível de modificações a depender do contexto 

sociocultural. O conceito apresenta, porém, algum aspecto uniformizador. Entende-se como 

valores morais tudo aquilo que faz parte de um sistema simbólico compartilhado, socialmente 

valorizado em termos de estilo de vida, julgamentos e ações humanas para convivência social. 

Gouveia, Fonsêca, Milfont e Fischer (2011, p. 298), apoiando-se num trabalho de 

Kluckhohn,
7
 de 1951, afirmam que “um valor é uma concepção, explícita ou implícita, 

                                                
7
 KLUCKHOHN, C. Los valores y las orientaciones de valor en la teoría de la acción. In: PARSONS, T; SHILS, 

E. A. (orgs). Hacia uns teoría general de la acción. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1951. 
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própria de um indivíduo ou característica de um grupo, acerca do que é desejável, o que 

influencia a seleção dos modos, meios e fins de ações acessíveis”. Os valores morais servem 

então para orientar condutas, selecionar alternativas em meio a várias possibilidades, e 

selecionar modos para atingir determinado fim. 

Gouveia (2013) alerta para a possibilidade de que esse conceito pode ser confundido 

com vários outros por apresentar aspectos em comum, e, para uma melhor compreensão, deve 

ser diferenciado deles. Os valores não significam o mesmo que as atitudes, pois estas se 

referem a objetos específicos e por isso são em maior número; já os valores transcendem 

objetos específicos, constituindo-se como critérios gerais de orientação para condutas. Devem 

ser também diferenciados das crenças – ou pelo menos da definição de crença para o autor, já 

que este também utiliza uma definição bastante polêmica – na medida em que “enquanto os 

valores implicam em uma avaliação do desejável, expressando [também] um componente 

afetivo, as crenças são essencialmente cognitivas, refletindo pensamentos e idéias” 

(GOUVEIA, 2013, p. 121). 

Apoiando-se na definição de Kluckhohn (1951/1968), Gouveia (2013) aponta que os 

valores são então mais abstratos e necessariamente têm uma conotação moral, avaliando o que 

é bom ou ruim, justo ou injusto, enquanto que as crenças envolvem a apreciação de se algo é 

real ou possível. Por essa definição percebem-se os construtos “valores” e “moral” como 

tendo aplicabilidade semelhante, enquanto distinta da ética, embora, por muitas vezes, no 

senso comum, moral e ética sejam utilizadas como sinônimos. Existem pelo menos duas 

diferenciações possíveis para os conceitos: a ética refere-se ao dever de ordem pública – 

“códigos de ética” profissionais, “ética na política”, “ética de uma empresa”, mas não seria 

uma expressão possível para o grupo familiar, pois não caberia falar em “ética familiar”; neste 

caso é utilizada a expressão “moral”. Outra possibilidade de distinção entre os dois construtos 

seria considerar que a ética trata de uma reflexão sobre a moral, sendo, portanto, um conceito 

mais abstrato. A moral são os valores, princípios e regras que uma comunidade ou indivíduo 

considera como princípios-guia, enquanto a ética se refere à reflexão sobre aquela. O plano 

moral possui, então, conotação de obrigatoriedade, enquanto o plano ético envolve a 

dimensão do desejável ou da felicidade.  (LA TAILE, 2010; LA TAILLE; SOUZA; VIZIOLI, 

2004) 

Segundo Gouveia (2013), as normas sociais ou costumes também não são sinônimos 

de valores, uma vez que os primeiros são necessariamente grupais. Tendo uma natureza 

consensual, não englobam as singularidades de valores em cada pessoa, mas apenas servem 

como referencial para o comportamento dos indivíduos. O autor diferencia ainda os valores de 
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demais construtos, como representações sociais, ideologias, traços de personalidade, entre 

outros que não serão aqui explanados. 

Gouveia (2013) defende que os valores humanos são universais e relativos, ou seja, 

existe um conjunto permanente de valores, que são rearranjados a partir das características 

pessoais e contextos sociais diversos. Pensando por esse prisma, baseado em Rokeach (1973)
8
 

e Triandis (1995)
9
, o autor aponta dois tipos de valores como constituintes em todas as 

sociedades: sociais versus pessoais ou coletivismo versus individualismo. Variando em 

intensidades diferentes, as pessoas podem ser guiadas prioritariamente: por valores sociais ou 

coletivistas, motivadas principalmente por normas e deveres impostos pela coletividade, com 

foco interpessoal; ou por valores pessoais ou individualistas, motivadas por suas próprias 

preferências, necessidades e direitos sendo mais egocêntricas ou com foco intrapessoal. No 

segundo caso, a prioridade de metas seria definida preferencialmente por motivos pessoais, 

sobrepondo-se às metas do grupo (GOUVEIA, 2013; MIRANDA; HEDLER, 2011). Para fins 

deste trabalho, optou-se por denominar esta antinomia como individualismo versus familismo, 

colocando em destaque a família, já que a temática aborda mais especificamente esse grupo 

social. A utilização do termo familismo foi inspirada em autores como Vera e Diàz (2009) e 

Gheorghiu et al (2008), que o empregavam com propósitos semelhantes. 

Em pesquisa transcultural realizada por Hofstede
10

 (1980 apud MIRANDA; HEDLER, 

2011), o Brasil foi considerado um país onde predomina o valor do coletivismo, ocupando a 

26ª posição entre 40 países. Porém, não se pode generalizar este achado, devido à grande 

variação cultural dentro do país, devendo-se levar ainda em consideração, numa mesma 

localidade, a classe social, a faixa etária, entre outros fatores. 

Conforme já apresentado neste capítulo, as classes populares brasileiras em geral têm 

a prática de dividir recursos materiais e financeiros por falta de garantia do Estado, sendo um 

dos fatores que interferem para práticas predominantemente coletivistas ou familistas nesses 

contextos, em detrimento da classe média urbana, que costuma definir a família em menor 

número de integrantes, valorizando principalmente o individualismo, a privacidade e as 

relações afetivas entre esses membros (GOLDANI, 1993). Cabe, entretanto, a crítica 

levantada por Scott (2011), que considera somente o fator econômico insuficiente para definir 

práticas diferentes em classes sociais distintas, sendo contra a radical dicotomização da 

sociedade em classes sociais. Concorda-se com o autor quando ele questiona a tradição de 

                                                
8
 ROKEACH, M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973. 

9
 TRIANDS, H. C. Individualism and collectivism.Boulder, CO: Westview Press, 1995. 

10
 HOFSTEDE, G. Culture consequences: internattional differences in work-related values. Beverly Hills: 

Sage, 1980. 
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relacionar necessidades econômico-produtivistas a estudos apenas sobre classes de 

trabalhadores, ignorando que tal elemento pode ser constitutivo de relações familiares 

também na classe média. Igualmente observam-se, nas camadas médias, crianças sendo 

cuidadas pela avó e o considerável número de separações e recasamentos – embora autores 

como Sarti (1996) e Fonseca (2005) defendam que a instabilidade conjugal é ainda mais 

comum nas camadas populares – justamente por motivos econômicos. Ainda assim, 

considera-se útil pensar que integrantes de um mesmo grupo na sociedade – neste caso, classe 

social – compartilham práticas e valores aproximados, por apresentarem visões de mundo e 

estilos de vida semelhantes. 

Com relação à idade, Gouveia (2013) considera possível que os valores humanos 

modifiquem-se de acordo com o amadurecimento pessoal e não apenas na infância, quando 

ocorrem as primeiras socializações. Em outras palavras, os valores rearranjam-se na 

ontogênese humana, pois as necessidades do indivíduo e o seu papel na sociedade vão sendo 

modificados, conforme defendido na presente discussão. Desse modo, é esperado inclusive 

que, por terem funções diferentes na sociedade, pais e filhos apresentem valores relativamente 

diferentes. 

 

2.6 Objetivos da pesquisa 

 

A partir do referencial teórico apresentado, o presente estudo objetivou investigar, sob 

o mote de um filme de família, valores morais levados em consideração por pais e seus filhos 

de 6 a 9 anos em uma perspectiva intergeracional.  

Especificamente, buscou-se: a) evidenciar estratégias de transmissão de valores de 

pais/mães a filhos/as; b) discutir o dilema moral individualismo versus familismo, na 

perspectiva de pais e filhos, a partir dos personagens de um filme, o pai e o filho, enredados 

em um conflito caracterizado pela busca de autonomia versus obediência ao pai e 

solidariedade entre família; c) analisar indícios de reprodução interpretativa do enredo do 

filme, pela criança. 
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3 MÉTODO 

  

 A proposta de caminho metodológico caracterizada a seguir foi fruto de reflexões a 

partir de um estudo piloto realizado com duas mães. Elas voluntariamente assistiram ao filme 

e conversaram sobre ele em uma simulação do que poderia ser uma entrevista semidirigida. 

Esse momento foi de extrema relevância para a finalização do desenho metodológico, 

pois permitiu revisitar a proposta do estudo e trouxe influências significativas quanto aos 

critérios utilizados para a escolha dos participantes, dos procedimentos e da construção do 

roteiro de entrevista (ver APÊNDICE A). 

 

3.1 Participantes 

 

Participaram do estudo 10 crianças com idade entre 6 e 9 anos, sendo cinco meninos e 

cinco meninas, e 10 pais/mães que coabitassem com essas crianças. Em outras palavras, para 

cada criança, deveria participar seu pai ou sua mãe, desde que este/esta coabitasse com ela. 

Essa exigência foi feita no intuito de buscar progenitores que participassem mais 

proximamente da educação dos filhos, excluindo o caso daqueles que não conviviam 

diariamente. Nenhuma restrição foi feita em casos de filhos adotados ou de família 

monoparental ou recasada, incluindo também relações homoafetivas. Especificamente, 

participaram três pais e sete mães. 

A escolha por não incluir dentre os participantes da pesquisa padrastos, madrastas – 

figuras recorrentes no dia a dia das crianças, na atualidade – foi por se perceber que, assim 

como avós, tios, padrinhos etc, o/a novo/a companheiro/a de seu/sua pai/mãe nem sempre 

exerce a autoridade de forma plena, frequentemente não assumindo o papel conferido 

socialmente ao pai ou à mãe da criança (SARTI, 1996). Ele/a pode ser responsável pela 

criança no momento em que os pais não estão presentes, mas geralmente tem sua autoridade 

reduzida na presença dos progenitores. Além do mais, a convivência com o marido ou esposa 

do pai ou mãe pode ser temporária na vida da criança, já que a vida conjugal tornou-se mais 

instável (GOLDANI, 1993; SARTI, 1996), em consonância com a busca pela felicidade 

pessoal (PETRINI, 2005; SINGLY, 2007). Geralmente, ao se dissolver o casamento, 

distancia-se também a relação do padrasto/madrasta com o enteado/a. 

A faixa etária das crianças refere-se a uma fase de vida em que se começa a 

intensificar por parte dos pais um diálogo com os filhos com a preocupação de instruí-los 

moralmente a partir das histórias contadas, por se considerar que a criança compreende a 
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mensagem repassada. A idade dos pais foi aleatória; ou seja, foi decorrência da primeira 

escolha, a idade dos filhos. O critério utilizado, portanto, foi o de serem pais; quer dizer, 

pertencerem à geração anterior à das crianças selecionadas e coabitarem com seu filho. 

Os pais foram contatados em uma escola particular na qual estudavam seus filhos; essa 

escola atendia prioritariamente famílias de classe média da cidade do Recife. Acredita-se ser 

esta classe a principal representante das mudanças descritas anteriormente e, nesse sentido, a 

mais característica dos valores voltados ao individualismo em detrimento do familismo 

(FONSECA, 2005)
1
.  

A indicação da classe social dos participantes abre uma longa discussão que foge ao 

escopo dessa dissertação. Para a presente investigação, a escolha dos participantes foi 

orientada pela seleção de um colégio que se sabe atender prioritariamente famílias 

consideradas de classe média (pela localização na cidade e valor da mensalidade paga). A 

renda familiar somente foi perguntada no final da entrevista, indicando-se quatro faixas de 

renda para que o pai/mãe localizasse a renda média de sua família. Para se indicar a classe 

social, entretanto, considera-se relevante, por exemplo, o acesso à cultura, educação, serviços 

de saúde, habitação, saneamento, práticas de lazer, locais frequentados no dia a dia, valores e 

aspirações para o futuro. Em uma perspectiva que abarque para além do fator econômico, 

parece útil relacionar a definição de classes às ideias construídas por Pierre Bourdieu de 

capital cultural, de habitus e ainda, aos capitais – social, econômico e simbólico 

(BOURDIEU, 1996, 2004; SILVA, 1995), encarando de forma mais complexa a definição de 

classe social e percebendo diferenças mais sutis entre grupos do que a simples classificação 

pela renda. 

Já para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República [SAE/PR]
2
, 

a renda familiar mensal é critério exclusivo para a definição de classes sociais. Para pertencer 

à classe média, um grupo familiar deve ter renda mensal acima de 1.030 (mil e trinta) reais até 

um valor máximo de 2.813 (dois mil oitocentos e treze) reais (BRASIL, 2012a, 2012b), 

conforme evidenciado na tabela 1 a seguir. 

  

                                                
1
 Conforme já apresentado no capítulo de Fundamentação Teórica, as classes populares brasileiras em geral têm 

a prática de dividir recursos materiais e financeiros por falta de proteção do Estado, sendo um dos fatores que 

interferem para práticas predominantemente coletivistas ou familistas nesses contextos, em detrimento da 

classe média, que costuma constituir a família com menor número de integrantes, valorizando principalmente o 

individualismo. Cabe, entretanto, a crítica levantada por Scott (2011): o autor considera que somente o fator 

econômico é insuficiente para definir práticas diferentes em classes sociais distintas, sendo contra a radical 

dicotomização da sociedade em classes sociais.  
2
 Uma comissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo que foi designada para definir tal classe a 

partir de dados do IBGE, nomeadamente, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD e Pesquisa 

de Orçamento Familiares – POF.   
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Tabela 1: Classes de renda segundo a proposta da SAE 

 

Fonte: Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República http://www.sae.gov.br/site/wp-

content/uploads/Perguntas-e-Respostas-sobre-a-Defini%C3%A7%C3%A3o-da-Classe-M%C3%A9dia.pdf 

 

Com a adoção desses critérios, vários participantes da nossa pesquisa (no mínimo sete 

das dez famílias investigadas) deveriam ser considerados como de classe alta. Sabe-se, 

entretanto, que esta definição de classe social proposta pela comissão tem sido bastante 

questionada
3
. Inúmeras pessoas que habitam aglomerados subnormais

4
 são consideradas 

''classe média'' para a SAE/PR e pessoas tipicamente de classe média passariam a ser vistas 

como pertencendo à classe alta. Sociólogos, economistas, assistentes sociais e demais 

estudiosos no assunto levantam diversas fragilidades na utilização do termo – a nova classe 

média – pois consideram que, na atualidade brasileira, ela está superdimensionada e quase 

sempre irreal, visto que apenas o aumento do poder de compra não significa ingresso nesta 

classe social (COSTA, 2013; QUADROS; GIMENEZ; ANTUNES, 2013; SOUZA, 2013). 

Apesar de já modificado em 2014 pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas 

[ABEP], o novo conceito que substituirá (ainda não está em vigor) aquele proposto pela SAE, 

                                                
3
 Para ver apenas alguns exemplos, além dos que veem à mente do leitor, ver http://g1.globo.com/economia/seu-

dinheiro/noticia/2012/06/com-renda-de-classe-media-trabalhador-diz-que-so-faz-o-basico.html 
4
 No popular, favelas e morros. 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2012/06/com-renda-de-classe-media-trabalhador-diz-que-so-faz-o-basico.html
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2012/06/com-renda-de-classe-media-trabalhador-diz-que-so-faz-o-basico.html
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continua ainda avaliando classes sociais apenas pelo poder aquisitivo de compra (renda média 

familiar), conforme o quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Grupos de renda segundo SAE e ABEP  

 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2013/08/veja-

diferencas-entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-brasil.html 

 

A nova classificação da ABEP traz algumas modificações importantes. O critério 

definidor passará a ser a renda média familiar cujos valores monetários referentes a cada 

classe são superiores aos correspondentes na classificação da SAE. Destaca-se ainda a 

utilização de certas concepções inovadoras, como a renda permanente, ou seja, a capacidade 

de uma família em manter o mesmo padrão de vida por determinado período de tempo, 

mesmo que seja modificada a renda corrente (renda recebida por mês por salário, aluguel ou 

pensão). Além disso, no novo conceito utiliza-se a renda comprovada pela família, e não a 

declarada.  

De acordo com a nova classificação, serão enquadradas como baixa classe média 

famílias que tenham como renda média 2.674 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro) reais; 

média classe média, 4.681 (quatro mil, seiscentos e oitenta e um) reais e alta classe média, 

9.897 (nove mil, oitocentos e noventa e sete) reais.  Embora se avalie que apenas este critério 
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é insuficiente para definir classes sociais, tais valores se aproximam mais da realidade vivida 

pelas famílias brasileiras, ainda que se reconheçam variabilidades de acordo com a região do 

país e ainda com a composição familiar.  

Realça-se, mais uma vez, após essa discussão de critério para indicação da classe 

social, que no caso desta pesquisa a escolha dos participantes foi orientada pela seleção de 

uma escola com indicações de que ela atendia crianças de família de classe média. Todos os 

pais das crianças de 6 a 9 anos dessa escola foram contatados quando iam levar ou buscar seus 

filhos na instituição. Isso ocorreu após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco 

(CEP/CCS/UFPE) no dia 06 de fevereiro de 2013 (ver ANEXO A).  

Ao todo, foram convidados cerca de 50 pais ou mães da criança da faixa etária 

indicada, mas apenas 10 responderam positivamente, disponibilizando-se a participar da 

pesquisa. Esses pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ver 

APÊNDICE B), de acordo com a exigência da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Acredita-se que o grande número de não aceitação se deveu ao fato de se estimar um 

tempo de, no mínimo, uma hora para que assistissem a um filme e fossem entrevistados; 

vários pais sinalizaram essa dificuldade de tempo.  

Além das informações contidas no TCLE, a pesquisadora preocupou-se em esclarecer 

aos possíveis participantes da pesquisa que a sua identidade e a de seu filho seriam 

preservadas, mediante uso de nomes fictícios. Outra medida de proteção utilizada foi não 

relacionar dados como escolaridade, profissão e arranjo familiar a cada indivíduo, 

dificultando assim o reconhecimento dos participantes. Como poderá ser observado no início 

do capítulo quatro (Resultados e Discussão), esses dados foram apresentados – para fins da 

pesquisa era relevante contextualizar as famílias investigadas – de forma genérica. 

 

3.2 Material 

 

Durante a realização da pesquisa foram necessários: um filme contemporâneo infantil 

para ser exibido a fim de instigar o debate com os participantes; e um roteiro de entrevista 

semiestruturado. O filme foi exibido com equipamento disponível no local da coleta (DVD; 

notebook; data show); já a gravação do áudio foi possível com o uso de um mp3 ou um 

smartphone. 

Para fins da pesquisa, a escolha do filme tinha como objetivo contemplar efetivamente 

mudança na escala de valores concernentes a família. Foram então elaborados critérios 
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inspirados em Valente (2011): (1) filmes amplamente divulgados com grande repercussão 

social que entraram em cartaz nos cinemas (eliminando-se os lançados apenas em DVD ou 

em Blu-ray); (2) filmes que traziam em seu bojo a presença explícita ou implícita de família, 

sendo esta uma temática relevante, independentemente da configuração familiar; (3) filmes 

lançados a partir do ano de 2000; (4) não inserção de filmes que abordassem prioritariamente 

uma cultura muito diferente da que estamos inseridos, por exemplo, a cultura oriental. A 

escolha de filmes com lançamento a partir de 2000 justifica-se por existir maior chance de que 

estes retratem as transformações significativas em décadas anteriores quanto ao modelo de 

família e, consequentemente, o que é prezado como valor na família contemporânea. O 

conceito de família em si já permite grande reflexão uma vez que, de saída, se tem como 

pergunta, quais os critérios que definem uma família (CARVALHO, 2005). 

Após definir tais critérios, consultou-se um site amplamente divulgado
5
 na Internet 

que tem por objetivo classificar os melhores filmes levando em conta a votação de 

internautas, uma pesquisa minuciosa com livros de cinema, em sites e revistas internacionais 

especializadas e ainda as principais premiações em festivais e críticas. Foram pré-

selecionados para este estudo os 60 melhores filmes avaliados
6
 pelo site nos gêneros 

“Animação” e/ou “Família”, já que esses seriam produzidos prioritariamente para crianças e 

acompanhados em geral por todas as idades. Após uma seleção cuidadosa de forma a respeitar 

os quatro critérios determinados anteriormente, restaram sete filmes para serem observados: 

Os Incríveis
7
, Shrek

8
, Procurando Nemo

9
, Monstros SA

10
, Up – Altas Aventuras

11
, Wallace e 

Gromit: A Batalha dos Vegetais
12

 e Rattouille
13

.  

Outras películas, apesar de não estarem no ranking dos 60 melhores filmes do gênero, 

também despertaram curiosidade, seja por já se conhecer o enredo da história ou mesmo pela 

                                                
5
 www.melhoresfilmes.com.br 

6
 Considerou-se o número 60 uma quantidade representativa e possível de servir como parâmetro para o estudo.  

7
OS INCRÍVEIS. Direção de Brad Bird. Produção de John Walker. Emeryville, CA: Walt Disney 

Pictures/PixarAnimation Studios, 2004. 1 DVD (116min).son., color. 
8
SHREK.Direçãode  Andrew Adamson e Vicky Jenson. Produção de Aron Warner, Jeffrey Katzenberg e John H. 

Williams. Glendale, CA: DreamWorks Animation/Pacific Data Images (PDI), 2001. 1 DVD (90min).son., 

color. 
9
PROCURANDO Nemo. Direção de Andrew Stanton e Lee Unkrich. Produção de Graham Walters. Emeryville, 

CA: Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios/Disney Enterprises, 2003. 1 DVD (100min). son., color.  
10

 MONSTROS s.a. Direção de Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman. Produção de Darla K. Anderson. 

Emeryville, CA: Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios, 2001. 1 DVD (92min).son., color. 
11

 UP – Altas Aventuras. Direção de Pete Docter e Bob Peterson. Produção de Jonas Rivera. Emeryville, CA: 

Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios, 2009. 1 DVD (96min).son., color.  
12

 WALLACE e gromit: a batalha dos vegetais. Direção de Steve Box e Nick Park. Produção de Claire Jennings, 

Peter Lord, Nick Park, Carla Shelley e David Sproxton. Bristol, UK: Aardman Animations/ DreamWorks 

Animation, 2005. 1 DVD (85min).son., color. 
13

 RATATOUILLE.Direção de Brad Bird.Produção de Brad Lewis. Emeryville, CA: Walt Disney Pictures/Pixar 

Animation Studios, 2007. 1 DVD (111min). son., color. 
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indicação de adultos ou crianças durante conversas informais com a pesquisadora sobre a 

temática do trabalho. Foram sugeridos e posteriormente assistidos mais oito: Carros
14

, Kung 

Fu Panda
15

, Kung Fu Panda 2
16

, A Era do Gelo
17

, A Era do Gelo 3
18

, Rio
19

, O Espanta 

Tubarões
20

 e Shrek Terceiro
21

. Todos eles também respeitavam os quatro critérios 

previamente estabelecidos. 

Assistir a diversos filmes foi essencial para a escolha mais fundamentada de apenas 

um para fins deste trabalho. Embora muitos deles pudessem trazer discussões pertinentes, 

nem sempre a temática principal se referia a valores relacionados a família. Como exemplo, 

no filme Shrek, é abordado como tema principal o preconceito, enquanto que em Carros 

discute-se prioritariamente a supervalorização de sucesso, dinheiro e fama na 

contemporaneidade.  

A escolha da película a ser examinada mais aprofundadamente recaiu sobre o filme 

Ratatouille (2007), por ter como temática principal a discussão de valores relacionados à 

autonomia e à individualidade em contraposição ao familismo a partir da busca pela 

realização individual do protagonista da história. Além disso, considerou-se pertinente utilizá-

lo como mote para a discussão da temática, uma vez que ele envolve, no plano da fantasia, os 

papéis de pais e filhos para que os participantes da pesquisa – também pais e filhos – 

pudessem se posicionar tanto sobre a ficção como sobre sua vida real.  

É essencial situar o leitor sobre o enredo do filme, utilizando para isto uma sinopse 

disponível no meio digital
22

. Foi lançado nos cinemas em 2007 e considerado por muitos 

especialistas o melhor filme do ano (RAMOS, 2009). Sua descrição encontra-se no site: 

 

                                                
14

CARROS. Direção de John Lasseter e Joe Ranft. Produção de Darla K. Anderson. Emeryville, CA: Walt 

Disney Pictures/Pixar Animation Studios, 2006. 1 DVD (117min).son., color.  
15

 KUNG FU Panda. Direção de  Mark Osborne e John Stevenson. Produção de Melissa Cobb, Jonathan Aibel e 

Glenn Berger. Glendale, CA: DreamWorks Animation/Pacific Data Images (PDI), 2008. 1 DVD (90min).son., 

color. 
16

 KUNG FU Panda 2. Direção de Jennifer Yuh. Produção de Melissa Cobb, Jonathan Aibel, Glenn Berger e 

Suzanne Buirgy. Glendale, CA: DreamWorks Animation, 2011. 1 DVD (91min).son., color. 
17

A ERA do gelo. Direção de Chris Wedge e Carlos Saldanha. Produção de Lori Forte. Greenwich, CT: 

Twentieth Century Fox Film Corporation/ Blue Sky Studios/ Twentieth Century Fox Animation, 2002. 1 DVD 

(81min). son., color. 
18

 A ERA do gelo 3. Direção de Carlos Saldanha e Mike Thurmeier. Produção de John C. Donkin e Lori Forte. 

Greenwich, CT: Blue Sky Studios/ Twentieth Century Fox Animation, 2009. 1 DVD (94min).son., color. 
19

 RIO. Direção de Carlos Saldanha. Produção de Bruce Anderson e John C. Donkin. Greenwich, CT: Blue Sky 

Studios/ Twentieth Century Fox Animation, 2011. 1 DVD (96min).son., color. 
20

 O ESPANTA Tubarões. Direção de  Rob Letterman, Vicky Jenson e BiboBergeron. Produção de Bill 

Damaschke, Janet Healy e Allison Lyon Segan. Glendale, CA: DreamWorks Animation/DreamWorks 

SKG/Pacific Data Images (PDI), 2004. 1 DVD (90min).son., color. 
21

SHREK Terceiro.Direção de Chris Miller e Raman Hui.Produção de Aron Warner e Denise NolanCascino. 

Glendale, CA: DreamWorks Animation/Pacific Data Images (PDI), 2007. 1 DVD (93min).son., color. 
22

 Disponível em: http://www.interfilmes.com. 

http://www.interfilmes.com/
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Na nova aventura animada RATATOUILLE, um rato chamado Remy sonha 

em se tornar um grande chef francês, mesmo contra os desejos de sua família 

e do óbvio problema de ser um rato em uma profissão totalmente 

inapropriada para roedores. Quando o destino o leva aos esgotos de Paris, 

Remy se vê na situação ideal, bem embaixo do famoso restaurante de seu 

herói culinário, Auguste Gusteau. Apesar dos aparentes perigos de ser um 

inadequado – e certamente indesejado – visitante na cozinha de um fino 

restaurante francês, a paixão de Remy pela arte culinária não demora a 

colocar em marcha acelerada uma engraçadíssima e eletrizante corrida de 

ratos que invade o mundo da culinária parisiense. Remy então se sente 

dividido entre sua vocação e a obrigação de voltar para sempre à sua prévia 

existência de rato. Ele aprende a verdade sobre amizade, família e entende 

que sua única opção é a de aceitar quem ele é realmente: um rato que deseja 

ser chef de cozinha. 

 

Nos filmes infantis, o desfecho do enredo geralmente está relacionado à moral que se 

deseja transmitir. Ao assistir ao filme Ratatouille, percebe-se que quando o indivíduo se 

contrapõe aos interesses do grupo, este se dispõe a ajudá-lo na realização de seus sonhos 

pessoais, caracterizando a preponderância do respeito à individualidade na família. Desta 

forma, parece conveniente utilizar esta mensagem e o dilema moral que é apresentado no 

filme antes da resolução da história para a discussão com pais e crianças. Para maiores 

informações sobre a análise realizada de Ratatouille a respeito de valores relacionados a 

família, recomenda-se a leitura de Pereira (2011).  

Após a escolha do filme, foi elaborado um recorte com cenas mais relevantes da 

película, editada em um menor tempo de duração (38 minutos), já que o filme completo tem 

duração de 111 minutos, com o intuito de viabilizar a participação dos sujeitos na coleta de 

dados e ser possível a discussão posterior, elegendo cenas conspícuas relacionadas ao tema 

proposto e com a preocupação de que o enredo continuasse compreensível.  

 

3.3 Procedimentos de coleta 

 

Vale ressaltar que a pesquisa só teve início com a concordância e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido por parte do responsável da criança, que autorizou 

tanto sua própria participação quanto a participação de seu filho. 

Para cada participante da pesquisa, foi exibido o recorte do filme. No caso das 

crianças, a exibição da película foi planejada em grupos de, no máximo, quatro participantes 

simulando uma sessão de cinema, embora a entrevista posterior ocorresse de forma 

individual, ambas realizadas no ambiente escolar. Este arranjo de exibição do filme para no 

máximo quatro crianças e não de forma individual foi pensado a fim de reduzir o tempo de 



46 
 

coleta, mas de forma a não trazer prejuízos para a pesquisa. Pelo contrário, avaliou-se que no 

momento da sessão de cinema, as crianças poderiam comentar sobre o que estavam assistindo, 

podendo surgir informações relevantes para a análise dos dados, que também seriam 

registradas, assim como o momento de entrevista com cada criança.  

Já na situação dos pais, a entrevistadora esteve disponível para realizar a pesquisa no 

domicílio do participante ou em outro local da escolha dele, desde que fosse possível manter 

um ambiente propício para a livre expressão do sujeito, preferencialmente sem a companhia 

de outras pessoas. Via de regra, foram primeiramente realizados os procedimentos de coleta 

com os pais para, em outro momento, serem realizados com os filhos, visto que, na maioria 

dos casos, a disponibilidade de tempo dos adultos era menor.  

Inicialmente, conforme delineado, houve duas exibições do filme, cada uma com 

quatro crianças. Nestas sessões de cinema, não surgiram comentários sobre o enredo que 

pudessem ser recortados e considerados relevantes para análise. Dessa forma, avaliou-se que 

seria possível modificar o arranjo de coleta, se necessário, sem maiores prejuízos. E, de fato, 

isso ocorreu: em um dos casos, um responsável solicitou que, por seu filho estar em tempo 

integral na escola, fosse realizada a pesquisa com este no turno da tarde, para que ele não 

perdesse parte da aula com conteúdo programado, no turno da manhã. A fim de atender à 

demanda dessa família, realizou-se individualmente a exibição do filme e a entrevista com 

essa criança durante a tarde na escola; outra situação de coleta que precisou de ajustes ocorreu 

quando, chegando ao domicílio para entrevistar a mãe, percebeu-se que sua filha estava 

também na sala assistindo TV, onde seria realizada a pesquisa, não havendo nenhum outro 

adulto disponível para cuidar ou distrair a criança em outro ambiente. Para não excluir a 

criança, gerando constrangimentos ou desconforto na rotina familiar, optou-se por convidar a 

criança a assistir ao filme com sua mãe. Posteriormente, a entrevista foi realizada 

individualmente com cada uma.  

Como ocorre com frequência nas pesquisas, percebe-se que foram necessários alguns 

rearranjos nos procedimentos de coleta durante as idas ao campo, modificando o 

planejamento previamente estabelecido pela pesquisadora, a fim de atender a situações 

específicas. Avalia-se tal flexibilidade como um modo de respeitar os participantes do estudo 

nas suas possibilidades e preferências, estabelecendo acordos viáveis para ambas as partes. 

Na continuação do procedimento, após a apresentação do filme editado, foi realizada 

individualmente uma entrevista semiestruturada, primeiramente solicitando que o participante 

recontasse a história assistida. No caso dos adultos, pediu-se para que o/a pai/mãe simulasse 

uma recontação da história do filme para seu/sua filho/a, pois se tinha a suposição de que, no 
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momento de recontação, seriam mais evidenciados os valores que se pretendia repassar para a 

criança. Como aponta Sarti (1996), é nas relações entre pais e filhos que existe um 

compromisso maior de se instruir moralmente. 

Já no caso das crianças, o pedido foi formulado para recontar a história a um/a colega 

que não estava no momento da exibição do filme editado. Com esta orientação, esperou-se 

que a criança recontasse a história de uma forma espontânea, sem a preocupação de que o 

adulto aprovasse sua história. Essa suposição vai ao encontro dos dados apresentados por 

Fernandes e Oswald (2005). Os autores relatam em sua pesquisa que as trocas de saberes 

sobre os desenhos acontecem, em sua maioria, entre seus próprios pares: os amigos da escola. 

Tanto no caso das crianças como dos adultos, especial atenção foi dada à moral das histórias 

recontadas. 

Além das intenções acima citadas, a recontação do filme serviu como mote para a 

conversa com os participantes. Em seguida, houve um momento de discussão, buscando 

conhecer a opinião deles sobre o enredo e os personagens do filme, uma apreciação geral 

sobre o filme, bem como seu próprio comportamento em família no que diz respeito às 

questões abordadas. No caso da entrevista com os pais, acrescenta-se como questionamento a 

opinião dele/a a respeito da mensagem que é repassada para as crianças. Ao final do encontro 

com o adulto foram questionados alguns dados socioculturais da família, como renda familiar, 

instrução educacional, costumes de castigos e/ou punições, formas de lazer etc. – informações 

pertinentes a serem levadas em conta na análise dos dados. A recontação do filme e as 

respostas à entrevista foram gravadas em áudio com a concordância dos participantes.  

Considerou-se pertinente também questionar os sujeitos se eles já tinham assistido ao 

filme, pois o estranhamento ou não compreensão de algumas cenas – embora se tivesse a 

intenção de que, com o recorte proposto, fosse possível compreender todo o enredo – 

provavelmente seria mais prevalente entre aqueles que não conheciam o longa metragem, 

podendo interferir nos achados da pesquisa. Coerente com a suposição de que a grande 

maioria dos participantes da pesquisa já teria assistido à película, uma vez que ela é bastante 

conhecida entre crianças na faixa etária investigada e entre pais/mães dessas crianças, apenas 

uma mãe nunca tinha assistido a Ratatouille. Neste caso específico, a entrevistada fez alguns 

questionamentos sobre o filme à pesquisadora e somente depois dos devidos esclarecimentos 

à participante, iniciaram-se de fato as perguntas propostas para a entrevista. Todas as crianças 

relataram ou demonstraram já ter assistido ao filme. 

As entrevistas dos adultos tiveram duração média de aproximadamente 34 minutos, 

além dos 38 minutos iniciais de exibição do recorte do filme, enquanto que as das crianças, 
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em média, perduraram por 7 minutos e meio, além do tempo de 38 minutos para assistir ao 

filme. 

 

3.4 Procedimentos de análise 

 

Segmentos da audiogravação, tanto da recontação quanto das entrevistas, foram 

recortados, transcritos e analisados qualitativamente, buscando-se examinar o posicionamento 

dos pais e de seus filhos, quanto ao dilema moral familismo versus individualismo, bem como 

quanto a outros valores morais que eram trazidos concernentes a essa discussão. Os 

questionamentos de cunho sociocultural presentes no roteiro de entrevista serviram como base 

informativa sobre os sujeitos, auxiliando na interpretação dos dados. 

Analogamente aos ganhos de investigação com o recurso da videogravação apontados 

por Carvalho, Bergamasco et al. (1996) e Pedrosa e Carvalho (2005), na audiogravação 

também se permite rever o dado inúmeras vezes a fim de realçar detalhes e compor uma 

análise mais minuciosa e precisa. Com a gravação de voz é possível perceber pausas, 

correções, indecisões quanto às palavras a serem usadas, ênfases e entonação na fala, entre 

outros indícios relevantes para a interpretação dos dados, que foram então caracterizados no 

momento da transcrição. 

Sendo assim, revisitando as audiogravações por diversas vezes, as transcrições foram 

aperfeiçoadas de modo a abarcar o maior número possível de detalhes. Na medida em que se 

dispunha de um material escrito tal qual ocorreu no momento da entrevista, buscou-se agrupar 

as informações para facilitar a análise dos dados. Por exemplo, foram criados os tópicos de 

análise “Estratégias parentais de transmissão de valores a filhos”;“Opiniões de pais e filhos 

sobre os personagens do filme”;“Reprodução interpretativa da criança”; e “discussão 

envolvendo o dilema moral ‘individualismo’ versus‘familismo’”. 

Vale ressaltar que nem sempre os tópicos de análise já eram pré-estabelecidos pela 

pesquisadora, surgindo por vezes somente a partir do que era alçado nas respostas dos 

entrevistados, seja em um primeiro olhar ou depois de algumas revisitações aos dados. Outros 

tópicos inicialmente realçados foram descartados ou ajustados para fins deste trabalho. Sendo 

assim, considera-se que os dados de uma pesquisa não são apresentados por si só 

(CARVALHO; IMPÉRIO-HAMBURGER; PEDROSA, 1999), mas dependem do olhar do 

pesquisador, do referencial teórico adotado e ainda do recorte almejado a partir dos objetivos 

da investigação, buscando sempre a “constituição de um conhecimento científico 

compartilhável, dada a explicitação clara dos critérios utilizados” (LIRA, 2012, p. 68) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A recontação do filme e as entrevistas geraram um rico material de análise que será 

aqui apresentado e discutido concomitantemente, buscando-se apreender significações 

explícitas e implícitas dos desdobramentos propiciados pelo filme Ratatouille no que concerne 

a conteúdos morais compartilhados socialmente.  

Faz-se oportuno, entretanto, iniciar esse tópico com a caracterização dos sujeitos 

voluntários da pesquisa, sintetizando as informações fornecidas por eles a partir de 

questionamentos de cunho sociocultural realizados pela pesquisadora ao final do encontro de 

coleta. Apresentá-los permitirá uma compreensão mais ampla sobre as famílias estudadas. 

Nem todas as informações, entretanto, serão disponibilizadas por meio de tabela, indicando as 

características de cada um dos voluntários; isso, certamente, possibilitaria a associação de 

variáveis, como por exemplo, escolaridade versus faixa de renda ou configuração familiar. 

Optou-se por apresentá-las de modo misturado, caracterizando o conjunto dos participantes, 

uma vez que o grupo é pequeno e se faz necessário evitar a identificação dos participantes. 

Apenas alguns dados puderam ser cruzados no intuito de facilitar o acompanhamento do 

leitor: nome fictício e idade de pais e filhos. 

 

Quadro 2: relação entre idade e parentalidade-filiação dos participantes  

 

* Rigorosamente, no momento em que Cláudio foi entrevistado, Felipe tinha 5 anos, 11 meses e 16 dias sendo a 

própria criança entrevistada no dia seguinte, portanto, com 5 anos, 11 meses e 17 dias. Devido à proximidade 

dos 6 anos, a idade deste participante foi arredondada. 

 

 

Voluntariaram-se para o estudo sete mães e três pais, cuja média de idade foi de 38 

anos (30 a 56 anos) e cinco meninas e cinco meninos com idade média de 7 anos e meio (6 a 9 

ADULTO CRIANÇA 

Nome fictício Idade  Nome fictício Idade 

Andréia 30 Alex 9 

Cláudio 34 Felipe 6 anos* 

Marcela 35 Ana 7 

Marta 30 Tomás 8 

Paloma 42 Luiz 9 

Regina 33 Élida 7 

Rinaldo 53 Natália 8 

Ronaldo 32 Rodrigo 6 

Rosa 41 Daniela 7 

Vanessa  50 Aline 8 
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anos). As famílias dos 10 participantes da pesquisa seguiam, predominantemente, um modelo 

nuclear: seis delas eram compostas por pai, mãe e filho(s). Um casal estava em processo de 

separação conjugal; uma das mães compunha uma família monoparental, convivendo na 

mesma casa ela, a filha e a mãe (avó da criança), portanto, três gerações. Dois outros 

participantes adotavam um modelo recasado. Em um desses dois casos, coabitava no novo 

arranjo uma filha de um relacionamento anterior. Na outra família recasada, o filho mais 

velho era filho biológico apenas da mulher, mas o entrevistado não fez distinção entre este e 

seus dois filhos biológicos durante a entrevista. Uma mãe relatou que sua filha era adotiva. 

Nas famílias investigadas havia no mínimo um e no máximo três filhos.  

Embora predominando um modelo nuclear, percebe-se que os participantes da 

pesquisa são exemplificações de tendências atuais nas relações familiares, havendo número 

crescente de separações e recasamentos, aumento do número de famílias monoparentais, 

arranjos com filhos de diferentes uniões, como sinalizam diversos autores que estudam as 

modificações nos arranjos familiares (GOLDANI, 1993; SARTI, 1996, SINGLY, 2007). 

Com relação à instrução educacional dos adultos, quatro tinham pós-graduação 

completa; três, pós-graduação em andamento; um tinha como titulação máxima o curso 

superior completo e dois estavam cursando o nível superior. Quanto à renda, três participantes 

adultos relataram ter renda mensal familiar entre 1.500 (mil e quinhentos) e 3.000 (três mil) 

reais; dois entre 3.000 (três mil) e 5.000 (cinco mil) e cinco entrevistados informaram ter 

renda mensal familiar superior a 5.000 (cinco mil) reais. Nenhum participante relatou ter 

renda familiar inferior a 1.500 (mil e quinhentos) reais.  

Estando vinculadas a uma instituição educacional que atende prioritariamente a classe 

média da cidade do Recife, percebeu-se a partir das entrevistas realizadas que as famílias 

participantes desta pesquisa constituíram exemplos de estilos de vida que caracterizaram um 

grupo, o de classe média, mesmo não sendo inquerido diretamente ao participante sobre a 

classe social em que ele se enquadrava. 

Outros questionamentos feitos aos participantes, como rotina da família, costumes de 

castigos e práticas de lazer trouxeram dados interessantes que serão explicitados, quando 

necessários, no decorrer da análise dos resultados, contribuindo para esclarecer pontos 

específicos que foram discutidos nos subtópicos tratados a seguir. 
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4.1 De pais para filhos: modos intencionais de transmitir valores 

 

Com base na revisão bibliográfica realizada, pode-se dizer que pouco ainda se conhece 

sobre os modos intencionais de transmitir valores aos filhos. O presente tópico teve como 

intuito contribuir para se conhecer estratégias utilizadas intencionalmente pelos pais na 

transmissão de valores aos filhos, circunscrevendo-o na temática de transmissão de valores. 

Apesar das mudanças no âmbito familiar, permanece sendo função social dos pais guiar os 

filhos no que diz respeito à moralidade, como já vem sendo apontado desde a década de 60 

por Berger e Luckmann (1966/2007). Como então fazê-lo, diante das transformações 

contínuas nos valores? Pergunta-se sobre as significações atribuídas por pais às informações 

trazidas num filme “de família”, com base na expectativa social de que são eles os 

responsáveis primeiros pela transmissão de valores morais.  

 

4.1.1Transmitindo valores ao recontar a história 

 

A recontação da história já propiciou a observação do uso de estratégias pelos pais no 

intuito de instruir moralmente seus filhos. Mais do que uma síntese do enredo, os pais 

aproveitavam esse momento para transmitir valores, apontados em momento posterior durante 

a entrevista como valores importantes para serem repassados aos seus filhos.  

 Rosa
1
 (41 anos), mãe de Daniela (7 anos), fala explicitamente que aproveitaria o 

enredo da história para transmitir mensagens a sua filha. 

 

E
2
- Como é que eu contaria pra Dani? (pausa da entrevistada) É a história de 

um ratinho [P - Hunrum.] que tem um sonho de ser um grande cozinheiro [P - 

Hunrum.]. Que ele consegue distinguir os cheiros, né?! E saber os... e... e... ter 

um sonho de ser um cozinheiro e achar que pode ser e não ter fronteiras 

nenhuma. Seria mais ou menos isso que eu contaria. E aí você vai, né, 

formando, passando as mensagens pra isso... Que assim que é bom você ter 

perseverança, que você ir atrás do seu sonho, de querer ser o que você quer ser, 

[P - Hunrum.] independente do que você vai passar na vida [P - Hunrum.]. 

Seria mais ou menos isso. Assim. 

                                                
1
 Todos os nomes apresentados no estudo são fictícios. 

2
 E = Entrevistado/a e P = Pesquisadora. As interrupções nas falas são apresentadas entre colchetes, indicando-se 

a fala da outra pessoa. Comentários acrescentados pela pesquisadora, relacionados ao momento da entrevista 

ou a indícios relevantes para a interpretação da fala do(a) entrevistado(a), encontram-se entre parênteses. 
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 Embora a solicitação fosse a simulação de uma recontação da história para sua filha, a 

entrevistada relata explicitamente que, a partir do filme, ela transmite mensagens: “aí você 

vai, né, formando, passando as mensagens pra isso...” Tal passagem demonstra que o enredo 

é utilizado intencionalmente pela mãe para instruir moralmente. Cláudio (34 anos), pai de 

Felipe (6 anos
3
), é um pouco mais sutil na forma de transmissão de valores a partir da 

recontação da história. Em sua fala, no entanto, indiretamente, parece ser incentivado o valor 

da perseverança: 

 

E -Annn é a história de um ratinho... que tem um sonho de ser cozinheiro... e... 

ele sabe bem das realidades dele, de como ele é, e do mundo ao redor dele. Mas, 

mesmo assim, ele acredita... num sonho e numa mensagem de que qualquer um 

pode ser aquilo que quer [P - Hunrum.]. Só basta querer e ir atrás que ele vai 

conseguir. Se ele quiser mesmo aquilo, ele vai conseguir. 

 

 Em momento posterior da entrevista, ao ser questionado sobre o que ele queria que seu 

filho mais se apropriasse na história desse filme, o que é considerado mais importante para 

Felipe compreender, Cláudio retoma com outras palavras a mensagem que foi trazida por ele 

de forma sintética na recontação da história. 

 

E - É a mensagem que eu acho que é a principal, que, que qualquer um, 

independente da sua classe social, de sua espécie, até é... é capaz de ter aquilo 

que ele queira ter. De... de... se quiser ser cozinheiro, ele vai ser cozinheiro. O 

que ele quiser ser ele pode conseguir ser, vai depender da força de vontade, do 

estímulo, do... [P - Hunrum.]. É isso [P - Certo.]. 

 

Observa-se que esses dois excertos da fala de Cláudio se referem a um valor que 

gostaria que seu filho se apropriasse – a perseverança; o primeiro, extraído da sua própria 

forma de recontar o filme; o segundo, explicitado por ele quando perguntado. Essa coerência 

evidencia a recontação do enredo de um filme como procedimento utilizado por pais, 

intencionalmente, para transmitir valores aos seus filhos. 

                                                
3
 Rigorosamente, no dia em que Cláudio foi entrevistado, Felipe tinha 5 anos, 11 meses e 16 dias. Devido à 

proximidade dos 6 anos, a idade deste participante foi arredondada. 
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Já Ronaldo (32 anos), pai de Rodrigo (6 anos), comenta uma estratégia adotada por ele 

como forma de assegurar a transmissão de determinados valores para seu filho. Relata ter o 

costume de aproveitar o enredo da história para ressaltar aspectos que acha importantes, 

pedindo inicialmente a opinião do filho. 

 

E - [...] toda vez que eu termino, é característica minha, eu sempre pergunto pra 

ele: “O que que tu achou? [P - Hunrum.] Qual foi a parte legal?” Aí quando ele 

fala a coisa que ele achou, eu digo: “Tu percebeu que tinha uma parte que fazia 

assim?” Tipo, [P - Hunrum.] “que o pai queria ajudar o filho, ou que o filho 

queria que o pai entendesse uma coisa?” Aí ele fez: “Eita, foi mesmo.” “Tu 

achou legal?” Aí ele faz: “Ah, aquela parte foi legal.” Depois, é... outro dia ele 

acaba contando a história para mim mesmo! (entrevistado fala em tom de 

espanto). 

P - Com a parte que tu, que tu recontasse
4
 pra ele... 

E - Com a parte que eu recontei para ele. [P -Hunrum.] Aí tipo, tem, porque o 

filho foi obediente, porque foi malcriado, ele ficou de castigo porque... [P -

Hunrum.]Eu estimulo o raciocínio, sabe? 

 

Ronaldo diz achar eficiente sua estratégia, pois avalia que seu filho acaba 

incorporando da história os aspectos que foram levantados por ele. Ao perguntar-lhe sobre a 

opinião de seu filho em relação ao filme, o entrevistado acredita que o estimula a refletir sobre 

o que viu e a formar uma opinião crítica. Fica evidente que ele considera importante a 

condução do adulto para realçar alguns pontos importantes e interferir na forma como a 

criança percebe o enredo. Sendo assim, a opinião do filho deve ser construída em consonância 

com os valores parentais que foram destacados. 

 

4.1.2 Instruindo ativamente a criança 

 

 Em outros momentos, esse mesmo entrevistado, Ronaldo, deixa claro que é preciso a 

condução de um adulto para maximizar a compreensão da criança sobre a mensagem que é 

passada no filme. O adulto humano assume um papel mais ativo do que outros primatas na 

                                                
4
 Quando usado de modo coloquial, esse “erro” de concordância verbal da língua portuguesa circunscreve a 

situação com um tom informal e amistoso.  
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instrução de crianças para aquisição de uma habilidade ou parcela de conhecimento. Essa 

instrução ativa – estendida também para conteúdos normativos e valorativos compartilhados 

socialmente – é um poderoso motor de transmissão cultural na medida em que possibilita que 

este conhecimento ou habilidade seja passado adiante para outros componentes da mesma 

cultura (TOMASELLO, 2003). Com o apoio desse aporte teórico, podemos melhor 

compreender a preocupação de instruir ativamente seu filho nos trechos do filme em que a 

mensagem é de difícil compreensão para a criança. 

 

E - [...] Tem duas coisas que eu acho importante, né. Uma é no finalzinho 

mesmo, que aí é uma coisa que é pra adulto explicar pra criança, que não t... 

não fica claro, que é a história do valorizar os momentos dele como criança, 

porque quando ele ficar maior, ele vai, vão acontecer coisas na vida dele que 

vai fazer ele ter lembranças boas das coisas que ele tá aproveitando agora. 

 

Apesar do uso recorrente da estratégia de instrução ativa pelos pais, isto não significa 

que a criança apreenda a cultura passivamente, ou apenas quando a instruem. Se assim o 

fosse, como ressalta Tomasello (2003), não haveria descobertas e inovações culturais. 

Ainda no âmbito da instrução ativa, realçar aspectos considerados relevantes, bem 

como subtrair da história trechos pouco educativos também foram relatados como modos 

intencionais de influenciar os pequenos, elegendo o que deveria ser considerado por estes 

como figura ou fundo, como no exemplo de Paloma (42 anos), mãe de Luiz (9 anos). 

 

E - [...] Então eu, eu ia contar pelo viés assim, dos ratinhos, né, [...] então eu ia 

contar, é... A história,... é, chamando a atenção dele para essa, pra esse fato, 

não é, ocorrido com os ratos.  

P - E um pouco... Será que não seria um pouco, até, é... deixar de falar mais dos 

humanos, né, no filme. Você cortaria um pouco essa parte? 

E - É, é. Porque, assim, o lado positivo do filme é a experiência do ratinho, né 

que, mesmo com as dificuldades ele conseguiu [P - Hunrum.] realizar o sonho 

dele, né. E ele nem sabia que tinha talento, um potencial, não é? Através do 

sentido, do olfato, despertou ele para uma profissão, não é? E aí eu iria assim 

destacar esse ponto, [P - Hunrum.] sabe? Porque, é... no filme, a parte que 

envolve os adultos, os humanos em si, é uma coisa que a gente vivencia 

diariamente e não traz nada assim de positivo, né? [P - Hunrum.]. 
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P - Mas você acha que seria melhor se não tivesse, então, esse trecho dos 

humanos, no filme? [E - Não...]. Pra não se passar uma mensagem... 

E - É. Eu acho que a, a... o trecho dos, dos ratinhos é muito positivo assim, ele, 

o autor do filme é muito feliz até porque a gente tem o rato como um animal 

nojento, né? [P - É.] Tem o rato como um animal nojento, sujo. E aí ele usa o 

ratinho e você acaba gostando de rato. (risos) [...] Eu assim, se eu fosse mostrar 

esse filme pro meu filho, ele já viu várias vezes, mas se eu fosse assim buscar 

nele, é chamar a atenção dele, eu chamaria pra atenção para essa questão dos 

ratinhos. 

 

Da mesma forma como fizeram outros entrevistados, Paloma também diz se utilizar do 

recurso do filme para destacar uma lição para seu filho, ainda que este já tenha assistido à 

película muitas vezes. Na conversa com a pesquisadora esta mãe não chega a relatar como 

contaria, mas sim o que ressaltaria e que a história seria um meio utilizado por ela de 

transmitir valores como a perseverança. Paloma destaca que aspecto da história daria mais 

importância, chegando até mesmo a sugerir que algumas partes fossem eliminadas, de forma a 

melhor instruir moralmente as crianças. 

 

4.1.3 Agregando valores à motivação da criança 

 

Outra estratégia levantada por pais para transmitir valores foi aproveitar a notória 

motivação da criança e a partir disto introduzir aspectos que consideram relevantes. Rosa, 

mãe de Dani, percebendo o interesse da filha em ser surfista profissional, utiliza o argumento 

de que, para ser boa profissional na área, é preciso alguns requisitos, como saber línguas, 

nadar, entre outros. 

 

E - [...] ela disse que quando quer ser... que quando crescer, ela quer ser 

surfista profissional. Certo? Hoje ela tem sete anos. Aí eu faço assim: “Pô, 

Dani... Surfista profissional! Né? Vamos pensar em outra coisa... Porque 

surfista?” “Não, mas eu quero ser surfista!” “Não, mas...” Aí você começa a 

tentar podar aquilo... Porque não é... digamos a profissão... que seja hoje... Mas 

aí ao mesmo tempo é uma profissão. É só um exemplo assim... [P - Hunrum.] É 

uma profissão que ela quer... [P - Sim.] Então você vai... “Então beleza... Vamo, 

então você quer, então tá certo. Mas pra você ser surfista profissional, pra você 
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viajar, você tem que saber línguas, você tem que estudar.” Então ela tá fazendo 

curso de inglês, ela tá fazendo isso, aí tem que aprender a nadar, porque não 

pode ser surfista se não souber nadar... Então ela faz natação. Entendeu? 

Assim... Dentro daquilo que ela quer, você começa a botar outras atividades [P 

- Hunrum.] pra engrandecer ela e não ao mesmo tempo desvirtuar, mas... Tipo 

assim... Orientar [P - Hunrum.]. Você vai... só... jogando aquilo lá pra ela 

desvirtuar, não só da profissão, mas também da área acadêmica, de estudar, de 

ser uma boa aluna, de respeitar as pessoas. [P - Hunrum.] Eu acho que é a 

função d, dos pais é essa. 

 

Interessante realçar o momento em que entrevistada diz: “Pô, Dani... Surfista 

profissional! Né? Vamos pensar em outra coisa... Porque surfista?” Em seguida ela comenta: 

“Porque não é... digamos a profissão... que seja hoje...” A partir desses trechos, 

aparentemente Rosa não avalia como bom sua filha querer seguir tal profissão. No entanto, 

ela demonstra estar tentando ajustar as atividades que considera importantes para sua filha, 

como aulas de natação e inglês, ao desejo de Dani de ser surfista profissional. E acrescenta 

que esta é uma atribuição dos pais. 

De acordo com o relato da entrevistada, o fato de estimular Dani a realizar outras 

atividades não se refere a uma ação de desvirtuar, mas apenas orientar e engrandecer sua filha. 

Na continuação da sua fala, entretanto, a própria mãe utiliza o termo desvirtuar para falar de 

sua ação: “Você vai... só... jogando aquilo lá pra ela desvirtuar, não só da profissão, mas 

também da área acadêmica, de estudar, de ser uma boa aluna, de respeitar as pessoas.” Este 

excerto pode levar a inferir que tal ação realmente teria a intencionalidade de desvirtuar sua 

filha da profissão que deseja seguir; afinal, Rosa já havia chegado a sugerir que sua filha 

pensasse em outra profissão, conforme já comentado: “Vamos pensar em outra coisa... 

Porque surfista?” [...] Aí você começa a tentar podar aquilo... Porque não é... digamos a 

profissão... que seja hoje...” Por outro lado, sua fala traz uma contradição quando, em 

continuidade, ela comenta “Você vai... só... jogando aquilo lá pra ela desvirtuar, não só da 

profissão, mas também da área acadêmica, de estudar, de ser uma boa aluna, de respeitar as 

pessoas”. Tomando como um engano e não uma contradição, aparentemente a entrevistada 

estava se referindo a não se desvirtuar “da área acadêmica, de estudar, de ser uma boa 

aluna, de respeitar as pessoas” e, portanto, seu comentário pode ter surgido no intuito de não 

desvirtuar a criança de sua escolha profissional, desde que realmente invista em sua decisão. 
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Não se pode, de fato, afirmar sobre a intenção da entrevistada, embora as duas suposições, 

aparentemente contraditórias, sejam baseadas em interpretações cabíveis. 

Cabe aqui o comentário de que por muitas vezes os pais trouxeram como tema a 

valorização positiva dada a determinadas profissões para exemplificar sua conduta com 

relação aos filhos. Percebe-se que este é um aspecto que os preocupa, mesmo sendo os filhos 

muito novos. No entanto, vale ressaltar que a temática do filme também traz à tona a questão 

da escolha profissional pelo fato de estar em jogo o ratinho ser ou não cozinheiro, o que pode 

ter contribuído para a alta recorrência do assunto nas entrevistas. 

Marta (30 anos), mãe de Tomás (8 anos), aproveita os momentos de lazer com a 

criança para estimular uma reflexão quanto ao conteúdo transmitido por um filme. O lazer se 

torna uma oportunidade para instruí-lo moralmente. Num certo momento da entrevista, ela 

comenta: 

 

E - É, a gente sempre sai com ele assim, vai à praia, ao cinema, parques, visita 

a família, né? É... A gente tá assistindo filme sempre puxando alguma coisa 

dele: “Meu filho, você entendeu isso como?” 

 

4.1.4 Ensinando pela experiência 

 

 Fazer com que a criança experiencie outras formas de convivência social, vivendo, por 

um período, em um país desenvolvido, também se configura como uma estratégia para que ela 

perceba que a realidade social pode ser diferente e, inclusive, se preocupe com a mudança, 

não simplesmente se conformando com o que lhe é apresentado. Nesse caso, os pais não 

obrigatoriamente expressam diretamente o que pensam, mas proporcionam uma experiência, 

na sua avaliação, necessária e modificadora dos valores para seu filho. No excerto abaixo, 

tem-se um exemplo a partir da fala de Cláudio.  

 

E - A possibilidade de a gente morar fora daqui a pouco tempo [...] Pra que os 

meninos possam ver uma realidade um pouquinho melhor. A gente tá cansado 

mil das políticas ou dos políticos que [P - Hunrum.] deixa um pobre tão pobre e 

fica um rico tão rico... Enfim. Essa diferença social [P - Hunrum.] incomoda a 

gente e a gente não queria que os meninos crescessem nesse, nisso. Sabe?! Ou 

simplesmente só acompanhando isso, sem querer mudar, sem [P - Hunrum.] é... 

Aí é... Essa preocupação é mais com isso. 
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O que se decide por não fazer também pode ser uma estratégia para não incentivar 

valores indesejáveis, como no caso em que Paloma diz não realizar grandes festas infantis 

porque avalia como fúteis. Ela diz que age assim para que seu filho permaneça sensível às 

necessidades dos outros. 

 

E - [...] eu nunca fui de... Acho tão bonito, festa de aniversário, mas, lá em casa, 

nunca fomos de dar aquelas mega festas, ainda que pudéssemos, acredito que 

não faríamos [P - Hunrum.], não é, porque eu acho que também é uma coisa 

assim...até tem um lado bonito, positivo, é legal porque socializa, mas não deixa 

de ser fútil. [P - Hunrum.]. Tem outras questões também, né, de ele pensar no 

outro. Porque eu fico sempre falando: “Mas filho, tem criança... Você é um 

privilegiado, tem crianças que não tem... E não é uma ou duas, são milhares de 

crianças que ainda agora, ainda hoje não comeram, desde ontem não comeram, 

não se alimentaram.” Então eu começo a fazer, colocar essas situações para ele 

refletir. [P - Hunrum.] Entendeu, pra que ele não fique assim... é... como é que 

se diz... é... para que ele não se sinta... eu não sei a palavra... superior, digamos 

assim, né? [P - Sim.] Ou então tipo, que não se incomode. Não é nem questão de 

se sentir superior ou inferior, mas eu quero que ele seja sensível a essas coisas, 

[P - Hunrum.] que ele perceba que há pessoas que são necessitadas, que ele 

tem, ainda, nós não somos ricos, nem milionários, mas o que nós temos é o 

suficiente, entendeu? [P - Hunrum.] Então eu quero que ele olhe que tem 

pessoas que não têm. Eu sempre vou por esse lado, [P - Hunrum.] dialogando 

entendeu? 

 

 Com esse excerto, infere-se, claramente, uma intenção de educar a criança, instruindo-

a ativamente quanto à evitação de supérfluos. Essa instrução, entretanto, vem acompanhando 

uma vivência, em que a criança é privada de um “costume” que faz parte de sua microcultura 

– “mega festas” de aniversários infantis. Essa privação, acredita-se, deixa-a sensível a uma 

reflexão que se quer propiciar ao filho, mesmo que ela seja instada por uma explicação ou 

justificativa. Estratégia e propósitos semelhantes são relatados por Cláudio (34 anos). 

 

E – [...] a gente não é de dar presente em datas comemorativas. [...] Não, a 

gente não gosta muito disso. A gente dá quando... Quando acha que merece, 
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quando eles entendem que a gente pode. Porque eles não têm tudo o que quer... 

Muitas vezes eles querem muito uma coisa, a gente vai lá, olha e só compro 

daqui a duas semanas, [P - Hunrum.] pra ele entender que nem sempre tudo o 

que quer tá ali na mão [P - Hunrum.] e que tem que querer realmente aquilo 

pra poder ter, tal. A gente tem uma criação um pouquinho diferente nesse ponto 

de vista. Então às vezes os meninos, tem dia das crianças, aí traz um monte de 

presente assim... “Que é que tu ganhou no dia das crianças?” Aí os meninos 

têm toda uma coisa e às vezes eles não... Não, não tem nada. Eu não quero que 

fique vinculado a isso. [...] Eu tenho muito medo dessas coisas, fáceis pra 

cabeça deles. E eles entendem. Igor [é o filho] mais velho, então isso foi mais 

implantado em Igor. Felipe é um pouquinho difícil, parece que o modismo das 

novas crianças parece que influencia demais, mas Igor... Não faz questão nem 

de ir num aniversário. Porque ele sabe que se amanhã ele quiser uma coisa lá... 

E Igor como já tem mais consciência. [...] Ele já absorveu muito da gente assim: 

“Não, não. Eu só quero esse que tenha isso aqui. Assim já tá bom.” [P - 

Hunrum.] E isso é bom, é isso que a gente queria. Sabe, a gente não quer... 

(respira fundo) Não é porque eu posso dar, que ele vai ter tudo. [P - Hunrum.] 

Ele tem que entender que tudo ao seu tempo e que essas coisas têm valor, aquilo 

que ele tá ganhando... Tem valor. 

 

Conforme enfatiza o entrevistado, existe intencionalidade no seu comportamento de 

nem sempre dar presente aos filhos, ainda que em datas comemorativas. Em primeiro lugar 

ele não deseja que, para as crianças, a data esteja vinculada ao fato de receber bens materiais. 

Em seguida, ele avalia também como importante não ter tudo o que se quer instantaneamente. 

Nas palavras de Cláudio: “Pra ele entender que nem sempre tudo o que quer tá ali na mão 

[...] e que tem que querer realmente aquilo pra poder ter, tal.” Na sua fala, fica claro que o 

entrevistado percebe que essa forma de educar diverge do que comumente é praticado na sua 

microcultura: “A gente tem uma criação um pouquinho diferente nesse ponto de vista.” 

Paloma e Cláudio, aparentemente, têm posturas semelhantes de ir contra alguns 

aspectos compartilhados em sua cultura. Embora a primeira avalie que não poderia dar “mega 

festas” de aniversário, demonstrando limitações no poder aquisitivo para participar de tal 

costume; e Cláudio ressalta que, mesmo podendo comprar, não gostaria de incentivar o valor 

de consumismo (“Não é porque eu posso dar, que ele vai ter tudo”), ambos desejam não 

incentivar seus filhos no que diz respeito a um consumismo exacerbado e a valores de 
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futilidade. De acordo com a fala de Paloma, “ainda que pudéssemos, acredito que não 

faríamos”. Sendo assim, independentemente das condições socioeconômicas, eles avaliam 

que teriam tal postura no intuito de instruir moralmente os filhos e não transmitir valores 

presentes na microcultura com os quais os pais não concordam. 

Tais exemplos assemelham-se ainda a outro deste mesmo subtópico, em que Cláudio 

desejava proporcionar uma vivência em outra cultura, supostamente divergente da sua, para 

que esta mudança favorecesse a reflexão das crianças. Embora utilizando estratégia diferente 

– afastar-se fisicamente do contexto em que vive –, Cláudio também demonstra desconforto 

quanto aos valores compartilhados no seu ambiente social. 

Cabe ainda destacar outro aspecto sobre o último excerto apresentado: Cláudio avalia 

aquela estratégia parental como eficiente principalmente para seu filho Igor. Em outras 

palavras, obteve-se um melhor resultado no que diz respeito à transmissão do valor em pauta 

com este filho, porque foi o que recebeu maior incentivo a esse respeito, conforme relatado: 

“Igor [é o filho] mais velho, então isso foi mais implantado em Igor.” Na perspectiva de 

Cláudio, ele e sua esposa conseguiram fazer com que esse filho incorporasse esse valor. Tal 

êxito é menos evidente com Felipe (6 anos), filho mais novo do casal, sendo o resultado 

decorrente do fato de que foi menos implantada essa estratégia na educação do garoto, além 

de que este recebe mais influência do “modismo das novas crianças”. 

Retornando a Paloma, esta mãe relata que uma estratégia inicialmente adotada por seu 

marido se torna um modo intencional de ambos (pai e ela própria) mostrarem a Luiz que ele 

deve ter responsabilidade e que é preciso também fazer algumas atividades. Nesse sentido, os 

pais exigem uma ação da criança (por exemplo, cuidar da cadela, forrar sua cama, tirar o lixo 

da casa) para que esta perceba determinado valor. 

 

E - [Meu esposo] já gosta de educá-lo no sentido assim de ele ter uma 

responsabilidade. Por exemplo: “Luiz, nós temos a cadela, a cadela é sua, então 

você coloca o, a ração.” [P - Hunrum.] A gente já começa a atribuir uma 

responsabilidade para ele, para que ele não... “Ah, tenho o mundo aos meus pés 

e eles que façam por mim.” [P - Hunrum.] Não, ele também tem que ter essa 

noção de que ele também precisa fazer algo [P - Hunrum.] para conquistar 

alguma coisa. Então, o lixo é ele quem tira. [P - Hunrum.] No começo, quando 

meu esposo começou com isso, eu ficava com pena (risos da entrevistada e em 

seguida da pesquisadora). Ele forra a cama do jeito dele, guarda os brinquedos. 

Ele não faz aquilo com aquela perfeição, mas a gente já estimula. 
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Na mesma direção, Marta pede para seu filho doar algum de seus brinquedos ao 

ganhar outro no intuito de que ele não cresça como uma criança egoísta. 

 

E - Ações como doar algum brinquedo, a gente sempre faz isso: “Olhe, você 

ganhou esse brinquedo, você vai doar esse.” [P - Hunrum.] Você vê que ele é 

bem humano. [P - Hunrum.] Se você conversar com ele, assim ele vai, ele é uma 

pessoa que tem muita... é... o sentimento assim de fazer caridade. Eu trabalho 

muito isso nele, porque ele é filho único e filho único tem sempre esse tabu de 

ser egoísta [P - Hunrum.] e isso ele não é. Ele não é porque eu não aceito isso. 

[P - Hunrum.] Então, a gente vai passando pra ele dessa forma. 

 

Assim como Cláudio, a entrevistada Marta ressalta que seu filho tem determinadas 

características porque ela o instruiu a partir de seus valores. Sendo assim, seu filho, apesar de 

não ter irmãos, não é egoísta, porque ela o ensinou; esse comentário pareceu querer evidenciar 

os efeitos da educação na criança. 

De forma coerente com o que é apontado por Sarti (1996) sobre o compromisso de 

instrução moral existente nas relações entre pais e filhos, os dados desta pesquisa revelam 

claramente que os pais e as mães usam diferentes estratégias, a partir de atividades cotidianas, 

para instruir moralmente seus filhos. 

Finalizando este tópico, pode-se dizer que diferentes estratégias são utilizadas 

intencionalmente pelos pais para transmitir valores aos filhos: algumas se referem à instrução 

direta, indicando o que a criança deve valorizar, considerar, ou seguir; outras, aproveitam a 

motivação da criança e lhe agregam valores, como se estes fossem necessários àquela; outras 

estratégias implicam proporcionar à criança certa experiência, admitindo que esta a tornará 

susceptível à aprendizagem de certos valores. Embora não questionados diretamente, os 

entrevistados apontaram que avaliam suas estratégias de modo eficiente a partir da observação 

de seus filhos. 

Assistir a um filme, simulando, em seguida, a sua recontação para o filho, pareceu um 

caminho metodológico interessante e eficaz, na medida em que os entrevistados revelaram 

valores que gostariam de transmitir aos filhos e adentraram na temática da entrevista com 

aparente tranquilidade. A seleção de qual parte do filme é escolhida ou omitida para a 

recontação, bem como os realces e minimizações realizadas falam, por si só, de valorizações e 
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de estratégias dos pais. Além disso, algumas inferências feitas por meio da recontação 

puderam ser “validadas” pelo que foi revelado na entrevista que se seguiu. 

  

4.2 Os dilemas e a moral da história sob o ponto de vista dos pais 

 

Qual a opinião dos entrevistados sobre o posicionamento moral do ratinho Rémy e de 

seu pai? Mesmo não tendo sido cogitado, desde o início da pesquisa, questionar, diretamente 

os pais e as crianças, sobre o dilema individualismo versus familismo, essa possibilidade 

surgiu em uma das primeiras entrevistas realizadas com um pai. A partir de então, foram 

incorporadas indagações como essas: o filho deve ou não ir em busca de seus sonhos pessoais, 

mesmo contra os interesses da família? E, o pai, deve ou não permitir sua ida, levando em 

conta o respeito à individualidade e os riscos que envolvem a escolha do filho? O dilema 

moral instaurado pelo enredo do filme parece ser de difícil resolução. Como se posicionar em 

termos de valores diante de uma situação em que tanto pai quanto filho poderiam ter uma 

parcela de razão para suas condutas, a depender do ponto de vista considerado? 

Tinha-se a expectativa de que os entrevistados adultos tenderiam a avaliar como 

positiva a conduta do pai de Rémy, no sentido de tentar impedir seu filho, inicialmente, a 

seguir um caminho distinto e perigoso. Quanto à conduta do filho, os adultos poderiam avaliá-

la predominantemente negativa – ou, pelo menos, de forma mais negativa que o julgamento 

das crianças participantes da pesquisa – visto que Rémy desobedeceu à autoridade e buscou 

um modo de vida diferente, com maior periculosidade, incerteza e ainda distante da 

convivência familiar. Entretanto, os adultos (média de 38 anos), também identificados e 

responsáveis pelas mudanças ocorridas nas dinâmicas familiares atuais (VASCONCELLOS, 

2013), poderiam considerar oportuno o ratinho ir em busca da sua individualidade, nem 

sempre correspondendo ao planejamento da família. 

 

4.2.1 O que pensam os pais sobre o dilema moral dos personagens? 

 

Dentre os adultos participantes da pesquisa, sete responderam sobre o comportamento 

dos personagens no filme. Destes, três entrevistados consideraram que o pai de Rémy estava 

correto na maioria das vezes ou sempre. Ronaldo (32 anos), pai de Rodrigo (6 anos), afirmou 

que o pai estava certo ao não permitir que seu filho convivesse com os humanos como 

também estava certo após ter deixado isso acontecer. Em um primeiro momento, perguntou-se 

sobre a postura do pai ao descobrir que seu filho convivia com humanos. 
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P - E quando o pai descobriu que ele convivia com os humanos e... A reação do 

pai assim, tu concorda ou discorda, por que... 

E - Eu concordo porque o mundo que o pai tinha, a referência que ele tinha é a 

referência que a experiência de vida tinha dado pra ele, entendeu? A 

experiência que ele tinha é que as pessoas não gostam de rato, que as pessoas 

querem matar os ratos. E que de fato, é. [P - Hunrum.] Só que no filme, como 

tava tratando de um caso isolado, de uma relação do personagem principal que 

era o ratinho com o humano, é... Aquilo ali era uma exceção à regra. [P - 

Hunrum.] E que o pai tava certo com relação à postura dele, porque ele lida 

com a maioria dos casos, ele não vai tratar uma exceção como uma regra. Ele 

não ia imaginar, nem ia adivinhar sem ter participado ou sem ter visto e 

entender que o humano era, tinha um nível de relacionamento daquele que ele 

tinha com o ratinho. [P - Hunrum.] Entendeu? Aí eu acho que a postura do pai 

tava certa com relação a muito de proteger, de evitar o que é de pior, entendeu? 

 

 O pai de Rémy, no intuito de intimidar seu filho a conviver com humanos, tentou 

demonstrar como estes são ruins para a espécie de ratos. Justifica-se tal ato, na opinião do 

entrevistado, pela finalidade de proteger seu filho, evitando que algo aconteça com ele. Isso 

porque a experiência de vida já tinha dito àquele pai que a relação com humanos poderia ser 

muito perigosa para ratos. Com relação ao momento em que o pai percebeu a relação 

diferente entre rato e humano na história, a opinião de Ronaldo foi que a atitude do pai 

também deveria mudar. 

 

P -E quanto a depois, você já colocou também de apoiar quando ele conheceu a 

história, né? 

E - É porque aí no caso ele já tinha informação que ele não tinha antes, ele já 

tinha a percepção ou sentimento de coisas que ele não tinha antes, né? 

 

 Sendo assim, na avaliação deste entrevistado, o pai estava certo nos dois momentos. 

Importante ressaltar que o questionamento da pesquisadora está baseado em uma fala anterior 

de Ronaldo, quando este argumentou que foi muito positivo no enredo o fato de o pai apoiar 

Rémy, ao reconhecer o diferencial naquela relação entre seu filhote e o humano. 
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E - A partir do momento que o pai sabe que ele tá lá no restaurante, que o pai 

RECONHECE (ênfase no tom de voz do entrevistado), a mensagem é muito 

positiva com relação a apoio. 

 

Ao ser questionada sobre o posicionamento do pai no filme, Rosa (41 anos), mãe de 

Daniela (7 anos), avaliou-o como totalmente correto. Ela diferenciou a função de amigos e a 

da família, considerando esta última como esteio e por isso devendo estar junto, sempre 

apontando os erros dos filhos. Assim como Ronaldo, a entrevistada afirmou que o pai do 

filme estava correto quando não apoiou e também quando decidiu apoiar seu filho a tornar-se 

cozinheiro e conviver com humanos, após obter dados suficientes para ponderar melhor a 

situação. 

 

E - Eu acho corretíssima! Eu acho que a gente não pode querer viver a vida do 

filho. Como os nossos pais não podiam viver a nossa vida. É... Meu marido tem 

uma filha mais velha. E quando eu casei com ele, ela tinha 11 anos. E ela sempre, 

eu sempre disse a ela que eu nunca ia ser amiga dela. Porque AMIGA (ênfase na 

palavra) significa compartilhar daquilo tudo que você faz. Se você... Amiga 

encobre erros das amigas, amiga encobre boletim, amiga encobre gazeamento de 

aula, amiga... Eu não! Eu sou esteio. Eu sou aquilo que vou lhe cobrar o certo. 

Mas se você tá errada, eu vou tá do seu lado. [P - Hunrum.] Amiga pode faltar 

nas horas certas ou pode estar nas horas incertas. A família, não! Mãe, madrasta, 

aquela que você assume uma família...Eu acho que é isso, é você dar o apoio, é o 

suporte, é o alicerce. [P - Hunrum.] Eu digo a você que isso aqui é errado. Você 

vai fazer. O pau vai cantar entre eu e você. Mas você vai, vai voltar. Nessa volta 

eu vou passar por você e vou dizer... Não é que eu vá chegar e vá dizer assim: 

“Eu num disse.” Mas assim: “E aí, aprendeu?” [P - Hunrum.] “Quem é que tá 

certo agora?”. Então é mais ou menos assim. [...] Não tem escola, não tem ensino 

superior, não tem nada que não te dar o alicerce de família, de educação 

doméstica. E educação doméstica, só em casa! [P - Hunrum.] É isso aí. 

P - Mas aí no caso tu tás considerando que o pai... é... pra ficar mais fácil pra 

mim... assim... ele tava certo quando ele apoiou o filho e também tava certo no 

momento que ele... [E - Não apoia!] Não apoia. [E - Porque ele não conhece!] 

Sim. 
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E - Tudo aquilo que você sabe que vai haver uma... uma cobrança. Tudo aquilo 

que você sabe que vai ser a... uma tristeza pra o seu filho... Não é que você não 

queira que ele cresça... Mas você não quer que ele sofra. Então hoje você tem 

maturidade pra você saber que aquele caminho que... O rato, o pai rato vê que os 

humanos (pausa) matam os ratos. Né, matam a sua espécie... Então ele tem medo 

que um humano mate o filho. [P - Hunrum.] Normal... Que é o que... A função do 

pai é tá ali. É ponderar, é pensar na frente por já ter uma vivência. Não quer 

dizer que você vá assumir todos os riscos porque você não vai tá em dois cantos 

ao mesmo tempo. 

 

Alguns comentários devem ser tecidos sobre este excerto. Em primeiro lugar, a partir 

do exemplo relatado pela entrevistada, madrasta faz parte da família. No caso de Rosa, 

assumir esse papel quando a criança tem cerca de 11 anos de idade significou envolver-se na 

educação dela. Cabe aqui relembrar a decisão enquanto pesquisadora de não incluir madrastas 

e padrastos como participantes da pesquisa, por considerar que, na maior parte das vezes, eles 

têm a autoridade reduzida na presença dos pais. Neste caso, no entanto, além de mãe de uma 

criança – daí sua inclusão entre os adultos investigados –, a entrevistada comentou que exerce 

o papel de madrasta de outra garota. Não se sabe se ela considera que tem a mesma autoridade 

sob sua enteada que o pai dessa criança ou que sua autoridade com relação à garota é reduzida 

frente a seu esposo. Sob seu ponto de vista, os pais teriam, então, a função de exigir 

comportamentos corretos, apontar erros dos filhos, sendo esteio, e ainda pensar 

prospectivamente, alcançando possíveis consequências das ações a partir da experiência 

vivida. Nesse sentido, a educação familiar não poderia ser desempenhada pelo ensino formal 

escolar. 

O ato de proibir ou desaconselhar o filho, como fez o pai, é justificado quando se 

avalia, com base na maturidade alcançada, que determinados caminhos poderiam trazer 

consequências negativas para o ratinho (e até levar a morte deste). Mesmo querendo que o 

filho cresça, os pais não querem que eles sofram. É com esse argumento que a mãe 

entrevistada respondeu ao fato de o pai rato não ter apoiado de início seu filho: “Mas 

inicialmente ninguém vai te dar apoio.” E prosseguiu defendendo a ideia de que, em sendo 

uma decisão perigosa ou desaconselhável socialmente, é preciso saber a importância real que 

aquilo tem para seu filho e os riscos desse posicionamento para depois apoiá-lo, se for o caso. 

Sendo assim, o comportamento do pai de Rémy estava, sem dúvidas, correto. 
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Cabe uma ressalva a tal posicionamento, quando a entrevistada não considerou a 

possibilidade de os pais estarem equivocados em detrimento da opinião dos filhos, conforme 

pode ser interpretado no diálogo em que Rosa simulou falar para sua enteada ou sua filha (no 

contexto da entrevista não ficou claro com qual das duas seria o diálogo): “E aí, aprendeu? 

[...] Quem é que tá certo agora?” 

Embora esteja inserido no rol de funções parentais ponderar o comportamento dos 

filhos, os pais não podem se responsabilizar por tudo o que acontece com eles, pois, nas 

palavras de Rosa, “a gente não pode querer viver a vida do filho. [...] Como os nossos pais 

não podiam viver a nossa vida”. Seguindo essa lógica de argumentação, faz sentido quando 

essa mãe considerou que o filho também estava correto, na posição que ocupava, de tentar 

indagar e modificar os costumes ou regras ou buscar novas experiências, já que seus atos não 

eram balizados pelo sentimento de medo. 

 

E- Eu acho que ele [Rémy] tá certo. Ele é novo. Assim... Eu acho que quem é 

novo não... Criança não tem medo de fazer as coisas porque não tem noção da 

morte. [P - Hunrum.] Então aquilo que dá medo é aquilo que você tem noção de 

que você vai sofrer. Então assim, criança não tem isso. [...] Num sei, eu acho 

que a atitude é certa. Eu acho que você tem que... Você como filho... Eu como já 

fu... Eu sou filha... Então eu sempre fui uma pessoa que indaguei... Queria 

alcançar aquilo que eu achava que era certo. Briguei muito com meu pai em 

relação a isso. Porque os dois têm temperamentos muito fortes. Mas eu acho 

que você tem... Você tem que dizer o que é que você quer. Porque, se você não 

souber dizer aos seus pais, você não vai saber dizer a ninguém.  

 

Rosa considerou que tanto o pai como o filho estavam certos, justificando seu 

argumento, ainda que implicitamente, a partir de características psicogenéticas: “Criança não 

tem medo de fazer as coisas porque não tem noção da morte.” Segundo Rosa, o medo é 

aprendido e a criança não vai nascer sabendo o que é mau; cabe então aos pais orientá-la. Por 

terem funções distintas na família e na sociedade, a geração de pais e a de filhos devem 

assumir posturas diferentes. É o que implicitamente está sendo argumentado na fala de Rosa, 

de modo coerente com os posicionamentos de Gouveia (2013) e Vasconcellos (2013): os 

valores rearranjam-se na ontogênese humana, pois as necessidades do indivíduo e o seu papel 

na sociedade vão sendo modificados. Pode-se ainda inferir que a entrevistada tem como 

inevitáveis os conflitos entre pais e filhos, pois defende que sempre haverá tensão entre 
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gerações. A consideração de que a escala de valores é modificada ao longo da ontogênese 

humana pode também ser útil para abordar a temática discutida entre Rinaldo (53 anos), pai 

de Natália (8 anos), e a pesquisadora. 

 

E - Eu deixei minha família tinha vinte e um anos. [...] E hoje eu fico numa 

situação danada porque a gente... Sou filho único... Os dois tão bem longe, tão 

na Europa... E eu, hoje eu sinto o que minha mãe e meu pai sentem por não ter o 

filho junto, né? É um... É terrível isso. Minha vida profissional tá terminando. 

Achei que isso nunca ia chegar e hoje eu tô num dilema danado de: ou eu fico 

aqui ou eu volto pra lá pra, pra juntar logo novamente da família [...] E hoje eu 

tenho minhas filhas que, às vezes, elas falam assim: “Mas eu vou!” Ela quer ser 

médica tal e, e, talvez, ir pra outro país, não sei o que, aí eu já fico colocando a 

barba de molho, o que eu fiz a minha filha talvez faça comigo, né? [P- 

Hunrum.] E é terrível... Então, eu tô tentando fazer com que na mente delas já a 

família sempre seja junta, unida, o máximo possível. 

P - Que é que tu diz pra ela quando ela diz que quer morar fora? 

E- Ah, às vezes, eu dou até esse exemplo que eu dei, né? “Só não cometa o 

mesmo erro que o seu pai.” Não sei se foi erro, mas, assim, eu cheguei a dizer 

uma frase assim. Minha mãe me disse assim: “Meu filho você vai pra um lugar 

desconhecido.” Quer dizer, não era desconhecido porque a gente já morava 

aqui, mas eu era muito novo e a gente não tinha nem noção do que era uma 

profissão, o que era um trabalho. E eu disse assim, eu disse assim pra minha 

mãe: “Mãe, deixa eu quebrar minha cara.” [...] não me arrependo de nada, ééé, 

talvez, até seja um pouco, é,  parecido com exemplo do Ratatouille, aí que eu, eu 

saí em busca do desconhecido. [P – Hunrum.] Mas, ééé, sempre mantive minha 

família perto, telefonemas, cartas, muitas cartas, [...] Aí, eu dou esse exemplo a 

minha filha e, às vezes, eu digo assim: “Quando você for, eu vou com você.” 

Pra que um dia quando meus pais morrerem, mas eu vou procurar o máximo tá 

junto deles pra acompanhar. 

 

 No excerto apresentado, Rinaldo demonstrou ter medo de que sua(s) filha(s) faça(m) 

com ele o mesmo que ele fez com os pais. Apesar de relatar não se arrepender, diz para suas 

filhas não cometerem o mesmo erro que ele cometeu – trechos sublinhados no excerto. Uma 

possibilidade é de que com sua fala ele tenha a intenção de inibir o comportamento similar ao 
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seu em suas filhas, para que não passe pelas mesmas privações que seus pais passaram – de 

não ter os filhos por perto. O entrevistado, nos dias de hoje, também avalia a decisão de morar 

longe dos pais de forma diferente do que quando tomou essa decisão. Possivelmente seu lugar 

atual na família e na sociedade – ser pai, adulto, em final de carreira profissional, entre outras 

características – interfere em sua mudança de perspectiva. Além do mais, percebendo o 

posicionamento de suas filhas, ele vê semelhanças com sua forma de ser e pensar na 

juventude, buscando ensiná-las pela experiência que adquiriu no decorrer de sua vida. Em sua 

fala, ficou evidente, portanto, ser comum se adotar condutas distintas em diferentes fases da 

vida, pois as necessidades se modificam ao longo do tempo, sendo assim também recorrente a 

tensão entre gerações dentro da família. 

Na opinião de Marcela (35 anos), mãe de Ana (7 anos), para avaliar o comportamento 

de alguém é preciso compreender a visão de mundo dele(a). No caso do pai de Rémy, a 

entrevistada julgou de forma positiva; afinal,“a visão dele, até aquele momento ali, era 

aquela. Os valores dele eram aqueles [...] porque se ele foi criado dessa forma, se ele só vivia 

desse jeito, só via esse lado”. Novamente o pai estava certo, nos dois momentos, para mais 

esta entrevistada, pois “no inicio ele estava defendendo o ponto de vista dele, que rato era 

aquilo ali, que não tinha outra forma, mas depois ele viu que o filho tinha razão e entrou na 

briga ali pela luta daquele filho”. Sendo assim, para Marcela, o pai agiu diante das 

possibilidades dele em cada momento, a partir do que ele conseguia enxergar. 

Uma pequena – embora significativa – diferença de opinião foi encontrada no 

posicionamento de Regina (33 anos), mãe de Élida (7 anos). Durante a conversa com a 

pesquisadora, para definir o comportamento do pai no filme, ela utilizou a expressão “positivo 

com ressalva”. 

 

E - [...] Porque ele assim, ele tentou até o último momento impor a ideia dele, 

até que ele fez uma coisa que eu senti como se ele nunca tivesse feito antes, que 

ele levou o ratinho, “venha aqui comigo!”, que ele levou o ratinho onde tinham 

os ratos mortos, né? [P - Hunrum.] Então essa foi uma atitude extrema dele, 

tentando fazer com que o filho não seguisse outro caminho. Então, ali ele foi, eu 

senti, claro, é um filme pra criança, né? Eu senti como que foi ali o extremo, ele 

chegou lá, ele fez uma coisa que ele nunca fez, uma coisa mais chocante, [P - 

Hunrum.] entendeu? Pra tentar convencer o filho da ideia dele [...]. 

P - Você acha então que o pai exagerou um pouco no sentido de querer que ele 

seguisse aquele caminho? 
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E - Não sei se ele exagerou, eu acho... eu não senti, talvez por ser um filme pra 

criança, [P - Certo.] ele não mostra uma situação mega extrema, né? Mas, ele... 

ele...  o pai usou de todos os recursos que estavam ao seu alcance. Eu senti isso. 

[...] Ele fez o que ele podia. Ele fez o que estava dentro, tudo que estava dentro 

do alcance dele, mas acontece, eu não acho... Eu não acho, eu não acho de 

todo, eu acho importante, eu entendo ele, mas eu não achei de todo bom por 

quê? Porque o ratinho... [...] Ele poderia ter parado por ali. Pra mim seria 

triste, entendeu? [P - Hunrum.] Porque ele não tentou mais, apesar da 

decepção, ele não tentou mais, ele não foi mais em frente, entendeu? É... Muito 

que o final da história meio que vincula, né? Se ele tivesse, se o pai dele tivesse 

conseguido convencer ele, eu não ficaria satisfeita porque eu saberia que no 

íntimo ele não estava feliz. [P - Hunrum.] Ele ia viver uma vida meio de um 

revoltado, fazendo coisas por revolta, roubando, como ele roubava comida, não 

era uma coisa... [...] Uma situação ideal de vida. [P - Hunrum.] Aí, tipo, mas, 

assim... [...] Como a história conseguiu ter um final onde ele conseguiu exercer 

o que ele gostava, aí pareceu que o pai dele não extrapolou os limites. [...] Acho 

que o pai dele poderia ter dado uma força um pouco mais a ele, um pouquinho 

ali, mesmo colocando todo o seu receio. O pai dele era um senhor, outra mente, 

né? [P - Hunrum.] Outra geração, outros valores, né? Bem rústico, bem 

grosseiro e ele era diferente. [...] Eu acho que o pai dele agiu bem. Eu acho que 

o pai dele agiu bem porque aí a gente tá falando de duas pessoas, [P - Sim.] de 

forma que esse vai reagir e esse, né? O pai dele usou de todos os recursos que 

estavam ao seu alcance, mas, ainda assim, até que foi um pouco mais além o 

Rémy. [P - Hunrum!] É... Eu achei, eu achei positivo com ressalva. [...] Ele 

poderia ali ter demonstrado ali ainda aquele... Aquele pinguinho de apoio, 

aquela luzinha, onde o Rémy, é... não se sentiria entre a cruz e a espada. 

 

Na opinião da entrevistada, o julgamento quanto ao comportamento do pai está muito 

imbricado com o desfecho da história, não sendo possível realizar tal avaliação a partir do fato 

isolado. Infere-se que, se o ratinho não realizasse seu sonho, essa mãe consideraria o pai como 

errado, ao utilizar tantos recursos para impedir seu filho de seguir seu caminho e, por fim, 

conseguisse impedi-lo – ela explicitamente falou que não ficaria satisfeita, caso ocorresse a 

hipotética situação. 
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Interessante observar a expressão empregada por Regina “outra geração, outros 

valores”, pois considera que, pertencendo a uma geração diferente, prioridades valorativas 

tendem a ser modificadas (GOUVEIA, 2013; VASCONCELLOS, 2013). Dessa forma, por 

pertencerem a gerações diferentes, foi compreensível que o ratinho Rémy e seu pai não 

compartilhassem as mesmas prioridades. Cabe ressaltar que não se sabe se o termo geração 

foi aplicado pela entrevistada com um dos sentidos possíveis de acordo com Motta (2011) – 

por exemplo, referindo-se a faixa etária apenas – ou se ela tinha em mente a mesma 

perspectiva de Donati (1999), de que para se compreender uma geração é preciso entrelaçar 

informações sobre a posição familiar (como ser pai) e sociedade em sentido mais amplo (ser 

adulto em uma determinada faixa etária que compartilhou a vivência de determinados 

acontecimentos históricos com outros adultos). 

Outro aspecto a ser destacado é que Regina, apesar de não considerar errado o que o 

pai fez, pois ele “[...] era um senhor, outra mente, né? Outra geração, outros valores, né?” e, 

assim, seu comportamento era coerente com o que pensava, avaliou que ele poderia ter dado 

algum estímulo a seu filho. Dessa forma, ele não teria pecado pelo que fez, mas sim pelo que 

deixou de fazer – podia ter dado um pequeno apoio a seu filho na realização de seu sonho. A 

entrevistada, então, julgou o posicionamento do pai na história como positivo com ressalva. 

Dois outros pais avaliaram mais negativa do que positivamente a atitude do pai, no 

filme. Andréia (30 anos), mãe de Alex (9 anos), considerou errado o fato de o pai não ter 

acreditado no potencial do filho, desencorajando-o. Para Cláudio (34 anos), pai de Felipe (6 

anos), a forma como o pai mostrou os perigos da vida foi brusca e violenta. Ele poderia ter 

apontado os riscos, mas não de forma a causar medo no filho, intimidando-o.  

 

E - Não, eu não concordo com isso não. Eu não acho que a gente tem que 

mostrar... “ô é assim ô... Ali tem uma tomada se tacar o dedinho vai levar 

choque. Tô te avisando. Não é legal, eu já fiz isso. Mas se você quiser fazer isso 

pra você aprender, vá lá”. É... [...]. Eu não gosto dessa ideia de (pausa) causar 

medo demais. Eu acho que tem que mostrar, é assim, é assim, é assim. 

 

Embora pareçam relacionados – a instrução dos pais e o modo como eles instruem 

seus filhos –, os dois exemplos discutidos não autorizam supor essa relação. Parece não ter 

relação com a instrução educacional dos entrevistados: Andréia e Cláudio têm níveis de 

escolarização diferentes (pós-graduação completa e graduação apenas iniciada e suspensa).   
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Por sua vez, Marta (30 anos), mãe de Tomás (8 anos), não colocou explicitamente sua 

opinião sobre a postura do pai, mas se infere que ela também encontrou falhas na conduta 

dele, como apresentado no excerto a seguir: 

 

E - Eu acho que mentira não leva realmente a lugar nenhum, mas, é..., que a 

criança tem que explorar, tem. Agora, eu acho que a mãe e o pai tem que estar 

junto. Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, ajuda muito. Será que o pai não 

é ausente, não foi ausente em outro momento e deu essa abertura pra que ele 

mentisse? Então, assim, tem todos os porquês. [P - Hunrum.] E acontece, às 

vezes, de a gente fazer alguma besteira e fazer escondido e depois o pai e a mãe 

chegar e entender que realmente você fez aquilo porque tinha uma justificativa. 

 

Percebe-se que essa participante tentou buscar uma explicação ou causa para o 

comportamento do ratinho de mentir para o pai, considerando que esse último poderia ter uma 

parcela de culpa ou responsabilidade. Nesse sentido, Marta não justificou a mentira de Rémy, 

mas avaliou como natural o fato de a criança querer explorar alternativas para além das 

apresentadas pela família. 

Com relação à avaliação dos adultos sobre a decisão do filho em seguir em busca de 

seus sonhos pessoais mesmo contra o desejo da família, três entrevistadas (todas mulheres, 

mães) avaliaram como admirável. Para elas, o erro em desobedecer ao pai justificou-se porque 

este não o apoiava. Caso o filho tivesse seguido as ordens paternas, não atingiria o sucesso e a 

realização pessoal, o que seria lamentável. A fim de exemplificar este tipo de avaliação, 

apresenta-se a seguir um excerto da entrevista com Regina (33 anos), mãe de Élida (7 anos). 

 

E - [...] é porque é aquela coisa, né? Do mal necessário, digamos assim, né? 

[...] Não tinha como ele chegar a um restaurante, a um determinado lugar como 

aquele se ele ficasse só dentro da colônia, entendeu? Se ele ficasse só dentro da 

colônia e meio que... eu, como mãe, claro, inevitavelmente você vai ter que 

analisar tudo a partir do fim, [P - Hunrum.] o fim vai justificar, ou vai deixar de 

justificar o meio? Então vai tudo depender de um resultado, [P - Hunrum.] né? 

No caso de Élida, Élida só fizesse uma manobra assim e no final ela conseguisse 

alcançar, pra mim seria admirável. [...] Eu não fico presa àquela desobediência 

isoladamente, [P - Sim.] porque às vezes a gente tem que sair um pouco mesmo, 

[P - Hunrum.] né? 
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Regina aproximou o exemplo do filme à sua vida pessoal, alegando que, se sua filha 

realizasse uma manobra como fez Rémy, ela consideraria isso admirável. Semelhante à forma 

como essa participante avaliou o comportamento do pai com base no desfecho do enredo do 

filme, para considerar o posicionamento do filho, ela também disse que tudo dependerá da 

finalidade – que justificará ou não determinada ação – e do resultado da conduta, não 

julgando a mentira ou desobediência de forma isolada. Vale ressaltar que, além das três 

entrevistadas (Regina, Andréia e Marta), Rosa considerou correto, como apontado 

anteriormente, o comportamento de Rémy de, no papel de filho, buscar realizar sonhos de 

forma destemida, embora não tenha assegurado explicitamente que foi justificável o fato de o 

ratinho ter agido de maneira escondida da família. 

Nenhum entrevistado categorizou o posicionamento do filho como errado. Alguns 

pais, entretanto, avaliaram a decisão desse personagem como – para usar um termo 

empregado pela entrevistada Regina – positivo com ressalva; em outras palavras, eles 

avaliaram de forma positiva a conduta de Rémy, embora tenham algumas restrições a 

determinadas ações no decorrer do enredo. No caso de Cláudio (34 anos), ele inicialmente 

considerou o ratinho como corajoso, por dar valor à família e ainda assim seguir seu próprio 

caminho. Mas, diante da problematização instigada pela pesquisadora, o entrevistado mudou 

o rumo de seu argumento. 

 

P - E a atitude do ratinho? 

E - Corajosa! O caba, o caba é decidido! Ele disse o que quer e... E tem um... 

Um pensamento bem formado. Apesar dele... Dele [de ele] dar valor pra 

família, ele... Segue a linha dele. [P - Hunrum.] Legal! 

P - Aí só problematizando um pouquinho, porque ele no início do filme fica 

claro que ele tá fazendo as coisas escondido do pai, né? [E - Hunrum, é.] O pai 

não permitia e ele fazia escondido. E tu acha que justifica, pelo sonho dele...? 

E - Não! Não! Não, não acho não! Acho não. É... Eu acho que isso tá 

relacionado a essa dificuldade de comunicação dos pais com os filhos. 

(entrevistado respira fundo.) Que... em certas fases da infância, da 

adolescência... é... apesar de toda abertura... é... parece que eu tenho vivido isso 

agora... parece que... ele não sente tanta confiança de falar aquele assunto. [P - 

Hunrum.] Né?! E... aí é uma relação realmente difícil porque se o pai força, 

invade demais, talvez piore. E... se finge que não tá acontecendo nada também 
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vai deixando pra lá. Não, não concordo fazer nada escondido, mesmo que seja 

sua vontade, tal. Eu acho que tem que, que senta, conversa, explica, fala. Me 

demonstre que isso é realmente importante pra você que no fim das contas eu 

vou ver que você é mais importante do que qualquer coisa e aí eu vou apoiar, 

mesmo que eu... Ah não concorde, eu vou apoiar. [P - Hunrum.] Humm, fazer 

escondido, não. 

P - Nem nessa situação, por exemplo, que o pai claramente inibe... o filho. 

E - Hummm... É, eu acho que é mais, é mais, é mais interessante ele enfrentar. 

Sabe?! Mesmo que seja contra o pai. Ele tem que enfrentar e dizer: “Olha, eu 

vou porque eu quero é isso e acabou e eu vou, e eu vou e se for pra quebrar a 

cara, eu vou.” [P - Hunrum.] Eu acho que essa atitude corajosa é isso. Eu acho 

que é isso que faz admirar talvez mais o pai, dizer “eu vou e pronto”. Não é só 

pronto e explica o porquê. 

 

Pode-se compreender a partir da fala do entrevistado que foi admirável o fato de o 

filho ter sido persistente nos seus objetivos, ainda que contra o desejo da família. Entretanto, 

uma ressalva é feita sobre esta conduta: o filho não deveria ter feito escondido – embora o 

entrevistado não o culpe por isso, relacionando à dificuldade de comunicação dos pais com os 

filhos –, deveria ter enfrentado a família, representada aqui pela figura paterna. Na visão de 

Cláudio, quando o filho demonstra ao pai a importância daquela decisão para si, este é capaz 

de apoiá-lo, mesmo que não concorde com a argumentação do filho. No entanto, se o filho 

esconde suas decisões, o pai fica de mãos atadas: não pode fingir que nada está acontecendo, 

mas também não deve insistir demais para não invadir a privacidade do outro. 

Por este excerto, evidenciam-se também os efeitos da entrevista: Cláudio defendia um 

argumento até ser questionado de forma provocativa pela pesquisadora, justamente na 

intenção de trazer mais elementos para se analisar o dilema moral realçado a partir do filme. 

Este exemplo não foi uma exceção. Por diversas vezes, os adultos relataram que o fato de 

participar da pesquisa lhes possibilitou modificar o rumo da argumentação, seja pelo próprio 

desenrolar da conversa com a pesquisadora ou por assistir novamente ao filme de forma 

editada, ressaltando alguns aspectos da película de forma mais intensa que outros. Assim 

também, no papel de pesquisadora, percebem-se modificações na forma de abordar o tema a 

partir do que ia sendo apresentado pelos participantes do estudo. Um exemplo evidente foi a 

própria inserção do questionamento sobre os comportamentos do pai e do filho no filme, 

conforme apresentado no início deste tópico de discussão. 
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4.2.2 Em primeiro lugar... a instrução moral 

 

Para a grande maioria dos pais entrevistados, o filme é indicado para ser visto por 

crianças, pois traz uma mensagem interessante, com possibilidade de ajudar a instruir 

moralmente seus filhos. Poucos pais avaliaram-no como positivo também pelo entretenimento 

em si. Ainda nesses casos, a mensagem a ser transmitida continuou sendo realçada, 

demonstrando preocupação com a transmissão de valores. Regina (33 anos) considerou 

oportuno a criança assistir a esse filme por conta do final feliz e do sucesso que o ratinho 

obteve em atingir seus objetivos pessoais. 

 

E - Eu acho positivo. Eu acho positivo. Ele tem um final feliz. No final, o ratinho 

conseguiu ser feliz fazendo o que ele realmente gosta [P - Hunrum.] e tem mais, 

quem é que faz, quer dizer, a sociedade ela segue pelos ícones, a questão dos 

ícones, né? Então, o crítico, ele era o ícone, [P - Hunrum.] todo mundo seguia 

aquele ícone, então, na verdade, ele tinha que agradar o ícone e no final foi o que 

aconteceu. Se a sociedade abandonou aquele ícone, o talento do crítico 

gastronômico dele gostar, experimentar e saber avaliar, permanece o mesmo. [...] 

Então, no final o rato conseguiu conquistar o ícone, porque o talento 

gastronômico do crítico não acabou porque ele perdeu a credibilidade perante 

determinadas pessoas. Então a capacidade dele [para] avaliar a qualidade do 

prato não acabou, então ele como crítico, o rato conquistou ele, entendeu? 

 

Ainda que a sociedade tenha posto em xeque a credibilidade do crítico, este continua 

sendo competente na sua área podendo avaliar os aspirantes a Chef e por isso Rémy atingiu 

seu objetivo inicial: ser bem avaliado por alguém expert na culinária. Em seguida, Regina 

continuou trazendo exemplos – agora de sua realidade – que realizaram rupturas com aquilo 

que era esperado socialmente em um determinado período histórico. Falou sobre um arquiteto 

– segundo ela, o caso foi transmitido na mídia – que teve sua licença profissional cassada por 

ter uma visão inovadora de construir edifícios a partir de lixo e realizar o reaproveitamento da 

água. Por fim, outra vez trouxe como desfecho de uma modificação de um conceito: 

atualmente esse profissional é bastante reconhecido pela inovação que provocou na sua área 

de conhecimento. 
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E - Quer dizer, os ícones da sociedade, é..., ou o presidente lá da construção dele, 

ou o presidente do conselho regional da profissão dele ou não sei quem mais, é, 

proibiu ele de exercer a profissão, ele, era como se ele falasse aberrações e 

colocasse em xeque a dignidade da profissão de arquiteto e hoje ele é o cara, 

entendeu? Ovacionado, altamente premiado, [P - Hunrum.] tá entendendo? 

 

 Infere-se, a partir desses excertos e do discurso mais amplo desenvolvido em conversa 

com a pesquisadora, que a entrevistada critica o enquadramento que se faz dos indivíduos no 

contexto social. Pessoas que se desviam da norma, aqueles considerados desviantes, podem 

atingir o outro extremo da avaliação: se, no futuro, são reconhecidos socialmente, chegam a 

transformar valores ou hierarquizá-los de modo diferente. 

Outros dois entrevistados (ambos homens), embora relatem ter gostado do filme, 

demonstraram certo receio quanto ao entendimento do  enredo pelas crianças. Interessante que 

estes dois pais são os únicos cujo filho participante da coleta tinha por volta dos 6 anos de 

idade. Claudio (34 anos) considerou a possibilidade de a mensagem se tornar confusa para 

crianças de 5-6 anos, por achar que estas podem pensar que o rato é algo que o ser humano 

pode pegar, colocar na cabeça, sem levar em conta o fato de esse animal transmitir doenças. 

Para ele, a faixa etária ideal para exibição do filme seria entre 9 e 10 anos. No decorrer da 

entrevista, esse participante avaliou que em toda ficção se corre algum tipo de risco de o 

enredo ser transposto literalmente para a realidade pelas crianças. Ronaldo (32 anos), por sua 

vez, embora também avalie como uma história interessante e legal para o público infantil, 

discordou da maneira como no filme a autoridade foi questionada, pois, em sua opinião, seria 

um incentivo para a criança desobeder aos responsáveis. 

 

E - Tem coisas da história que se você for olhar assim, o Ratatouille por 

completo, negócio de, o rato tá mandando no adulto, o pequeno tá mandando no 

grande, tipo, a criança tá mandando no pai. Tem coisa que pra idade dele eu 

acho que não se aplica não, sabe? 

P - Em Ratatouille também tu acha isso, que o fato de ele ter ido contra o pai...? 

E - Não, eu não acho ruim ele, a postura. Eu acho... O que eu avalio é com 

relação a tipo, existe algumas partes do filme, que tipo, acaba se tornando 

estímulo para o filho contradizer o pai, mesmo que você esteja querendo o melhor 

pra ele. Aí, cabe na situação da vida real, a gente nunca tomar decisões 

precipitadas, sempre avaliar. Tanto a gente com relação ao filho, que a gente 
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pensa que é pequeno e não sabe, quanto o pequeno saber que ele tem que 

respeitar o pai, que é, é um dos princípios que lá... Tem como referência lá em 

casa. 

P - Hunrum. Mas assim, no caso especifico do Ratatouille, seria, pelo que eu 

entendi que tu falasse, seria a cena, por exemplo, de que ele começa a ir na casa 

dos humanos e o pai não sabe. Fazer escondido! 

E - Fazer coisa escondido. [P - Hunrum.] Fazer escondido. É porque assim, 

quando ele começa a ir na casa dos humanos, ele está só, ele não está mais com o 

pai. [P - É.] E na parte do inicio do filme, o filme não mostra isso, entendeu? 

Fala que o pai recomenda que não fique junto, [P - Hunrum.] que não fique 

junto, que é perigoso, que é perigoso, que é perigoso. Entendeu? Só que a forma 

que o ratinho, é, entra no mundo dos humanos é muito estratégico, entendeu? Aí 

tipo, é como se fosse uma coisa que não fosse ruim. Entendeu? E para o 

desenrolar do filme, para o que fundamento que a história queria chegar, era o 

jeito de encontrar. Mas se você for levar em consideração, ele desobedeceu o pai 

[...]. 

 

Na avaliação de Ronaldo, foi negativa a mensagem do questionamento da autoridade. 

Infere-se então que dois valores se confrontam no discurso do entrevistado: busca por 

autonomia e respeito à autoridade do pai. Ou seja, ao mesmo tempo em que se deve incentivar 

a busca pelo desenvolvimento pessoal autônomo, é importante transmitir o valor da 

obediência à autoridade; no caso do filme, Ronaldo demonstrou incômodo porque a 

autoridade do pai foi, de certa forma, questionada.  

 

E - Minha avaliação é: quando você é mais velho, você capta o que tem por trás 

da história. [P - Hunrum.] Quando você tem 5 anos
5
, você vê o colorido, você vê 

a parte engraçada, você vê o floreio, você vê... Vê coisas que tipo, pra idade dele, 

ele vai perceber as partes que são mais divertidas [P - Hunrum.] e mais 

engraçadas. Não é uma coisa que ele fez aquela avaliação igual a gente adulto, 

que já olha, se põe em cada lugar e fez uma avaliação dessa. Eu não vejo 

problema de ele assistir um filme infantil de acordo com classificação pra idade 

dele não. Aí Ratatouille se encaixa, eu não vejo problema não. 

                                                
5
 Cabe aqui relembrar que o filho de Ronaldo no momento da entrevista com o pai tinha 5 anos e 11 meses. 
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Por considerar que a criança não irá compreender toda essa mensagem, para Ronaldo, 

parece menos conflituosa ou problemática a ambivalência desses dois valores que são 

transmitidos na película. A partir da comparação que o entrevistado fez, utilizando outros 

filmes infantis, ficou mais claro o seu posicionamento. Embora o filho deva obediência ao pai, 

que quer o melhor para ele, não foi moralmente correto um pai impedir a autonomia de seu 

filho. 

 

E - Pô, Procurando Nemo tem uma lição da p. (a censura foi do próprio pai) pra 

pai sabe? [P - Hunrum.] Que é pra deixar o filho seguir o caminho dele sozinho, 

para o menino se desenvolver. Caramba! 

 

Ao se dizer que o filme trouxe uma grande lição para pais, ficou implícita a crítica à 

figura paterna do filme. Parece ser mais fácil criticar o personagem do pai em Procurando 

Nemo do que em Ratouille, pois aquele chega a ser ridicularizado por sua superproteção com 

o filho e por não perceber a capacidade de crescimento e discernimento de Nemo. 

Em outros momentos da entrevista, ao discorrer sobre um evento pessoal que viveu 

com seu filho, Ronaldo ressaltou a importância do lugar de autoridade dos pais. O 

posicionamento descrito abaixo vai ao encontro da crítica que faz ao filme, qual seja, o 

questionamento da autoridade paterna, pois, do ponto de vista do entrevistado, essa autoridade 

é indispensável. 

 

E - A condição é só quando desobedece e quando tá querendo assumir a 

autoridade (risos da pesquisadora) que não lhe é devida! (risos de ambos) No 

momento... 

 

E - Dou uma palmada para ele num achar que... Quem é que manda entendeu? 

Tem que dizer ó, tem que obedecer. 

 

Os discursos do entrevistado sobre o que acha do filme e como lida com seu filho na 

vida real pareceram coerentes: a autoridade parental deve ser mantida e obedecida pelos 

filhos, ressaltando que a ordem “natural” das coisas é o filho obedecer ao pai e não o 

contrário. 
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A grande maioria dos pais considerou como mensagem principal transmitida pelo 

filme: ir em busca dos seus sonhos, alcançar realização pessoal, ter perseverança para buscar a 

sua felicidade, acreditar no seu potencial. Cláudio (34 anos) trouxe, como vários outros 

entrevistados, a mensagem do filme embutida na própria simulação da recontação da história 

para seu filho. 

 

E - Annn...É a história de um ratinho... Que tem um sonho de ser cozinheiro... 

E... Ele sabe bem das realidades dele, de como ele é, e do mundo ao redor 

dele... Mas mesmo assim ele acredita... Num sonho e numa mensagem de que 

qualquer um pode ser aquilo que quer. [P - Hunrum.] Só basta querer e ir atrás 

que ele vai conseguir. Se ele quiser mesmo aquilo, ele vai conseguir. 

 

No excerto acima, percebe-se que logo no início da entrevista este pai ressaltou 

indiretamente o valor de perseverança ao simular a recontação da história para seu filho. 

Passados quase 28 minutos, Cláudio foi questionado sobre a mensagem do filme que ele mais 

gostaria que seu filho se apropriasse. Ele então retomou o que trouxe anteriormente como 

mensagem principal. 

 

E - É a mensagem que eu acho que é a principal, que, que qualquer um, 

independente da sua classe social, de sua espécie...até é... É capaz de ter aquilo 

que ele queira ter. De... de... se quiser ser cozinheiro, ele vai ser cozinheiro. O 

que ele quiser ser ele pode conseguir ser, vai depender da força de vontade, do 

estímulo, do... [P - Hunrum.] É isso. [P - Certo.] 

 

 Assim como Cláudio, outros pais também afirmaram que gostariam que seu filho se 

apropriasse da mensagem que consideram ser a principal. Logo no início da entrevista, 

Ronaldo relatou já ter assistido ao filme Ratatouille diversas vezes com seu filho, e, de fato, 

durante o encontro com a pesquisadora, o entrevistado demonstrou conhecer detalhes, tanto 

desta, como de outras animações infantis. Além de assistir a filmes com Rodrigo, Ronaldo 

também disse contar histórias para o garoto, normalmente com base no que está escrito no 

livro. A simulação da recontação da história do filme para seu filho, como pode ser conferida 

abaixo, apesar de ainda feita no discurso indireto, se aproximou bastante de como 

provavelmente contaria de fato para ele, pelas construções de frase e expressões diminutivas 

utilizadas. Além do mais, em alguns trechos ficou evidente uma fala típica de quem está 



79 
 

acostumado a contar história para criança. Por vezes Ronaldo falou inclusive de situações nas 

quais ele estava contando histórias para seu filho, indicadores de que realmente ocorrem 

momentos semelhantes. 

 

E - Então eu contaria para ele que era a história de um personagenzinho que era 

diferente porque ele não era humano e que ele tinha um sonho grande e que ele 

queria alcançar o sonho dele. E que pra ele alcançar o sonho dele, ele tinha que 

enfrentar um monte de desafios, que ele ia enfrentar um bocado de coisas, que 

não ia ser fácil. [...] Eu ia contar pra ele que ele tinha amigos e que tinha família. 

E que no período em que ele tivesse que enfrentar esses desafios em busca do 

sonho dele, ele ia ficar um período sozinho. Mas depois ele ia fazer novos amigos 

e ia deixar [de] ficar sozinho. Que algumas pessoas não iam acreditar nele, mas 

outras iriam. Que a família dele, por ele ter se perdido da família no começo, 

depois ele ia encontrar, ele encontrou com a família, no começo ninguém 

acreditou nele, mas depois quando o pessoal viu que ele era capaz de fazer, ele 

conseguia porque ele tinha muita força de vontade. Eu contaria assim mesmo, 

nessa linguagem que eu tô falando. [P - Hanram.] Lógico que tem os floridos, né, 

que eu... quando eu começo a contar assim, ele fica meio... sem graça, que é 

diferente do assistir, né? [P - Hanram.] Você não demonstra nada... aí eu ia 

lembrar das partes, tem uma parte assim que (falando em tom de suspense) o 

ratinho vai, (falando bem rápido) começa a correr porque pula da janela e tem 

uma pessoa querendo (não se compreende toda a fala porque o entrevistado fala 

bem rápido) e pá! Bateu nele assim... Ele, um jeitinho que ele já olha (não se 

compreende a continuação de sua fala), acha uma graça! Aí eu contando, 

continuaria contando o fundamento do filme! [P - Hunrum.] É... Falaria que no 

final dava tudo certo, que o ratinho conseguia fazer o que ele queria, que era 

muito divertido e que ele ficava muito feliz no final porque conseguia realizar o 

que ele estava pretendendo. [P - Hunrum.] Mas assim, quando eu conto uma 

história para ele, eu sempre conto olhando pra ele. Eu olho e olho pra ele. Aí tem 

umas coisas que, como tem o livro, normalmente, aí ele mostra a imagem e eu 

tento, com a forma que tá escrita e com a imagem que tá aparecendo, florear, né? 

[P - Hunrum.] Dar uma emoção a mais né, aquela história. 
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Esta recontação pareceu coerente com a avaliação que o entrevistado fez sobre a 

possibilidade de apropriação na faixa etária de seu filho. Conforme explorado anteriormente, 

segundo Ronaldo, nessa idade a criança vai se ater mais às partes engraçadas e divertidas da 

história. Intercalando com momentos de floreios para entreter a criança e mantê-la atenta à 

história, esse pai recontou o enredo trazendo a mensagem de amizade, da coletividade, do 

compartilhamento. O momento em que o personagem principal fica sozinho foi temporário. 

Infere-se que, pelo fato de ser estranha ou desagradável essa situação de solidão, ficou a 

necessidade por parte do pai de antecipar os eventos futuros, de modo a justificá-la: “E que no 

período em que ele tivesse que enfrentar esses desafios em busca do sonho dele, ele ia ficar 

um período sozinho. Mas depois ele ia fazer novos amigos e ia deixar [de] ficar sozinho.” 

Logo em seguida, continuou o enredo, retornando ao momento em que Rémy ficou só: “Que 

algumas pessoas não iam acreditar nele, mas outras iriam.” 

O final da recontação surgiu como uma forma de ressaltar que valeu a pena o 

protagonista ir em busca dos sonhos, transmitindo um valor de perseverança na procura por 

seus anseios pessoais: “Falaria que no final dava tudo certo, que o ratinho conseguia fazer o 

que ele queria, que era muito divertido e que ele ficava muito feliz no final [...] porque 

conseguia realizar o que ele estava pretendendo...” Na sequência, ao ser questionado sobre o 

que acha do filme, o entrevistado destacou alguns pontos-chave como mensagem da película, 

coerentes com o que foi apontado por ele na recontação. 

 

E - [...] eu acho muito legal porque fala sobre ir em busca de sonhos, fala sobre 

atitude, fala sobre querer ir em frente, fala sobre não desistir apesar das 

dificuldades, [P - Hunrum.] fala sobre família, sobre estar junto, sobre apoio. 

 

Com este excerto, reforça-se o argumento já defendido no tópico anterior (4.1 De pais 

para filhos: modos intencionais de transmitir valores): durante a simulação de recontação da 

história para seu filho, os pais ressaltaram lições morais relevantes e passíveis de serem 

transmitidas pelo filme. 

Já para Rinaldo (53 anos), a principal mensagem transmitida pelo filme que ele 

gostaria que Natália (8 anos) se apropriasse seria, em suas palavras, a “disciplina consciente”. 

O trecho abaixo esclarece o que o entrevistado quer dizer com este termo. 

 

E - Na disciplina, é, a disciplina consciente seria o seguinte: é, é, não fazer as 

coisas assim aleatória, né? É, é... fazer a coisa consciente,  fazer um trabalho 
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consciente, [P - Hunrum.] né? Ééé... desenvolver uma coisa consciente, com 

técnica, com conhecimento, assim, ter uma uma disciplina, no sentido de, de, de 

tá com, agregar conhecimento e usá-los disciplinadamente, [...] é essa 

disciplina que eu falo, é exatamente assim, é saber escolher a coisa que quer ou 

procurar, buscar entender o, o que ela realmente quer e, e, e fazer não por 

fazer, mas... 

 

 No caso de Marta (30 anos), apesar de ter permanecido para ela como mensagem 

principal do filme o senso de cooperativismo entre as espécies e também entre os ratos, a 

entrevistada avaliou como mais importante na história, para Tomás (8 anos) se apropriar, o 

sentido da escolha profissional. Diferentemente dos outros entrevistados apresentados até o 

momento neste item, para essa mãe, a mensagem principal do filme não coincidiu com a que 

ela mais gostaria que seu filho se apropriasse. A disciplina consciente, defendida por Rinaldo, 

tem relação com o que é argumentado por Marta, pois ambos desejam que seus filhos 

busquem informações para a escolha de uma carreira profissional: 

 

E - Na questão de, de saber o que ele realmente quer fazer, o que é que ele quer 

ser, né, profissionalmente e que ele já, assim, desenvolva, não precise de muito 

esforço pra definir o que ele realmente quer ser como profissional, né, é... Na 

vida dele. Essa questão de você desenvolver uma habilidade, que você já... 

Porque existem as habilidades externas e internas, né? [P - Hunrum.] Então, ele 

tem uma... Às vezes eu fico puxando: “Tomás, você quer ser o quê quando 

crescer?” E ele, desde pequenininho diz que quer ser paleontólogo. “Eu quero 

ser paleontólogo.” Aí, mas daqui a pouco ele faz: “Não, mamãe, eu quero ser 

presidente do Brasil.” E aí eu digo: “Você pode ser presidente do Brasil.” E aí 

ele vai, vai,vai e eu vou só estimulando, sabe? Porque um homem de um sonho só 

é muito pobre. Ele tem que ter vários sonhos. Então, o que me chama mais 

atenção é isso: é o ratinho, é, descobrir, eu não sei assim a que tempo, se ele já 

sabia. Porque você vê que ele foi lendo nos livros, a gente não sabe anteriormente 

como era. E a gente, desde pequenininho, já mostra alguma coisa pro futuro, [P - 

Hunrum.] né? Então essa questão mesmo de definir o que a pessoa vai ser 

profissionalmente, eu acho muito importante, né? Sem ter que terceiros intervir, 

né? [P - Hunrum.] Assim, você tem influências numa decisão, “eu vou fazer tal 

curso”, “eu vou fazer isso, vou fazer aquilo”, isso é muito importante. 
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Conforme já assinalado, a temática da escolha profissional está presente no discurso dos 

pais. Marta demonstrou a intenção de ressaltar para seu filho Tomás a busca ativa de Rémy. 

No papel de mãe, sua opinião é que ela deve questionar a criança sobre o assunto, embora a 

decisão final sobre qual profissão seguir seja do garoto. Nesse sentido, seu posicionamento se 

aproximou do de Rinaldo, quando esse entrevistado falou que gostaria que sua filha se 

apropriasse da ideia do filme de “saber escolher a coisa que quer ou procurar, buscar 

entender o, o que ela realmente quer”. 

Os entrevistados avaliaram como importante instrução da película abordar o tema da 

família, apesar de nem sempre relatado como a mensagem principal do filme. Elisa (50 anos), 

mãe de Aline (8 anos), buscou valorizar a família como instituição superior às relações de 

amizade, ao dizer: “Tinha um amigo, mas na hora H quem ajudou ele a realizar aquele sonho 

foi as famílias.”Conforme explorado anteriormente, Rosa avaliou que a educação doméstica 

não poderia ser desempenhada pelo ensino formal escolar, ressaltando a diferença entre a 

família e outras instituições, e colocando esse grupo em um patamar superior e insubstituível. 

Alguns consideraram que o filme trata a instituição família de modo bastante positivo, por se 

passar um valor de união, de estar sempre por perto. Ronaldo (32 anos) discorreu sobre a 

mensagem a respeito de família, ressaltando a inversão que ocorreu na película entre ajudar e 

ser ajudado pelo grupo. 

 

E - Que a família tá ali, mas tá pra apoiar. Que pro que der e vier, ele vai ali, vai 

tá junto. Entendeu? Que a família tem que estar participando de todos os 

momentos, entendeu, tanto no ruim quando tem aquela hora que no comecinho do 

filme que fala que ele está trabalhando para ajudar o restante, que ele não queria 

mas ele não tinha o sentimento de que aquilo não fosse, seria tão bom pra ele, 

mas era bom pro coletivo, né? [P - Hunrum.] O pai já tinha isso. Quanto no final, 

quando ele precisou de ajuda e todo mundo fez, é tipo como se fosse uma 

inversão... o começo teve uma inversão no final, entendeu? Tava todo mundo 

ajudando para alcançar aquilo que ele queria. [P - Hunrum.] Assim a mensagem 

que passa com relação a família, eu vejo aquela questão do estar junto, do 

apoiar, do família para sempre, sabe? 

 

Percebe-se então, pela fala do entrevistado, que é importante a colaboração do 

indivíduo para o bem estar e as necesssidades do grupo, da mesma forma a relevância do 
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apoio grupal – neste caso, a família – nos projetos individuais. Sendo assim, contribuir com a 

coletividade não significa deixar de lado seus sonhos pessoais. Deve-se buscar o equilíbrio na 

antinomia individualismo versus familismo. 

Outros avaliaram aspectos negativos, já que a família apareceu pela figura do pai no 

filme como tendo pensamentos retrógrados. Para Regina (33 anos), a família do filme seguiu 

uma ideia estática, no sentido de busca por manter a ordem social. Ela discordou dessa 

proposta de família, bem como do modelo sequencial como ideal de vida. 

 

E - A mensagem que o filme passou sobre a família pra mim é que a família é 

algo de que ela tende, que é natural da questão da família, das instituições dentro 

da sociedade pra manter uma ordem. [...] É como se fosse alí, uma forma, então 

eu acho que o filme passou umaaaa visão da família de estática, de estagnada, de 

forma, [P - Hunrum.] passou essa visão. Mas, uma coisa que a partir do momento 

que ele conseguiu provar pro pai dele lá quando ele fez o discurso do humano, 

não foi? O pai dele ficou do lado do humano, o pai dele gostou do humano, 

né?[...] Ele convenceu o pai dele e o pai dele disse: “vamos apoiar”, [P - 

Hunrum.] né? Teve esse lado positivo, mas, a princípio, é..., mostrou muito essa 

questão dessa forma, do peixinho que é filho do peixe, então é filho do peixe, tem 

que ser peixinho, tem que ser assim, assado, nós somos isso, nós vivemos assim, é 

isso e acabou, você tem que crescer, casar, ter filhos, sustentar a sua família, ter 

um carro, pagar impostos, comprar um apartamento. Assim, essa coisa meio que 

me cansa. [...] Eu jamais diria isso prum filho. Claro, sempre pregando o valor 

da família acima de tudo, o amor, a união [...] Agora, eu entendo o pai que fala 

isso, né? Porque ele não quer que o filho passe por nenhuma privação, mas, me 

passou a princípio que prevaleceu a coisa da família do estático. Daquilo que a 

gente vê em tantas entrevistas, né? Com artistas super conhecidos que saiu de 

casa fugido e acabou até expulso pelo próprio pai, “se você quer seguir esse 

caminho, saia da minha casa”. [P - Hunrum.] Aí agora, depois que ele venceu, 

que é um artista super renomado, agora tem o apoio de toda família, entendesse?  

[P - Hunrum!] Então, prevaleceu a questão estática. Mas também prevaleceu que 

por trás daquela estaticidade existia uma vontade de preservar e de proteger. Ou 

seja, por trás existia amor, o que ficou provado a partir do momento que ele 

passa a apoiar o filho. 
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 Regina afirmou que não exigiria essa manutenção dos costumes para um filho e 

chegou a criticar – embora relate compreender – aqueles pais que, somente após o sucesso do 

filho, o apoiam. Novamente a entrevistada trouxe exemplos de rupturas individuais que 

transformam, neste caso, o posicionamento dos membros da família. Claramente aplica-se a 

este caso a antinomia individualismo versus familismo, na medida em que a entrevistada 

defendeu que, antes de se preocupar em manter a ordem da família (familismo), os indivíduos 

devem buscar seguir seus objetivos pessoais (individualismo). 

Com os resultados apresentados e discutidos neste item, percebe-se que a forma de 

avaliar o filme e a mensagem transmitida por meio desse recurso é influenciada pela idade do 

filho: o que ele é capaz de compreender e o que se pode instruí-lo. Assim, os pais das crianças 

de 6 anos apresentaram alguma dúvida quanto à possibilidade de seu filho compreender certas 

nuances interpretativas a partir do enredo. Merece destaque, ainda, o fato de, muitas vezes, o 

filme ser contrastado ou reafirmado com exemplos da vida pessoal, social ou familiar. 

Um dado que salta aos olhos é o fato de nenhum entrevistado adulto considerar o 

comportamento do ratinho como errado. Alguns apresentaram deslizes de conduta, mas em 

nenhum momento consideraram que Rémy estava predominantemente errado. Sabe-se que a 

própria forma como a história foi construída e os valores nela imbricados facilitam uma 

empatia com esse personagem. Entretanto, na posição de pais, os participantes dessa pesquisa 

poderiam ir contra seu posicionamento, avaliando-o de forma mais negativa que positiva – 

essa inclusive era a hipótese inicial do trabalho –, e não foi o que ocorreu. Coerentemente 

com o que vem sendo mais valorizado socialmente, percebe-se, portanto, que esta geração 

compartilha valores de realização pessoal, ainda que não descartem a importância da 

obediência à autoridade e a solidariedade aos membros da família. Para além da concepção de 

certo e errado, os pais avaliam nuances na história com pequenas variações valorativas, a 

depender de que aspecto do enredo era ressaltado. A seguir, serão analisadas tensões e 

aproximações de opiniões entre essa geração e a dos filhos. 

  



85 
 

4.3 Os dilemas e a moral da história sob o ponto de vista das crianças 

 

O dilema moral instaurado pelo enredo de Ratatouille propiciou reflexões sobre a 

temática de valores tanto nos pais – como já foi discutida no item anterior – quanto em seus 

filhos, a serem consideradas no presente tópico de discussão. Realça-se, nesse momento, a 

relevância do uso desse filme como recurso metodológico para a presente investigação, uma 

vez que ele proporcionou avaliações dos participantes quanto à postura do ratinho (o filho), 

quanto a de seu pai. Assim, tem-se adulto e criança, sendo instados a ocuparem, 

respectivamente, seu papel de pai e de filho, portanto, ocupando perspectivas diferentes, a fim 

de refletirem sobre o papel de pai e de filho no cenário de um filme. 

Tinha-se a expectativa de que, em se tratando de uma geração infantil de filhos, 

nascida e criada de acordo com o que vem sendo referência nas relações familiares 

atualmente, as crianças tenderiam a avaliar o comportamento de Rémy como correto no 

sentido de este ir em busca de seus sonhos; no entanto, não se poderia descartar a 

possibilidade de elas julgarem a desobediência à ordem paterna como algo errado. 

No momento em que assistiam à película, em situações de grupo ou individualmente, 

as crianças se envolveram na história, fazendo poucos comentários a respeito da temática, e 

demonstrando grande concentração na tarefa. Normalmente os diálogos durante o filme 

versavam sobre o que aconteceria depois de uma cena apresentada, mostrando grande 

conhecimento e apropriação sobre o desenrolar da história. 

Em entrevista individual com a pesquisadora, apenas uma criança, de 7 anos, 

demonstrou transpor os fatos apresentados no filme à realidade concreta, dizendo que foi 

errado Rémy querer cozinhar “porque um rato não pode cozinhar”. Ou ainda, “os ratos não 

podem cozinhar, porque podem sujar a comida, não sabem lavar a mão, essas coisas”. As 

outras nove crianças entraram com facilidade no mundo da fantasia proposto pela história, 

explicitando argumentos morais para avaliar o comportamento do pai do ratinho e do próprio 

ratinho. 
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4.3.1 O pai era muito exigente, bravo e chato – disso, ninguém discorda 

 

Felipe (6 anos
6
), a criança mais nova que participou da pesquisa, posicionou-se 

dizendo não gostar do pai da história do filme porque ele era muito bravo e que não gostaria 

de ter um pai assim: “Não, que ele era muito bravo. Nunca queria ter um pai desse.” Ao ser 

questionado sobre o que achou do fato de o ratinho Rémy ter seguido seus sonhos mesmo 

contra o desejo claro do pai, a criança titubeou, ora considerando um fato negativo, ora 

dizendo que foi positivo. 

 

P - Escuta, e o ratinho, ele... o pai não queria que ele fosse, mas ele foi, né? 

E - É. 

P - E aí, que é que tu achou? 

(O garoto emite um som e a pesquisadora interpreta) 

P - Assim, ruim?! 

E - É (fala sorrindo) 

P - Isso é ruim?! 

E - Quer dizer, é bom. 

P - É bom? É bom ou é ruim? 

E - Quer dizer, é ruim! 

P - É bom ou é ruim, rapaz? 

E - É ruim! 

P - É ruim? [E - É.] Por que tu achou ruim? 

E - Desobedeceu. 

P - Ele desobedeceu o pai, não foi? 

E - É. 

 

O garoto facilmente se posiciona sobre a figura do pai na história, julgando-o como 

bravo. Sua avaliação sobre este personagem é semelhante a que seu pai, Cláudio (34 anos) 

trouxe na entrevista: é errado o comportamento paterno de causar medo em Rémy. Entretanto, 

Felipe parece ter dificuldade de se decidir acerca da postura do filho. Provavelmente porque 

percebe que está em um dilema: por um lado, Rémy deveria ir em busca de suas realizações 

pessoais, aproveitando e aperfeiçoando seu talento, pois além das informações retiradas do 

                                                
6
 Rigorosamente, no dia da entrevista com a pesquisadora, Felipe tinha 5 anos, 11 meses e 17 dias. Devido à 

proximidade dos 6 anos, a idade deste participante foi arredondada para 6 anos. 
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excerto acima, em outro momento da entrevista o garoto diz que o que mais gostou na história 

foi “que o rato ficou cozinhando”; por outro lado, o ratinho desobedeceu ao pai e a 

desobediência não é bem vista ou até mesmo deve ser reprovada socialmente.  

Não se pode deixar de considerar que a pesquisadora é adulta, e que os adultos, de 

modo geral, exigem a obediência das crianças, independentemente de ser seu pai ou sua mãe. 

Portanto, Felipe pode ter avaliado como esperada uma resposta no sentido de considerar como 

errado a desobediência, tal como os adultos a ensinaram e constantemente reafirmam esse 

valor. Essa inferência passa a ter grande plausibilidade quando somada ao argumento de que 

esta mesma criança já tinha considerado o pai da história como muito bravo, ou seja, de 

alguma forma, a criança reprova o comportamento do pai de Rémy. Sendo assim, o garoto 

teria vacilado ao responder, diante do instigamento da pesquisadora que, de início, chama a 

atenção sobre esse fato ao dizer: “[...] o pai não queria que ele fosse, mas ele foi, né?” Felipe 

pode ter tido dúvida sobre como deveria respondê-la. Essa observação é pertinente porque não 

se pode assegurar que obedecer aos pais e seguir seu desejo de ser um cozinheiro constituía, 

de início, um dilema moral para aquela criança. Importante ressaltar que na continuação da 

entrevista, Felipe mantém seu posicionamento firmado no excerto anterior de que o filho 

estava errado em desobedecer ao pai, mesmo com a pesquisadora levantando outros aspectos 

para serem considerados. 

 

P - Ele desobedeceu o pai, não foi? 

E - É. 

P - Mas o pai não deixava ele ir também, num foi? 

E - É. 

P - E quando o pai não deixa, pode ir [E - Não.] sem o pai deixar? 

E - Não. 

P - Huum... Mas ele acabou virando um cozinheiro bom danado, num foi? 

E - Foi. 

P - E se ele não tivesse desobedecido o pai, será que ele ia ser cozinheiro? 

E - Ia não! 

P - E agora? Tu acha que ele fez certo ou errado? 

E - Errado. 

P - Errado porque desobedeceu, é? 

E - É. 
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Por esse excerto, Felipe encontra-se de fato em um dilema gerado pelo filme e 

explicitado pela pesquisadora, por uma ou outra hipótese – ter reconhecido o dilema do filme, 

ou ter ajustado a sua resposta ao que supôs ser correto diante do adulto que o instava a um 

posicionamento – ou as duas hipóteses em interação. Em outros trechos da conversa, o 

entrevistado considerou bom o fato de o ratinho ter cozinhado e avaliou o pai como muito 

bravo, mas, mesmo assim, revelou a compreensão de que desobedecer a ordem do pai está 

errado. 

Outra criança, Rodrigo (6 anos), considerou o pai como chato porque não deixava o 

filho sair de casa e o filho era “bem legal”. Sendo assim, foi bom o ratinho ter feito as coisas 

escondidas, “porque o pai nunca deixava ele sair”. Embora as duas crianças de mesma idade 

concordem em sua avaliação sobre o pai, o mesmo não se pode dizer no que diz respeito à 

forma como avaliam a decisão do filho de desobedecer ao pai. 

Ronaldo (32 anos) tem um posicionamento diferente do seu filho Rodrigo ao 

considerar que em primeiro lugar deve-se obediência à autoridade parental. Este adulto 

avaliou o pai na história como correto no momento em que não permitiu que seu filho 

convivesse com os humanos. Apesar da dissonância entre julgamento de pai e filho em 

relação ao comportamento do pai do ratinho, não se pode afirmar que a criança dirvege de seu 

pai quanto à obediência à autoridade, pois as regras de comportamento para atingir princípios 

morais são circunstanciadas e tais circunstâncias levam à flexibilização ou adequação da 

regra. 

Para Élida (7 anos), o pai da história era muito exigente e também estava errado, mas 

por outro motivo: apesar de dizer que não roubava, estava roubando. Já Rémy, na avaliação 

da garota, tinha razão, ao dizer que os ratos roubavam comida. 

 

E - Que o pai era muito exigente. 

P - O pai era muito exigente? Mas, tu achas que ele estava certo ou errado? 

E - Errado. 

P - Errado?[E - Ou certo?] Ou certo. 

E - Errado! 

P - Errado. Por que tava errado? 

E - Porqueee... ele dizia que ele não tava roubando, que as pessoas não queriam 

mais o que eles pegavam, que... ah, por isso. 

P - Hunrum. Certo. E o ratinho, o Rémy, o filho, tava certo ou tava errado? 

E - Tava certo. 
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P - Por quê? 

E - (silêncio) 

[...] 

P - Por que ele tava certo? 

E - É... porqueee... ele tinha razão que ele tava roubando [P – Hunrum.]... ééé... 

queee... ah, que eles tavam roubando... que (sussurros que não se consegue 

ouvir). 

[...] 

E - Eu achei que o pai tava muito exigente, que ele tava errado, porque... que 

ele tava errado porque tava dizendo que não tava roubando e que... e eles 

estavam roubando, que ele dizia também que todo mundo... que aquilo que eles 

pegavam, que, na verdade, era que eles roubavam, que eles diziam que não, era 

o que ninguém queria mais. 

 

Nesta entrevista a criança se ateve mais à questão de estar ou não roubando comida. 

Sendo assim, o certo e o errado se referem respectivamente a falar algo verdadeiro ou algo 

que não corresponde à realidade. Em conversa com a pesquisadora, esta criança tomou outra 

perspectiva para avaliação e não se debruçou sobre o dilema esperado, qual seja, a decisão do 

ratinho em seguir um caminho diferente do planejado pela família ou ainda o fato de o pai no 

primeiro momento não concordar com o comportamento do filho e achar que sua escolha 

podia ser perigosa, passando a aceitar a decisão de Rémy somente no final da história. Por 

meio do exemplo de Élida, percebe-se a posição ativa das crianças de recontar e considerar os 

aspectos morais levantados no enredo, pois, ao assistirem às produções, elas valorizam 

aspectos diferentes dos considerados pelos pesquisadores. Esta interpretação ativa da criança 

será tema de discussão mais aprofundada no subitem 4.4. 

Aliado ao fato de o pai estar errado por não dizer algo verdadeiro, ele também era 

muito exigente. Talvez essa perspectiva se aproxime da de Rodrigo e Felipe, quando diziam 

que o pai era muito chato e bravo, respectivamente. 

 

4.3.2 Tudo depende do ponto de vista adotado... 

 

Ana (7 anos) também se mostra bastante indecisa ou confusa ao avaliar o enredo do 

filme, principalmente no que diz respeito a ser perigoso ou não para o filho conviver com os 

humanos e cozinhar. Além da dificuldade comum de opinar sobre o conflito instaurado no 
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filme, a pesquisadora levantou outros aspectos durante a entrevista no intuito de instigar ainda 

mais o debate sobre o dilema. A criança, então, pende para um lado ou para outro. 

 

P - Tu acha que o pai devia deixar? 

(A criança responde positivamente com a cabeça) 

P - Por quê? 

E - Sei não. 

P - Não sabe não? E o filho que ia cozinhar sem o pai deixar, tu acha certo ou 

não? 

(A criança responde que não) 

P - Não também? Por quê? 

E - Porque ele fica mentindo. 

P - Porque ele fica mentindo pro pai, né? Aí tu acha que ele devia ter feito o 

quê? 

E - Falado. 

P - Ter falado pro pai, né? Entendi. E o pai tu acha que ele devia ter feito o 

quê? 

E - Deixado o filho cozinhar. 

P - Deixado o filho cozinhar, mesmo sabendo que era perigoso pro filho? 

E - Não. 

P - Aí fazia o quê? 

E - Deixava. 

P - Oxente, tu acabasse de dizer que não deixava, menina. E agora? Não tô 

entendendo mais nada, me explica! 

[...] 

E - (pausa) Se fosse perigoso ele não deixava, mas se ele dissesse que não fosse 

perigoso ele deixava. 

P - Ah, se fosse perigoso ele não deixava, mas se o filho dissesse que não era 

perigoso ele deixava, é isso? 

(A criança responde positivamente) 

P - Hum... Tá, mas ele achava que era perigoso e o filho achava que não era. E 

agora? 

E - Ele ia lá olhar. 

P - Ah, ele ia lá olhar, né, se era ou não! Entendi. 



91 
 

 

Nesse excerto a pesquisadora posiciona Ana em mais um conflito: na história, o filho 

dizia que não era perigoso e o pai achava que seria uma situação de risco. Diante dessas 

visões contrárias, a entrevistada então avalia que o pai deveria ter ido conferir se a situação 

era perigosa ou não. Nas palavras da criança: “Ele ia lá olhar.” A depender se a situação era 

ou não perigosa, o pai decidiria por deixar ou não seu filho cozinhar e conviver com os 

humanos. Dessa forma, Ana parece resolver o conflito apresentado de maneira coerente com o 

seu posicionamento: em caso de dúvida, para que o pai nem proíba sem ser perigoso nem 

deixe que o filho corra risco, ele deve conferir a situação e fazer sua avaliação para então 

decidir a conduta que será tomada. Em sendo perigoso a olhos vistos, deduz-se então que seria 

impeditivo para o filho, tendo o pai razão ao proibir. 

Não se pode deixar de considerar, contudo, que a primeira avaliação da criança é de 

que o pai deveria ter “deixado o filho cozinhar”. Em reforço a esta opinião, em momento 

posterior da entrevista, a garota também comenta que o pai “não tava ajudando o filho”. 

Tendo em vista que a palavra “ajudar” normalmente vem em conotação de ser algo positivo 

no nosso contexto social – deve-se ajudar o outro – o fato de o pai não ter ajudado o filho 

parece então ter um sentido negativo. No entanto, ao ser polemizada a questão pela 

pesquisadora, dizendo que podia ser perigoso para o filho seguir, a criança considera 

importante o pai conferir a periculosidade da situação. 

Já com relação ao posicionamento do filho, Ana considerou negativo o fato de Rémy 

ficar mentindo para o pai: ele deveria ter contado o que iria fazer e, aí sim, poderia seguir em 

frente. Esta avaliação da criança surge em coerência com o que foi apontado por sua mãe, 

Marcela (35 anos), como é possível observar no trecho abaixo. 

 

E - [...] Até porque assim, é, eu sempre coloco pra minha filha o que meus pais 

colocavam pra mim: que por mais que se eu achasse que estava fazendo alguma 

coisa de errado, que eu contasse porque ela me apoiaria. 

P - Sim. 

E - Então, ela não faz nada sem me dizer. “Mainha, tô com vontade de fazer tal 

coisa, posso?” “Minha filha, acho que você não deve não, mas se você tá 

querendo fazer, faça.” O que eu passo pra Ana é exatamente isso: que sempre 

conte comigo como uma amiga; eu vou dizer o que está certo ou não e vou 

ajudá-la. Aí nesse ponto não. 
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P - Então nesse caso ele poderia ir até em busca do sonho dele, mas deveria ter 

contado para o pai? 

E - Deveria ter contado. Porque o pai poderia de alguma forma ter ajudado, 

tanto é que ajudou depois. No final da história ele ajuda. 

 

 No excerto acima, percebe-se que Marcela segue a mesma lógica da educação que 

recebeu de seus pais no que diz respeito a estimular a filha a sempre relatar suas escolhas aos 

responsáveis. Ana, por sua vez, também revela esse mesmo princípio-guia: Rémy deveria ter 

falado a verdade para seu pai. Destaca-se o enfoque intergeracional de transmissão e 

apropriação de valores na medida em que Marcela avalia o que foi de positivo na educação da 

geração anterior para então planejar como conduzir e o que enfatizar na educação de sua filha, 

que parece incorporar este valor, assim como sua mãe incorporou dos avós da criança. 

A existência de transmissão intergeracional é defendida por concepções de diferentes 

linhas teóricas, como a teoria familiar sistêmica, a teoria da aprendizagem social e a teoria do 

apego, onde, cada uma no seu ponto de vista, argumenta que o exercício da parentalidade 

pode sofrer influências intergeracionais (MARIN et al., 2013). Embora outros fatores devam 

ser levados em consideração, como características individuais, relacionais e contextuais, sabe-

se que a transmissão intergeracional sofre significativa influência da forma como os 

indivíduos, agora pais, interpretam a educação recebida. Nesse sentido, Ana considera, assim 

como sua mãe, que foi errado o filho fazer escondido, ou ficar mentindo. Como explicitou na 

entrevista, Marcela se preocupa em passar para sua filha que se deve contar tudo aos pais, 

mais especificamente, à mãe. E a criança relevou apropriação deste valor, referindo-se neste 

caso ao pai, já que na história esta era a figura de autoridade perante o filho. Infere-se, 

portanto, que Ana provavelmente apreendeu, pelo menos a nível verbal, este valor transmitido 

por sua mãe, quer dizer, as duas compartilham o valor de não mentir. 

Outro aspecto a ser levado em conta na fala de Marcela é que ela justifica sua 

avaliação a partir do desfecho do filme: o filho deveria ter contado para o pai porque assim 

este poderia ajudá-lo, tal qual ocorreu no final da história. Mais uma vez, o enredo de 

Ratatouille serve para educar, convencer, fundamentar determinadas condutas como sendo 

mais frutíferas, consequentemente tendo repercussões positivas na vida dos filhos. 

Outra criança, Tomás (8 anos), reconta a história do filme como sendo sobre um 

ratinho que “queria cozinhar e quase não respeitava a família”. Interessante a suavização 

feita por ele com a palavra “quase”, talvez porque em alguns poucos momentos considerou 
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que Rémy respeitava a família, ou tão somente para dar um tom mais ameno à sua fala. 

Tomás considera que o filho estava errado por não respeitar o pai e não acreditar nele. 

 

P - Aí tu achas que foi certo ou errado ele? 

E - O quê? 

P - O ratinho. 

E - Eu não sei. Eu acho que ele foi errado. 

P - Por que tu achas que ele foi errado? 

E - Porque ele não respeitava o pai... Não acreditava nele... 

P - Fazia as coisas escondidas do pai?! 

E - Fazia as coisas escondidas do pai. 

P - Hunrum! E o pai, tu achas que foi certo ou errado? 

E - Eu acho que o pai às vezes foi certo... (pausa) É, o pai foi certo. 

P - Foi certo fazendo o quê? 

E - Foi certo mandando ele não ficar perto daquelas coisas perigosas que ele 

(fala algo que não se compreende)... pra cima dele. 

 

A avaliação de Tomás parece ter aspectos semelhantes àquela de Ana, ainda que as 

ideias das duas crianças não sejam sinônimas. O garoto enfatiza que o filho deveria ter 

respeitado o pai e acreditado nele, enquanto Ana avalia que o filho devia ter “falado” ao pai 

sobre o que iria fazer. Nesse sentido, as duas ideias se aproximam e podem até se 

complementar: o filho deve acreditar nos pais, até mesmo para lhes contar a verdade, e ainda 

devem respeito a eles. Quanto ao comportamento do pai de Rémy, a opinião de Tomás é de 

que este estava correto, porque queria proteger seu filho das coisas perigosas. Comparando o 

garoto a Ana, Tomás parece chegar a esta conclusão sem tantos conflitos, atribuindo ao pai o 

papel de proteger o filho, sem mencionar a possibilidade de negociação dos interesses. 

No que se refere ao comportamento dos personagens, percebe-se que Tomás não 

apresenta opinião consonante a da sua mãe, Marta (30 anos), que avalia o posicionamento de 

Rémy como justificável, devido à falha do pai em não apoiá-lo.  

Em uma geração jovem, nascida e criada de acordo com condutas morais de respeito 

aos direitos e às decisões individuais, poder-se-ia esperar a prevalência do valor 

individualidade em detrimento dos desejos da família, consoante com o valor de referência da 

atualidade mais centrado no indivíduo e não no grupo (SINGLY, 2007). Essa expectativa é 

confirmada na pesquisa de Vasconcellos (2013), apresentada no capítulo teórico da presente 
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dissertação. A autora percebeu em seus dados que jovens avaliavam de forma mais positiva as 

relações igualitárias dentro da família, assim como o valor de realização pessoal em 

detrimento do desejo do grupo familiar, seguido dos adultos; são os idosos, que tendem a ver 

como negativa essa ordem de valores. As crianças, entretanto, não participaram do estudo de 

Vasconcellos. Cria-se, portanto, a curiosidade de se saber o que pensa essa geração mais 

nova: ela tenderia para um posicionamento mais aproxima ao de sua faixa etária, a dos jovens, 

mantendo uma avaliação positiva quanto ao valor de individualismo? Não parece ter sido essa 

a ênfase de Tomás e de Ana: o garoto enfatiza o respeito ao pai, e Ana avalia que o filho devia 

ter “falado” ao pai sobre o que iria fazer. Por ângulos diferentes, eles concordam que o filho 

fez errado. 

Chama-se a atenção que a avaliação dos entrevistados depende muito do ponto de 

vista adotado ao responderem ao questionamento. Por exemplo: o ratinho “foi errado” [...] 

“Porque ele não respeitava o pai”. Se, entretanto, as crianças direcionassem seu foco para o 

fato de o ratinho querer seguir o seu destino, e o pai, ao proibir, estaria impedindo isso, qual 

seria a resposta de Tomás e de Ana? Será que eles julgariam que o ratinho agiu certo? 

Ressalta-se, entretanto, que o ponto de vista adotado é escolha da criança! É ela que faz o 

recorte da história que mais lhe chama atenção e isso pode ser tomado como indicativo de 

suas preferências e considerações. Natália, uma criança mais velha, de 8 anos, posiciona-se no 

ponto de vista de cada personagem para avaliar a partir de suas perspectivas a ação de cada 

membro. 

 

P - Mas assim, quando o pai não queria deixar... aí ele brigou com o filho. Ele 

mostrou ao filho, tu lembra que ele mostrou... 

E - Ele mostrou ao filho aquela loja que os ratos, mas o filho não aceitou e disse 

que não era só pela aparência, que o humano era bom. 

P - Hunrum. Que por ali se você visse você ia dizer que o humano era ruim, 

porque matou os ratinhos, né?! 

E - Foi. 

P - Entendi. Mas o que é que tu acha. Tu acha que o pai tava certo ou não de 

dizer isso pro filho? 

E - Tava certo. Porque podia matar ele. 

P - Hunrum. Tu acha que o pai tinha que avisar mesmo, nera? 

E - Tinha que avisar. Porque se não ele ia morrer. 

[...] 
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P - Hunrum. Mas o pai não deixou e ele foi mesmo assim [E - Foi.], aí tu achou 

que ele tava certo ou errado em ir? 

E - Tava er... certo, seguir o sonho dele. 

 

Visto por uma perspectiva, o filho estava certo em buscar realizar seus sonhos 

pessoais. O pai, por sua vez, também estava correto em seu comportamento de proteger o 

filho para que este não morresse. 

Retornando ao exemplo de Tomás, o garoto considerou errado o fato de o ratinho não 

seguir o conselho de seu pai e até desrespeitá-lo – posicionamento semelhante ao de Felipe, 

apresentado no início do capítulo. Esta avaliação de Tomás é reafirmada no decorrer da 

entrevista, quando a criança ressalta que a mensagem do filme diz respeito à necessidade de o 

filho ajudar o pai, como será analisado com mais detalhes posteriormente. Ao final da 

conversa com a pesquisadora, ele aponta que gostou “da parte que eles se ajudaram e que o 

pai ajudou o filho a ser famoso”. Embora deva ser ressaltado esse comentário pontual que 

envolve o valor de solidariedade (o pai também pode ajudar o filho), a opinião preponderante 

deste entrevistado parece ser no sentido de que o filho deveria obedecer ao pai. 

Por um lado, é preciso levar em conta que a faixa etária escolhida para a presente 

pesquisa (6 a 9 anos) ainda é muito dependente da opinião dos pais para a questão da 

moralidade. Os responsáveis normalmente procuram incentivar que a criança os respeite e não 

lhes desobedeça. Nesta fase da educação, comumente não se permite grandes transgressões 

morais, com o argumento de que a criança não pode se desvirtuar e, somente mais velha, com 

mais maturidade, é que poderá tomar decisões diferentes das dos pais. Talvez pesquisando 

pré-adolescentes ou mesmo adolescentes fossem encontrados resultados diferentes dos 

achados aqui, que mais se aproximassem dos dados de Vasconcellos (2013). 

Esta constatação empírica pode ser facilmente relacionada com as ideias de Berger e 

Luckmann (1966/2007). Durante a socialização primária, em geral feita pelos pais, a realidade 

apresentada pelos outros significativos é percebida como “a” realidade, única possível. Sendo 

assim, há uma forte identificação com essas figuras, suas atitudes e valores, devido à grande 

carga de afetividade com elas, o que comumente acarreta em valores e crenças duradouras. Na 

faixa etária escolhida para a pesquisa, as crianças estão geralmente realizando algumas 

inserções em outras instituições para além da familiar, permitindo socializações secundárias. 

Entretanto, ainda são predominantes as iniciais, realizadas na maioria das vezes por figuras 

parentais. Diante disso, percebe-se grande consonância dos filhos com os pais, por uma 

apropriação dos valores parentais. 
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Além do mais, sabe-se que a resposta da criança foi em nível verbal, provavelmente 

levando em conta o que se considera socialmente correto responder, ao menos para um adulto. 

Não se pode deixar de ressaltar, entretanto, que o posicionamento do garoto de que o filho 

deveria obedecer ao pai é constantemente reafirmado no decorrer de sua entrevista, o que 

permite maior nível de confiabilidade em sua opinião. 

Considera-se, portanto, que mesmo em sociedades com práticas individualistas como a 

nossa, permanecem ainda pessoas que ressaltam e transmitem um valor de 

familismo/coletivismo. Neste ponto, é exemplificada a coexistência de valores polissêmicos e 

até mesmo antagônicos, discutido na perspectiva da RedSig (AMORIM; ROSSETTI-

FERREIRA, 2004), pois a individualidade, tão cultuada na contemporaneidade, é 

contraditoriamente tolhida ao ganhar preponderância a família, como grupo social 

hierarquicamente superior ao indivíduo. Como será apresentado em momento oportuno, 

outras crianças apontaram como principal mensagem que o filme transmite a ideia de seguir 

seus desejos pessoais, mas também ressaltaram como positivo a solidariedade entre os 

membros da família para a realização dos sonhos individuais. 

 

4.3.3 De filho pra pai 

 

Na continuidade da entrevista com Tomás, a partir do instigamento da pesquisadora, 

surge outro elemento de destaque: filho também pode ensinar lições ao pai, mediante seus 

gestos. 

 

E - [...] Aí o ratinho diz: “Mas eu não acho que isso [é] certo. Isso é errado.” Aí 

depois o pai ficou acreditando no filho e ficou tudo ok. 

P - Aí, o filho também, então, ensinou ao pai, não foi? 

E - Foi. 

P - E o que é que tu achas disso? 

E - Isso foi um bom gesto de pai pro filho. 

P - Hanram! 

E - Quer dizer, de filho pra pai. 

P - De filho pra pai, né? O filho ensinando pro pai, né? 

E - Isso. 
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Por este excerto considera-se que a criança avalia que os pais também devem acreditar 

nos filhos e por vezes até modificar sua visão sobre determinadas coisas que antes eram vistas 

de forma errônea ou simplória, pois Tomás diz: depois que o pai acreditou no filho, “ficou 

tudo ok”. Isso levou a pesquisadora a inferir que os filhos também podem ensinar aos pais – 

ideia aceita pela criança na entrevista. Dessa maneira, desconstrói-se o pensamento de que só 

se transmite lições em uma direção hierárquica: de pais para filhos. Conforme Tomás apontou 

após se corrigir: “[...] foi um bom gesto [...] de filho pra pai.” 

Nos dados desta pesquisa, ao discorrer sobre o filme, somente crianças a partir de oito 

anos demonstraram compreensão de que os filhos também podem ensinar aos pais. Outra 

criança que avaliou a situação de forma semelhante foi Aline (8 anos). Em sua opinião, o pai 

foi severo demais com o filho e ainda estava errado em roubar comida. 

 

P - [...] E o pai do rato, o que é que tu achou dele? 

E - É que assim, o pai fez [foi] muito horroroso com ele, com o filho, e o filho 

não fez nada com o pai [P - Hunrum.] E o pai só, é... o pai só queria ficar ro... 

comendo coisa do lixeiro e viver roubando comida. Mas o filho não. O filho é 

cozinheiro [P - Hunrum.] e ele gosta de cozinhar comida. 

 

 Momentos antes, Aline também diz que roubar é feio, demonstrando que o pai estava 

fazendo algo errado enquanto o filho é que dava um bom exemplo ao não roubar. Na 

continuação da entrevista, essa criança continua em defesa do filho na história, pois ele estava 

seguindo seus desejos pessoais. Já o pai, deveria ter permitido desde o início que o filho 

realizasse seus sonhos. 

 

P - Mas, antes, quando o pai não queria deixar ele cozinhar? 

E - Aí, ele desobedecia a ordem do pai [P - Hunrum.] e ia para o Gusteau e 

ficava lá, mexendo nas várias comidas. 

P - E tu achas que quem é que tava certo: o pai ou o filho nessa hora? 

E - O filho. Porque, o filho, ele tá seguindo o coração dele [P - Hunrum.] e indo 

pra cima do... oo ... ele tá seguindo o sonho dele que é ser cozinheiro [P - 

Hunrum.], e ele fez certo. 

P - O pai é que não queria deixar, né? 

E - É [P - Hunrum.]. Se o pai deixasse... aí, o o, no fim, ele queria deixar [P - 

Hunrum.]. Não, ele tinha que deixar antes porque o filho que estava certo. 
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Conforme a opinião da entrevistada, se o filho estava correto, seguindo seus anseios 

pessoais, o pai deveria ter deixado desde o início. Isso talvez impediria que o filho realizasse 

suas atividades escondido do pai. Para esta criança, aparece de forma predominante na 

história a busca pela satisfação pessoal, tendo a família a função de apoiar cada indivíduo a se 

constituir como pessoa autônoma, como aponta Goldani (1993). 

Uma ressalva é feita por Aline: não está correto desobedecer à ordem do pai. No 

entanto, se o pai está errado em não deixar o filho fazer algo, este moralmente parece ter o 

direito de desobedecer à regra estabelecida para “seguir o seu coração”. Para justificar seu 

argumento, a criança se utiliza de uma cena do filme em que, na sua avaliação, teve-se um 

desfecho desagradável porque Rémy fez algo de errado. 

 

E - Foi. Mas ele desobedecer a ordem do pai é muito feio. 

P - Mas tu achas que foi legal ele ir mesmo assim? 

E - Porque a gente tem que seguir nosso coração, porque, se a gente não seguir 

[P - Hunrum.], vai tuuudo por água abaixo [P - Hunrum.]. Como ele foi pra 

casa da velha, aí a velha tome atirar em cima dele [P - Foi.], ele não seguiu o 

coração dele, porque o coração dele é não roubar, o coração dele é fazer uma 

sopa [P - Sim.]. Entendeu, tia? 

P - Aí, quando ele roubou, aconteceu isso, né? 

E - É. 

 

Interessante o exemplo escolhido por Aline para ilustrar seu pensamento: a criança 

retrata uma cena em que se aplica literalmente o ditado “vai tudo por água abaixo”. Caso não 

sejam feitas as ações de acordo com os nossos sentimentos, o desfecho pode ser indesejável e 

cair tudo por água abaixo, como na cena em que, de tanto a velha atirar no teto, este cai e 

derrama uma enxurrada de água. 

Não se pode afirmar se a criança de fato avaliou que Rémy estava no local para roubar 

comida
7
 ou se ela reconstruiu de tal forma a história para fazer sentido seu argumento. De 

toda forma, fica claro que Aline continua defendendo que foi correto o filho seguir o coração 

dele em detrimento de obedecer ao pai. Apresentada por Aline com maior quantidade de 

                                                
7
 Rémy costumava frequentar a casa daquela senhora para conhecer e experimentar temperos, ler sobre o assunto 

no livro do Gusteau e ainda assistir ao programa televisivo em que o chef apresentava dicas de culinária. Nesse 

sentido, ele ia na casa de uma humana não para roubar comida, mas para aperfeiçoar o seu talento de cozinhar. 
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elementos e detalhes, essa consideração moral se assemelha às desenvolvidas por crianças 

mais novas no início do capítulo: a atitude do filho parece ser justificada porque o pai era 

muito exigente e não deixava o filho fazer quase nada. 

Natália (8 anos), criança já apresentada no subitem anterior, acredita que a mensagem 

a ser transmitida para as crianças com o filme é: “pras crianças aprenderem. Pras menores 

também aprenderem que não devemos roubar alimento. E nem é só considerar a aparência 

da pessoa.” Ressalta-se que tal mensagem trazida por Natália pode ser relacionada com o 

posicionamento de Élida (7 anos), ao considerar que o filho estava correto porque não 

roubava comida e o pai estava errado justamente por fazer o contrário. Dessa forma, percebe-

se que os ensinamentos morais do filme levantados por Natália são trazidos a partir da 

conduta positiva do filho da história: Rémy mostrou que não se deve roubar e nem julgar as 

pessoas pela aparência. De toda forma, na compreensão desta criança, continua sendo função 

dos pais proteger os filhos dos possíveis perigos. 

A opinião de Alex (9 anos) vem em sentido contrário com relação à atitude do pai. O 

garoto avalia que este deveria ajudar o filho mesmo achando que era perigoso porque os pais 

têm que ajudar os filhos a realizarem seus sonhos. Em consonância com esse valor, a criança 

diz que o filme traz como mensagem a ideia de que a família é unida e tenta ao máximo 

ajudar o grupo intrafamiliar. 

 

P - [...] O que é que tu acha que o filme diz de família? Fala o que sobre a 

família? 

E - De família... A família é unida, mas tenta fazer o máximo. 

P - Pra quê? 

E - Pra ajudar... O membro da família. [P - Hanram.] Todos... Já no final, todos 

ratos, toda colônia ajudou o, o rato. 

P - Hunrum... Toda colônia ajudou o rato... 

E - A realizar o sonho dele. [P - Aaaah!] (o garoto fala algo que não se 

entende) [P - Hunrum.] 

P - Só que aí tu acha que o pai antes. O pai não queria muito, né [E - É.], que o 

ratinho fosse cozinheiro... 

E - Ele... ele... queria não... Porque ele viu... porque ele viu que era o sonho 

dele. 

P - Hunrum. Aí ele concordou depois, foi? 

E - Foi. 
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P - Mas no início quando ele não concordou, o que é que tu acha dele [de ele] 

ter brigado com o filho? 

E - Chato, chato. 

P - Hanram. Mas tu acha que ele tava certo ou não? De ter brigado. 

E - Tava errado. (responde rapidamente, quase interrompendo a fala da 

pesquisadora) 

P - Tu acha que ele tava errado de brigar? 

E - Porque o pai tem que incentivar o filho a fazer o sonho dele. 

P - Hunrum. Mesmo que o pai ache que é perigoso? 

E - É... (responde com pouca firmeza) 

P - E agora? 

E - Ele tem que incentivar também. 

P - Mesmo se ele achasse [E - É.] que o filho dele podia morrer, naquela 

ratoeira lá que a gente viu? 

E - Tinha que incentivar. 

P - Tinha que incentivar. 

E - Até o irmão tava incentivando. 

 

Apesar da insistência da pesquisadora em problematizar a situação, dizendo que podia 

ser perigoso e que o filho poderia morrer, a criança mantém firme seu posicionamento: o pai 

deveria ter apoiado o filho e até o incentivado a realizar seus desejos pessoais, ressaltando o 

papel da família de ajudar na realização pessoal dos indivíduos, em consonância com Goldani 

(1993), que assim descreve a função do grupo familiar na atualidade. Para reforçar seu 

argumento, Alex diz que até mesmo o irmão do ratinho o incentivava para ir em busca do seu 

sonho, portanto o pai estava errado em não apoiar Rémy. Assim também, sua mãe, Andréia 

(30 anos) em entrevista com a pesquisadora avalia que na história o pai errou em não apoiar o 

filho. Não se pode afirmar, entretanto, se o garoto fez tal consideração a partir do que foi 

transmitido por sua mãe. De toda forma, eles tiveram opiniões congruentes, o que salta aos 

olhos ao se falar de uma possibilidade de transmissão intergeracional. Pensamento semelhante 

é ressaltado por outra criança, Luiz, de 9 anos. 

 

P - Hunrum. Mas tu achas que o pai fez certo ou errado por mostrar isso? 

(referindo-se à ratoeira que o pai mostrou, tentando inibir o filho a conviver 

com humanos.) 
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E - Errado. 

P - Por quê? 

E - Porque ele queria viver o sonho dele. 

P - Hunrum. O menino queria viver o sonho dele e o pai não queria deixar, é 

isso? 

E - É. 

P - Huuum. Mas ele não queria deixar porque ele achava que era perigoso e 

que o ratinho podia morrer, não foi? 

E - Foi. 

P - Mesmo assim tu achas que tá errado? 

E - Hanran. 

P – Tu acha? 

E - Acho. 

P - E se o ratinho... e se acontecesse alguma coisa com o ratinho? 

E - Aí (não se compreende o fim da frase) 

P - Como assim (não se compreende o fim da frase)? 

E - Ele deveria (não se compreende o fim da frase) 

P - Huuum. Mas, então, o pai e a mãe não devem brigar pra ele desistir, fazer 

com que o filho desista do sonho, não? 

E - Não. 

P - Devem tentar sempre com que o ratinho sempre, ôh, o filho sempre assumir 

o sonho, né? 

E - É. 

P - Mas e aí... se acontece alguma coisa com o ratinho, o pai vai... como é que 

vai ficar se o pai deixar? 

E - Ele vai ficar triste. 

P - Mas tu acha que é certo, então, o pai deixar? 

E - Não. 

P - Não? Tu achas que é pro pai fazer o quê? 

E - Não, eu acho que é melhor ele deixar mesmo. 

 

Percebe-se então consonância na avaliação de Alex e Luiz. As duas crianças mais 

velhas entrevistadas neste estudo consideram que, independentemente das consequências 

implicadas, o pai deveria deixar o filho seguir seu sonho. Se acontecesse alguma coisa 
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negativa com o filho, chegando até a morte, o pai ficaria triste, mas, mesmo assim, deveria 

incentivar seu filho a realizar seus objetivos. Ressalta-se assim o valor predominante da 

realização pessoal na atualidade, mesmo que isso tenha riscos. Apesar dos riscos, deve-se 

seguir em frente! A função da família passa a ser função de ajudar seus membros a se 

constituírem como pessoas autônomas (GOLDANI, 1993). Interessante perceber que as 

respostas embasadas no valor da realização pessoal com apoio da família são construídas por 

crianças mais velhas da faixa etária investigada, o que provavelmente tem relação com o fato 

de terem mais recursos interpretativos, podendo assim, articular as circunstâncias que 

envolvem o fenômeno e, em decorrência, flexionarem a regra de acesso ao princípio moral, 

por exemplo, avaliarem que filhos nem sempre devem obedecer aos pais. Em geral a 

obediência inquestionável é enfatizada quando as crianças são mais novas. Relembrando o 

que foi apresentado no item anterior, são os pais de crianças mais novas – 6 anos de idade – 

que demonstram preocupação na mensagem a ser transmitida pela história, como por 

exemplo, o questionamento da autoridade. É como se os pais acreditassem que se seu filho é 

mais velho, ele tem condição de desobedecer, porque sabe avaliar as circunstâncias que 

envolvem as regras de acesso ao princípio. 

Vale ressaltar que ao final do excerto apresentado, Luiz confunde-se na resposta, 

avaliando que o pai não deveria deixar o filho seguir seu objetivo. Talvez a pergunta da 

pesquisadora (Mas tu acha que é certo, então, o pai deixar?) pode ter contribuído para a 

mudança final no sentido de uma resposta esperada pelo adulto. No entanto, percebe-se que 

anteriormente a tal pergunta da pesquisadora, Luiz sempre considerou errado o pai não deixar 

o filho seguir em frente. 

 

4.3.4 A cena preferida e a mensagem do filme: delineando sutis diferenças com a idade 

 

Muitas crianças demonstravam torcer para que o ratinho conseguisse realizar seus 

anseios pessoais (não obrigatoriamente avaliando como mais importante que a obediência ou 

a comunicação de seus objetivos aos pais). Quando questionado qual foi a parte que Alex (9 

anos) mais gostou, ele responde que foi o fim da história “porque ele [Rémy] conseguiu 

realizar o sonho dele”. Ana (7 anos) diz que a parte preferida foi “quando o rato começou a 

cozinhar”. Ao informar sobre a mensagem do filme, isso é relatado de forma atrelada a essa 

realização pessoal. Élida (7 anos) sugere em tom de pergunta – talvez buscando uma 

confirmação da pesquisadora – a mensagem principal no filme: “Que você deve correr atrás 
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do que você quer?” Essa também foi a principal mensagem ressaltada pelos pais das crianças 

ao avaliarem o ensinamento do filme. 

Ainda no sentido de realização pessoal, Ana propõe que a principal mensagem 

transmitida para as crianças foi: 

 

E - Que mesmo sendo diferente pode, pode conseguir fazer alguma coisa que os 

outros fazem. 

A pesquisadora tenta interpretar a fala da criança e obtém confirmação: 

P - Ah, tá, mesmo o rato sendo diferente dos humanos, não é isso, eles podem 

fazer alguma coisa. Ele, o ratinho, pode fazer o que os outros façam, né? (a 

criança responde positivamente) Entendi. 

 

 A diferença apontada por Ana pode ser interpretada como as dificuldades para 

conseguir chegar à sua meta. Neste caso, era mais difícil para o ratinho, não sendo um 

humano e por isso diferente, conseguir atingir seus objetivos. Mas, mesmo sendo difícil e com 

muitos desafios, deve-se ir em busca de seus sonhos pessoais. Visto por este viés, a 

mensagem apontada por Ana segue a mesma linha de raciocínio daquelas apresentadas 

anteriormente, de Alex e de Élida. 

Aline (8 anos) ressalta como sendo a parte que mais gostou “na hora que os ratos 

ficaram morando em cima e as pessoas em baixo e dividindo comida. E ele fazendo as 

comidas pras pessoas”. Apesar de também se referir ao desfecho da história, como já 

mencionado por outras crianças como parte mais prazerosa do filme, Aline ressalta algo ainda 

pouco realçado até então: a solidariedade entre os grupos, uma vez que ratos e humanos 

dividiam comida. 

Avaliação complementar é feita por Natália (8 anos), considerando que a família do 

filme “foi legal, porque eles ajudaram. Quando todo mundo soube a verdade, eles foram lá e 

ajudaram ele”. Em conversa com a pesquisadora, esta mesma entrevistada considera que a 

mensagem transmitida sobre família: 

 

E - Fala que todo mundo deve ajudar aos outros. 

P - Hunrum. 

E - Cada um ajuda o sonho. 

P - Os sonhos da... da outra pessoa da família, né?! 

E - É. 
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Para Natália, tanto o que foi legal no filme como a mensagem transmitida sobre 

família refere-se à solidariedade, neste caso, intragrupal. Na mesma direção que Aline e 

Natália, Tomás (8 anos) tem como cena preferida a “parte que eles se ajudaram e que o pai 

ajudou o filho a ser famoso”. Interessante considerar que as três crianças têm a mesma idade. 

Mesmo sem pretensões de generalização, vale notar que nesse conjunto de crianças foram as 

mais velhas que realçaram a solidariedade como valor associado ao filme. No diálogo com a 

pesquisadora, Tomás considera que a mensagem de Ratatouille: 

 

E - Diz que a gente tem que respeitar a família, fazer as coisas com bondade, 

ajudar o pai, a família. 

P - Hunrum! Ajudar o pai e a família, né? 

E - Em tudo! Em tudo! 

 

Tal excerto é coerente com sua definição sobre o que o filme traz sobre família. 

 

E - Que a família é um bom gesto de respeitar e que não se pode negar só 

porque você venha de outra religião, só porque gosta ou não gosta das coisas 

que você gosta, do que não gosta. Respeitar. Tem que respeitar, como se fosse 

um primo. 

 

No decorrer da entrevista, é relatado que a criança tem um primo que está com a perna 

engessada, andando de muleta, e então Tomás diz: “Mas pelo menos eu fico fazendo 

companhia pra ele quase todos os dias.” Embora ele diga que é divertido fazer companhia 

para ele, essa atividade é ressaltada com um sentido de solidariedade para com a situação do 

primo. 

Seja no filme ou na vida cotidiana, parece ser um valor bastante forte para o garoto ser 

solidário, ajudar os outros, característica já levemente apontada no tópico “Tudo depende do 

ponto de vista adotado...”. Esse discurso vem em consonância com o que sua mãe, Marta (30 

anos), relatou na entrevista: ela tem a preocupação de que Tomás não seja egoísta. O excerto a 

seguir já foi apresentado no subitem 4.1 deste trabalho, mas agora é realçado porque a 

estratégia adotada por Marta parece ser eficaz no que diz respeito à incorporação do valor por 

seu filho. 
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E - Ações como doar algum brinquedo, a gente sempre faz isso: “Olhe, você 

ganhou esse brinquedo, você vai doar esse.” [P - Hunrum.] Você vê que ele é 

bem humano. Se você conversar com ele, assim ele vai, ele é uma pessoa que 

tem muita... é... o sentimento assim de fazer caridade. Eu trabalho muito isso 

nele, porque ele é filho único e filho único tem sempre esse tabu de ser egoísta 

[P – Hunrum.] e isso ele não é. Ele não é porque eu não aceito isso. Então, a 

gente vai passando pra ele dessa forma. 

 

Houve ainda uma avaliação pontual, de Aline, que considerou a mensagem do filme 

como tratando de amizade entre personagens de duas espécies diferentes: “[...]o amor entre a 

pessoa e o rato. Porque a pessoa gosta do rato e o rato gostou do homem. É uma amizade 

grande entre eles dois. Mas, com outras pessoas não, é tudo alvoroço: ‘Olha o rato!’.” Tal 

mensagem é coerente com o que Élida achou mais legal na história: o ratinho ficar amigo dos 

outros, provavelmente referindo-se aos humanos. 

Por fim, outro dado curioso foi Aline considerar que passar essa história para crianças 

“é bom, mas só que é um pouco ‘desagressivo’, né?”. Ela argumenta que é agressivo “porque 

o pai devia deixar [...]. Isso é agressivo, né?”. Sendo assim, é agressivo o fato de os 

responsáveis não permitirem que seus filhos façam algo no sentido de seguirem seus sonhos 

ou seus sentimentos. 

Para os adultos, conforme já apresentado, esta atitude do pai por vezes também foi 

considerada reprovável. Coerente com a visão de Aline (8 anos), Cláudio (34 anos) considera 

que a forma como o pai mostrou os perigos da vida para o filho no filme foi brusca e violenta. 

Ele poderia ter apontado os riscos, mas não de forma a causar medo no filho, intimidando-o. 

Por outro lado, na opinião de Regina (33 anos), “o pai usou de todos os recursos que estavam 

ao seu alcance”, mas não exagerou, avaliando o posicionamento do personagem como 

positivo com ressalva. Outros adultos consideraram ainda a atitude do pai como certa na 

maioria das vezes: devido à sua experiência de vida, ele precisava alertar o filho para os 

perigos ao se envolver em uma relação entre humanos e ratos. 

De forma geral, percebe-se que as crianças se posicionaram sobre os personagens 

apresentados no filme e sobre a moral da história, escolhendo ainda a parte do filme que mais 

gostaram. Tais posições apontam para uma postura ativa dos entrevistados ao assistirem a 

filmes infantis, demonstrando consonância ou dissonância com a opinião dos pais, mas 

também recriação do que lhe é apresentado. A reprodução interpretativa realizada pelas 

crianças será tema do próximo item de análise, com outros exemplos a serem discutidos. Por 
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ora, vale ainda destacar que, usando argumentos diferentes, tantos as menores como as mais 

velhas, por vezes, criticaram o pai da história – achado interessante, pois se refere ao fato de 

que nem sempre os responsáveis por crianças estão corretos. 

 

4.4 Reprodução interpretativa do enredo do filme: uma apropriação ativa das crianças 

 

Conforme apontado anteriormente, as crianças participantes desta pesquisa 

demonstraram grande conhecimento acerca da história do filme escolhido para discussão. 

Todas já haviam assistido a Ratatouille e, por vezes, relatavam o que iria acontecer em 

seguida no enredo após a cena que estava sendo apresentada no filme, ou ainda diziam falas 

literais dos personagens, seja nas entrevistas ou durante a sessão de cinema. O conhecimento 

literal da fala, com a reprodução inclusive da mesma entonação da voz do personagem, 

constitui forte indício de que a criança já assistiu à película mais de uma vez – em geral, por 

diversas vezes –, prática que costuma ser comum na geração de filhos da atualidade. 

Independentemente do número de exibições, esse conhecimento sobre o filme significa 

grande apropriação dos entrevistados sobre o recurso utilizado. 

Para exemplificar apenas algumas situações, serão apresentados dados de duas 

crianças entrevistadas: uma com idade pertencente ao início e outra ao final da faixa etária 

investigada. Rodrigo (6 anos), simulando a recontação da história do filme para um colega da 

classe, relata que na película quando o irmão de Rémy o levou para casa, seu pai disse: “Meu 

filho está de volta!” Em seguida, após o ratinho informar a seu pai que não ficaria e apenas 

viria visitar a família, mais uma vez a criança reproduz de forma idêntica à fala do 

personagem, quando o pai diz: “Venha atrás de mim.” 

No caso de Aline (8 anos), a frase “Me surpreenda!”, utilizada pelo personagem 

Gusteau, o crítico de culinária no filme, foi narrada pela criança. Tal expressão é pouco usual 

no cotidiano, o que torna ainda mais evidente a apropriação da película. Além do mais, a 

criança repetiu a expressão tanto durante a sessão de cinema, no momento anterior a esta cena 

– demonstrando que já havia decorado a fala do personagem antes mesmo de o filme ser 

exibido para fins de pesquisa – como na entrevista, ao afirmar que a parte que mais gostou na 

história foi o final quando o Gusteau disse essas palavras, solicitando ao ratinho que 

cozinhasse algo surpreendente para ele. 

Apesar do evidente conhecimento e domínio das crianças sobre o enredo da história, 

sendo o filme um recurso midiático com inúmeros estímulos, por vezes alguma criança tinha 

dúvidas sobre detalhes apresentados nele – assim como poderia acontecer com adultos. É 
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possível também que na idade investigada determinados conhecimentos gerais de cunho 

social presentes em Ratatouille não fossem compartilhados por algum(uns) dos participantes. 

Em entrevista, Aline (8 anos) fala explicitamente que não conseguiu captar uma informação 

exata sobre o local onde o ratinho chegou. 

 

E - [...] tava em Londres, ou era... não sei se era em Londres, eu não escutei 

direito. 

P - Acho que era Paris, não? 

E - É, eu acho. É Paris. [...] 

 

 Outras vezes, não fica tão claro se a criança de fato não conseguiu compreender 

determinada cena, ou se a modificou para atingir seus propósitos pessoais. Felipe (6 anos), 

recontando a história, diz que o ratinho Rémy reencontrou a família dele em uma festa, como 

se  esse fato tivesse sido algo ocasional. Contudo, de acordo com o filme, foi o pai de Rémy 

que decidiu realizar uma festa para comemorar a volta de seu filho para a colônia, sendo a 

festa, então, motivada pelo reencontro. Não foi possível, entretanto, compreender se Felipe 

optou intencionalmente por alterar parte do enredo da história ou se de fato percebeu a 

situação do filme como diferente. 

Argumentos sobre a necessidade humana de dar sentido ao mundo e a si mesmo a 

partir da narração de histórias já vêm sendo desenvolvidos por Bruner (1997) desde 1990
8
. 

Quando alguma informação não é captada com precisão, espectadores têm a tendência a 

contrafazer as lacunas – afinal, sempre vão existir, já que não é possível perceber todos os 

estímulos em um filme –, ainda que de forma não intencional, para dar sentido ao enredo. 

Outras vezes, mesmo sendo possível relembrar detalhes da cena, crianças, na posição de 

espectadores, se apropriam criativamente da história, acrescentando elementos da sua 

microcultura. Sendo intencionais ou não as situações de informações desencontradas entre o 

enredo do filme e a recontação de um espectador como a de Felipe, a criança age de forma 

ativa na (re)produção de uma história. O termo reprodução interpretativa, utilizado por 

Corsaro (2011), já explicitado no capítulo teórico desta dissertação, refere-se à capacidade da 

criança de apreender informações da cultura e recriá-las, não as absorvendo de forma passiva. 

Desde muito pequenas, então, as crianças são capazes de interpretar o mundo, reproduzindo 

                                                
8
 Esta obra de Bruner (Atos de significação) foi originalmente publicada em 1990, conforme consta nas 
referências desta dissertação. 
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ativamente a realidade sociocultural e os estímulos que lhes são apresentados; o filme seria 

um deles. Tomás (8 anos), ao recontar a história, ressalta que a família do ratinho era pobre. 

 

E - Aí ele cozinha pra ganhar fama. A família dele era pobre. 

P - A família do ratinho? 

E - Hunrum, a do ratinho. 

P - Ah!  

E - Ele vivia roubando e, e, e o ratinho disse: “Papai eu não gosto de roubar. 

Por que a gente rouba?” Aí o pai diz: “Nós temos que roubar porque (fala algo 

que não se compreende).” 

 

 No inserto apresentado, aparentemente a avaliação de que a família do ratinho era 

pobre vem em decorrência do fato de eles roubarem comida. Talvez na compreensão da 

criança, rouba apenas (ou principalmente) quem não tem condições econômicas para comprar 

seus bens. Infelizmente não foi possível compreender o final da última frase na fala do garoto, 

mas pressupõe-se que este disse algo relacionado ao fato de precisar roubar por ser pobre ou 

por não ter dinheiro para comprar. 

Interessante perceber que esses roedores recebem – pela narração da criança – 

características humanas para além das expostas no enredo do filme. Em coerência com o que 

foi apresentado na película de que rato pode aprender a ler e a cozinhar, por exemplo, Tomás 

admite que roubar comida é motivado pela falta de recursos financeiros para comprar, ou seja, 

ser pobre. Se no filme o grupo de ratos tem diversas características e competências 

exclusivamente humanas, a criança também interpreta que circunstâncias de determinados 

comportamentos podem ser similares às humanas: na sua concepção, parece que quem rouba 

é pobre, pois, tendo dinheiro, não precisaria roubar comida para se alimentar. 

No entanto, diferentemente do pensamento de Tomás, o diretor do filme parece 

apresentar os ratos como aqueles que, por natureza, roubam comida dos humanos, 

independentemente das condições financeiras para comprar alimento. Aliás, não parece existir 

diferença de classe social entre os ratos no filme. Para os roedores, não é apresentada outra 

possibilidade na história para adquirir alimentos, como em uma venda ou mercado. Também 

não era costume os próprios ratos fazerem sua comida – tanto que gerou espanto na 

comunidade humana e de roedores o fato de Rémy cozinhar. Sendo assim, a única alternativa 

apresentada explicitamente na película para saciar a fome dos ratos era roubar comida dos 

humanos, comportamento grupal que passa a ser questionado pelo protagonista do filme. 



109 
 

Outra apropriação bastante criativa da história é feita por Rodrigo (6 anos). Ele avaliou 

que o pai era chato porque não deixava seu filho sair de casa. Quando a entrevistadora 

comenta que depois ele deixa, o garoto faz uma ressalva: somente deixa ir para alguns lugares 

e roubar comida. 

 

P - Chato ele, é? Por que tu achou ele chato, hein? 

E - Porque ele não quer deixar ele sair de casa. 

[...] 

P - Mas, aí depois ele deixa, não é? 

E - Só deixa ir pra, pra alguns lugares. Só deixa ir roubar, né? 

P - Só deixa ir roubar e pra alguns lugares, é? 

E - É, é. 

[...] 

E - [...] E depois ele deixou ele ir roubar. Depois, se fosse pra casa de novo, e se 

saísse de casa de novo pra não roubar, aí ele não ia deixar mais. 

 

 Interessante que a avaliação do garoto foi de que, apesar de o pai ter feito algumas 

concessões, ele ainda tinha restrições a locais que o filho poderia frequentar, como em geral é 

feito com crianças e jovens. Embora a proibição do pai fosse, principalmente, no sentido de 

companhia – ele não deveria conviver com humanos –, faz sentido a limitação de 

determinados espaços, conforme a interpretação da criança, já que, segundo as ordens 

paternas, Rémy não deveria frequentar ambientes dessa outra espécie. De toda forma, Rodrigo 

parece se apropriar de um costume do seu contexto sociocultural para interpretar o que 

aconteceu no filme. Cabe ainda comentar que, já que o pai deixava roubar – e na verdade até 

estimulava a retirada de comida dos humanos –, a criança reinventa aspectos da história de 

forma coerente com o que é apresentado: se o filho saísse de casa e não fizesse como os 

outros ratos, que tinham a prática de roubar comida, ele seria proibido de sair de casa 

novamente por seu pai. 

Na continuação da entrevista, essa mesma criança afirma que o ratinho fez coisas 

escondidas do pai, avaliando tal atitude como positiva, já que o pai não deixava nada. No 

inserto abaixo, a pesquisadora tenta confirmar esta opinião com a criança e então Rodrigo diz 

que o pai da história só deixava o filho comer, brincar e dormir. 

 

P - O pai nunca deixava nada, nera? 
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E - Era. Ele fazer nada, só comer, e brincar e dormir, não era? 

 

 Mais uma vez, observa-se que a criança se apropria da realidade social e, 

criativamente, a transfere para a situação do filme, modificando-a. Durante a película não foi 

mencionado que o pai permitia ao filho comer, brincar e dormir. Porém, essas três ações 

parecem ser consideradas básicas pelo entrevistado, já que elas vêm precedidas da palavra 

“só”. Considerando o contexto maior da entrevista, percebe-se que a criança refere que o pai 

somente permitia que o filho fizesse essas três coisas porque outras coisas, como sair de casa, 

ele não deixava. 

 Outra colocação que merece destaque é quando essa mesma criança, relatando mais 

detalhadamente os eventos que aconteceram no final da história, no momento em que todo o 

clã de ratos foi ajudar Rémy a fazer uma sopa no restaurante, disse assim: “[...] levou os 

ratos, lavaram as mãos, foram cozinhando todas as coisas.” De fato, em Ratatouille, antes de 

os ratos começarem a cozinhar, todos foram colocados em uma máquina para desinfecção. No 

entanto, na recontação de Rodrigo, os roedores lavaram as mãos, e, em seguida, entraram em 

contato com os alimentos. Uma prática de higiene comum na nossa cultura, sem dúvidas, é 

lavar as mãos antes de pegar em alimentos, seja para cozinhá-los ou comê-los. Assim também 

a equipe de produção do filme parece ter se apropriado dessa ideia de higienização, 

considerando que todo o corpo dos ratos devia ser desinfectado, já que é um grande 

transmissor de doenças. A criança que assistiu ao filme provavelmente quis ressaltar uma 

prática de limpeza comum na sua realidade cultural, pois em geral as pessoas precisam apenas 

lavar as mãos antes de pegar em comida. Desse modo, empregou a mesma ideia na recontação 

da história. Fica a dúvida se Rodrigo percebe ou não que, sendo rato, era importante 

desinfectar todo o animal. De toda maneira, ele aplicou criativamente na situação do filme um 

costume de sua microcultura. 

Outra interpretação das crianças a se considerar sobre os elementos que foram 

apresentados no filme referiu-se ao momento da história em que o pai do ratinho mostrou-lhe 

um local repleto de ratoeiras com ratos mortos e caixas de venenos para roedores expostos 

pelos humanos, com vistas a intimidar seu filho rato a conviver com essa outra espécie. Três 

das dez crianças entrevistadas comentaram sobre essa cena denominando o lugar como a loja 

de ratos. Daniela (7 anos) fala: “Aí ele [o pai] mostrou a loja, ah é de veneno de rato.” 

Natália (8 anos) diz: “Ele [o pai] mostrou ao filho aquela loja que os ratos, mas o filho não 

aceitou [...].” Luiz (9 anos) ainda reproduz interpretativamente a mesma cena no diálogo com 

a pesquisadora. 
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E - Queee ele ia mostrar uma loja de venenos pra, pra matar ratos. 

P - Hunrum. 

E - Aí tinha um bocado de ratinho morto. 

 

Provavelmente essa associação deveu-se ao fato de, no filme, os elementos estarem 

expostos em um grande armário, com várias prateleiras, assemelhando-se à forma como 

artigos são expostos nas lojas para ser vendidos. Mais uma vez, as crianças criativamente 

reinterpretam estímulos que lhes são apresentados de acordo com as características da sua 

realidade social, tornando assim os elementos mais familiares para elas. 

 Também merece destaque a apropriação ativa de uma criança, Élida (7 anos) – neste 

caso, a respeito do próprio momento da entrevista. Passado algum tempo de conversa com a 

pesquisadora, ao perceber que esta sempre a questionava, a garota diz: “Agora eu tenho uma 

pergunta pra tu!” Indaga a opinião da adulta a respeito do ratinho. Com este posicionamento, 

percebe-se claramente uma subversão da ordem na situação de entrevista: Élida decide por 

não apenas responder as perguntas da pesquisadora, mas também passa a questioná-la, 

permanecendo com foco na mesma temática, qual seja, o filme exibido. Com esta ação, a 

criança ativamente modifica o modelo que estava sendo empregado para realizar a entrevista. 

 Cabe ainda ressaltar o posicionamento ativo de Aline (8 anos) sobre o filme, julgando-

o como um pouco agressivo e por isso não ser interessante crianças menores assistirem a ele. 

No entanto, a garota avalia que, para crianças da sua idade, tal recurso seria indicado. É o que 

se pode perceber na conversa abaixo, instigada pela pergunta da pesquisadora sobre ser bom 

ou não crianças assistirem a Ratatouille. 

 

P - [...] o que é que tu achas, dessa, dessa, das crianças assistirem esse filme? 

Tu achas que é bom ou não? 

E - É bom, mas só que é um pouco “desagressivo”, né? 

P - Por quê? 

E - Porque o pai devia deixar. 

P - Sim. 

E - Isso é agressivo, né? Ooo... Por exemplooo... o menino falar um monte de 

coisa com ele se ele não fez nada, o rato. 

P - Hanran. Tu achas que isso aí não devia existir não? 
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E - Não. Não. Mas, é legal. Mas, mas, pra crianças menores, de um aninho, dois 

aninhos, não. 

P - Acha ruim o filme? 

E - É. 

P - Hanran. Achou melhor pra que idade? 

E - Uns oito, uns nove... da minha idade, assim. [P - Hanran.] Uns seis, uns 

sete... 

 

Pelo inserto, percebe-se que Aline avalia o filme como bom para crianças assistirem, 

porém, faz uma ressalva, considerando-o inadequado para aquelas de 1-2 anos de idade, já 

que é um pouco agressivo. Na visão da entrevistada, o filme seria mais apropriado para 

crianças de 6 a 9 anos, coincidentemente a faixa etária estipulada para a coleta e na qual ela 

mesma também está inserida. 

Interessante o posicionamento da garota de ponderar a exibição da película para 

crianças, chegando a delimitar idades adequadas ou não para o filme, afinal, via de regra, são 

os adultos que avaliam dentre os recursos midiáticos o que deve ou não deve ser 

acompanhado pelas crianças. Sendo a classificação etária definida pela sociedade em geral, os 

responsáveis têm autonomia para decidirem em qual faixa etária permitir as crianças 

assistirem a determinada película, seja em domicílio ou em sala de cinema
9
. Os pais ou 

responsáveis legais não somente podem optar por permitir seus filhos assistirem com idade 

inferior à classificação do filme, mas também, estender a faixa etária proibitiva de 

determinado recurso midiático, ainda que já seja indicada pela sociedade para a idade daquela 

criança. De qualquer forma, são os adultos responsáveis ou a sociedade que, em geral, regem 

a apropriação de determinada diversão para uma faixa etária. 

Sendo assim, Aline se apropria de uma prática social – definir classificação etária para 

determinado recurso – e a reproduz interpretativamente propondo uma nova classificação 

indicativa para Ratatouille e indicando que, apesar de ser livre para algumas crianças mais 

velhas, aquelas mais novas não deveriam assistir ao filme. Buckingham (2012), investigando 

crianças de 6-7 e 10-11 anos sobre o que torna um programa televisivo apropriado para elas, 

                                                
9
 Atualmente, encontra-se em vigência a Portaria n. 1.100/2006, do Ministério da Justiça, a qual regulamenta o 

exercício da classificação indicativa de diversões públicas. No seu artigo 18, a Portaria dispõe que “a faixa 

etária é meramente indicativa aos pais e responsáveis que, no regular exercício de sua responsabilidade, podem 

decidir sobre o acesso de seus filhos, tutelados ou curatelados, a obras ou espetáculos públicos cuja 

classificação indicativa seja superior a sua faixa etária”.  

BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria n. 1.100, de 14 de julho de 2006. Regulamenta o exercício da 

Classificação Indicativa de diversões públicas. Disponível em: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-

justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/portaria-1100-2006/>. Acesso em: 30 dez. 2013. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/portaria-1100-2006/
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/portaria-1100-2006/
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percebe que os argumentos infantis mais fortes foram os negativos: programas com cenas de 

violência, sexo e palavrões foram explicitados como adequados particularmente para adultos. 

No caso de Aline, a entrevistada também aponta a violência em Ratatouille como argumento 

para não ser indicado a crianças mais novas. 

 Por fim, vale ressaltar que, diferentemente de como Corsaro realizou seus estudos 

sobre reprodução interpretativa em crianças, partindo da observação de interações com pares 

de idade e se incluindo na situação, na presente investigação foi proposto outro procedimento 

metodológico, qual seja, a conversa individual da criança com a pesquisadora. Ainda assim, 

apesar de estar com um adulto, portanto, numa relação assimétrica em que supostamente ele 

sabe mais, as crianças demonstraram competência para tornar o conteúdo do filme 

apresentado em algo mais familiar, por meio de reprodução criativa e interpretativa do enredo. 

Estes achados corroboram a compreensão de que o ser humano, desde a mais tenra idade, 

neste caso, particularmente, crianças de 6 a 9 anos, participam ativamente da construção de 

dar sentidos ao mundo (BRUNER, 1997), sendo capaz de ressignificar elementos que são 

partilhados com ela. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Um filme faz parte de um acervo cultural de um grupo social extenso, criado pela 

mídia cinematográfica com propósito de diversão, mas não isento de interesses outros, entre 

os quais, assegurar princípios morais norteadores de uma sociedade, ou transformar modos de 

pensar a realidade social e lidar com ela. Portanto, além de ser consumido, no sentido 

econômico do termo, o filme está aí, disponível para ser assistido e comentado. A presente 

dissertação investigou, sob o mote de um filme de família, valores morais levados em 

consideração por pais e seus filhos de 6 a 9 anos, sob uma perspectiva intergeracional. 

Em sendo um filme de família, pais e filhos, além de se divertirem e usufruírem com 

seu enredo, puderam se apropriar da história, refletindo sobre relações pessoais, modos de 

comportamentos, valores e regras morais, papéis e posições assumidos na família, enfim, 

aprendendo com o filme, mas, principalmente, reconstruindo o enredo a partir de sua própria 

perspectiva. Enquanto a película tratava de um dilema moral, individualismo versus 

familismo, vivenciado pelos personagens que protagonizavam o papel de pai e de filho, os 

participantes da pesquisa foram instados não somente a ocuparem simetricamente suas 

posições familiares na vida real, mas também, assimetricamente, puderam avaliar a posição de 

filho ou de pai – e isso tornou o filme Ratatouille um valioso instrumento metodológico, na 

presente investigação. 

Sem dúvidas, é nas relações entre pais e filhos que existe um maior compromisso de 

instrução moral. Durante a recontação do enredo de Ratatouille, os pais não apenas 

elaboravam uma síntese da história, mas, foram além dessa tarefa: revelaram que transmitiam 

valores, segundo eles, imprescindíveis de serem apreendidos na educação familiar, valores 

que estavam respaldados no filme, mas também outros que se lembravam a propósito do que 

argumentavam em suas reflexões. Os dados desta pesquisa revelam claramente que os pais e 

as mães utilizam intencionalmente diferentes estratégias para instruir moralmente seus filhos, 

como: (a) exigir uma ação específica da criança a fim de que ela perceba, por meio da sua 

própria conduta, um valor que eles querem transmitir; (b) aproveitar visível motivação da 

criança para determinada atividade e então introduzir um valor relacionado; (c) expressar 

verbalmente o que é certo ou errado e trazer argumentos para validar sua opinião 

(principalmente quando se considera pouca a capacidade do filho em apreender esses valores 

sem a instrução ativa do adulto); e (d) deixar de realizar alguma atividade para não incentivar 

valores indesejáveis. 
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Formas de castigo e punição também foram meios de se transmitir valores e não 

apenas coagir a criança a realizar ou deixar de realizar determinada ação naquele momento. 

Realçar aspectos que consideravam relevantes ou subtraírem da história trechos pouco 

educativos também foram estratégias relatadas para influenciar a percepção dos pequenos, 

elegendo o que deveria ser considerado figura ou fundo. Embora não questionados 

diretamente, os entrevistados apontaram que avaliavam suas estratégias de modo eficiente a 

partir da observação de seus filhos. Nesse sentido, não forçosamente, a criança era vista como 

passiva, reproduzindo ensinamentos recebidos. Em poucas situações foram mencionados 

outros contextos para além da família como modificadores da moral da criança. Noutras raras 

vezes, foi revelado o jeito particular de esta criança encarar e ressignificar o que lhe vinha 

sendo apresentado. 

Os adultos entrevistados avaliaram como positiva a mensagem de Ratatouille. 

Contudo, considerando a possibilidade de a criança não captar nuances no enredo do filme, os 

pais cujos filhos tinham 6 anos de idade apresentaram receios sobre a exibição da película e a 

moral transmitida por esta. 

Com o desenrolar de um enredo, ocorre com frequência o estabelecimento, por parte 

dos espectadores, de certa empatia com o protagonista principal; neste caso, com Rémy, o 

ratinho. Entretanto, poder-se-ia, também, ir de encontro ao posicionamento deste personagem, 

avaliando-o de forma mais negativa que positiva, já que ele, filho, decide seguir um caminho 

distinto daquele traçado por sua família. Merece destaque que, nenhum pai/mãe, adulto 

participante desta pesquisa, considerou negativo o comportamento do ratinho. Ressalta-se 

também que, na maioria das entrevistas, os adultos ou as crianças não apenas se ativeram à 

concepção de certo e errado, mas consideraram nuances na história com pequenas variações 

valorativas, a depender de que aspecto do enredo era ressaltado. A avaliação apresentada pela 

geração de pais, na presente pesquisa, realça o compartilhamento de prioridades morais como 

individualismo ou realização pessoal, ainda que não descartem a importância da obediência à 

autoridade e a solidariedade aos membros da família. 

No caso das crianças, o mesmo desenho metodológico daquele utilizado com seus pais 

parece ter implicações distintas. Elas também participaram da pesquisa, apenas em presença 

de um adulto (o entrevistador); no entanto, neste caso, o fato de o pesquisador entrevistá-las 

configura-se como uma relação hierárquica. Ainda assim, durante a entrevista, as crianças se 

envolveram no enredo da história, reproduzindo-o interpretativamente. Na maioria das vezes, 

demonstraram consonância com a opinião dos pais em relação ao filme, mas recriaram o que 

lhes foi apresentado. Fazendo uso de argumentos diferentes, crianças de idades distintas entre 
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a faixa etária pesquisada, apesar de pequena diferença, criticaram o pai da história, o que 

demonstra que, mesmo estando em uma relação assimétrica que exige obediência aos pais, 

nem sempre elas avaliam os responsáveis como moralmente corretos. 

Assim como os adultos, seus filhos realçaram como principal mensagem do filme a 

busca por realização pessoal. As crianças mais velhas, as de 8-9 anos, ressaltaram também a 

solidariedade inter e intragrupal como ensinamento possível de ser apreendido com a película. 

Dados desta pesquisa apontam para um olhar psicogenético das competências infantis, na 

medida em que crianças mais velhas apresentam mais recursos para analisar o enredo e 

posicionamento dos personagens do filme, flexibilizando, por exemplo, regras de obediência à 

autoridade, avaliando que nem sempre os filhos devem obedecer aos pais. As crianças 

entrevistadas demonstraram ainda que participam ativamente de um processo de negociação, 

atribuindo sentidos aos diferentes aspectos do mundo que compartilham, sendo capazes de 

ressignificar elementos que são partilhados com elas, semelhante ao que foi sendo defendido a 

partir do referencial sociointeracionista (BRUNER, 1997, CORSARO, 2011, ROSSETTI-

FERREIRA et al., 2004). 

Assistir a um filme de família e conversar sobre o enredo com os entrevistados, 

intercalando com opiniões e relatos de suas vidas, pareceu uma estratégia metodológica eficaz 

na medida em que os participantes adentraram com aparente tranquilidade em conteúdos 

particularmente pessoais e de difícil apreensão como é o caso do tema valores. Além do mais, 

a investigação de valores transmitidos de pais para filhos traz algumas peculiaridades que 

devem ser consideradas. Se os valores a serem transmitidos não forem socialmente 

compartilhados, num dado momento, ou numa específica microcultura, falar sobre eles e 

admitir a intencionalidade de transmiti-los pode gerar algum desconforto ao entrevistado e, 

portanto, poderá haver uma tendência a ocultá-los, deixando-os numa zona de não 

acessibilidade ao investigador. Neste sentido, um procedimento com sensibilidade refinada – 

como a utilização do recurso de um filme e roteiro de entrevista –, permite mais fácil 

expressão das prioridades valorativas, com capacidade de capturar detalhes relevantes à 

discussão uma vez que possibilita questionamentos sobre o enredo a partir de um contexto 

aparentemente impessoal, porém ressaltando opiniões dos entrevistados. 

No presente estudo, ressalta-se que a pesquisadora não teve apenas a função de 

instigar a fala dos participantes sobre o tema de valores morais. Também a escolha e a 

exibição da película, com perguntas relativas a ela, parece ser estratégia frutífera. No entanto, 

em pesquisas desta natureza, o lugar ocupado pelo pesquisador revela-se imprescindível; 

neste caso, foi particularmente importante sua presença no momento de discussão sobre os 
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dilemas morais, configurando-se como elemento provocativo, na medida em que se intentava 

confrontar o entrevistado – quer fosse criança ou adulto – acerca do que vinha sendo 

argumentado. Este posicionamento da pesquisadora permitiu que a entrevista se tornasse um 

momento de re-elaboração de ideias, por vezes, transformação na linha de raciocínio que 

vinha sendo argumentado pelo participante. Além dos efeitos do desenrolar da conversa, a 

exibição de um filme editado também se configurou como momento de reflexão: cada 

entrevistado não apenas expôs sua opinião já previamente estabelecida sobre a temática, mas 

por vezes relatou que a experiência o fez reavaliar convicções a partir do que era apresentado 

pela película. E mais: transformações na linha de argumentação também puderam ser 

destacadas do ponto de vista da pesquisadora, que, ativamente, direcionava o foco das 

discussões, ajustando-o ao do entrevistado.  

Sendo assim, a experiência metodológica apresentada neste estudo poderá inspirar e 

contribuir para futuras pesquisas com essa e outras temáticas que se afiguram ser de difícil 

investigação. Como já foi comentado, existiram evidências de que alguns pais deixaram de 

participar da pesquisa em face do tempo requerido para assistir a um filme e conversar sobre 

ele. Entretanto, o pesquisador deve enfrentar este desestímulo, proveniente do tempo gasto 

durante o trabalho, pelas vantagens da adoção do procedimento metodológico. 

Os resultados desta dissertação instigam a sua continuidade. O dilema moral 

individualismo versus familismo, circunscrito ao enfoque intergeracional, considerando a 

reflexão de pais e seus filhos, pode assumir muitas facetas: “obediência” versus “autoridade”; 

“percepção de filho” versus “percepção de pai”; “busca por realização pessoal” versus 

“atendimento aos interesses de família”; etc. Ele tem sido tratado num enfoque ontogenético 

herdado da teoria piagetiana, sob o rótulo de “autonomia” versus “heteronomia”. No que pese 

a contribuição desse enfoque ao se investigar aquisições e competências da criança em busca 

de um percurso mais autônomo, a presente investigação, possibilitou adentrar na construção 

desse processo, partindo de outro referencial teórico e utilizando a terminologia 

“individualismo versus familismo” provinda de outros contextos mais compatível com a 

preocupação sobre a influência da mídia na criança. Mesmo assim, buscou compreender, com 

passos curtos, a perspectiva de atores que interativamente vão construindo o processo de 

significação de valores morais, sua apropriação e transformação, e tentando penetrar na 

dinâmica familiar sem estar presente em seu cotidiano. Por fim, realça-se o potencial de se 

continuar explorando a temática sob o foco de estudos intergeracionais. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Idade do(a) participante: 

 

Idade do(s) filho(s): 

 

Como está organizada a sua família? 

 

Já havia assistido ao filme? 

 

Recontação do filme para seu(sua) filho(a): 

 

SOBRE O FILME 

 

Apreciação pessoal sobre a película (o que você achou do filme?) 

 

O que você acha de este filme ser uma história para crianças? 

 

Em sua opinião, qual a mensagem do filme? 

 

Em sua opinião, qual a mensagem do filme no que se refere à família? 

 

O que é que tem de mais importante no filme que você gostaria que seu(sua) filho(a) se 

apropriasse? 

 
DADOS SOCIOCULTURAIS DA FAMÍLIA 

Renda familiar 

 Até 1.500 reais 

Entre 1.500 e 3000 reais 

 Entre 3000 e 5.000 reais 

 Mais de 5.000 reais 

 

Instrução educacional do adulto 

Ensino fundamental completo 

 Ensino médio completo 

 Ensino superior completo 

 Pós-graduação 

 

Profissão do adulto: 

 

Quais as formas, costumes de castigos e/ou punições para os filhos? 

 

Quais as formas de lazer da família? 

 

Descrever um final de semana típico. 

 

Descrever um dia de semana típico. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Examinando os valores atribuídos às temáticas abordadas em filmes infantis 

contemporâneos: um estudo intergeracional 

Pesquisadora responsável: Melina de Carvalho Pereira 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco – Departamento de Psicologia 

 

Convite aos adultos e permissão de participação das crianças 

 

Convido você e seu(sua) filho(a) a participar da pesquisa Examinando os valores 

atribuídos às temáticas abordadas em filmes infantis contemporâneos: um estudo 

intergeracional. Esta pesquisa tem como objetivo investigar significados atribuídos por 

pais/mães e filhos/as às temáticas suscitadas em um filme infantil contemporâneo sobre 

valores relacionados a família. Reconhece-se o investimento da mídia em se apropriar do 

contexto sócio-histórico e cultural de modo a criar enredos cinematográficos instigantes para 

a realidade do público. 

Inicialmente, você assistirá a um filme infantil, numa versão simplificada (versão 

compactada para reduzir o tempo de exibição da película) de modo que tenhamos, em 

seguida, possibilidade de conversar um pouco sobre o filme e você possa fazer uma 

apreciação sobre ele. O(A) seu(sua) filho(a) também deverá participar do mesmo 

procedimento, assistindo o filme com os coleguinhas e depois conversando sobre o filme 

comigo, que sou a pesquisadora. 

Você pode interromper sua participação nessa pesquisa e a de seu(sua) filho(a) no 

momento em que desejar sem prejuízo à pesquisa. Também fica assegurado o seu anonimato e 

de sua criança no relato e apresentação dos resultados desse trabalho. Para possibilitar uma 

melhor análise das discussões, os encontros serão audiogravados. 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Fone (81)88592321. E-mail: melinamcp@gmail.com 

Endereço: Av. da Arquitetura, s/n, Cidade Universitária, CEP: 50740-550 Recife / PE. 

Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 9º andar. 

Departamento de Psicologia. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

Local em que as gravações serão guardadas, sob a responsabilidade da pesquisadora: 

Laboratório de Interação Social Humana (LabInt), Departamento. de Psicologia, UFPE. 

 

Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE: 
Av. da Engenharia s/n, 1º andar, Cidade Universitária, Recife - PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126 8588. 
 

Benefícios esperados 

Os resultados da pesquisa poderão fornecer subsídios para uma melhor compreensão das 

relações intergeracionais, permitindo a consideração de uma construção recíproca de valores 

ao se estudar o desenvolvimento humano. A apresentação dos resultados às instituições onde 

for realizado e a publicação em meios de divulgação científica poderão contribuir para melhor 

conhecimento das relações intergeracionais dentro da família. Fazendo uso dos recursos 

midiáticos disponíveis, é possível compreender mais fielmente a infância pelos próprios 

sujeitos que a vivem e a perspectiva dos seus pais sobre esta fase de desenvolvimento na 

contemporaneidade. É também contribuição deste trabalho considerar as crianças ativas no 

processo de significação, pois elam interpretam os enredos que lhe são apresentados por meio 

de filmes infantis. Pessoas direta e/ou indiretamente envolvidas com o percurso das duas 

gerações (os próprios sujeitos da pesquisa, educadores, outros profissionais) poderão, então, 
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melhor ajustar suas atuações às reais necessidades e possibilidades das crianças. Como modo 

de retorno mais direto aos participantes, os resultados da pesquisa serão encaminhados por 

escrito às pessoas e entidades envolvidas. 

 

Riscos possíveis 

Uma situação de investigação é frequentemente constrangedora para quem dela participa 

quando desconhecem o(a) pesquisador(a), ou mesmo têm medo de falhar, não demonstrando 

uma boa competência. Esse risco de constrangimento será minimizado, estabelecendo-se, de 

início, um bom relacionamento entre os participantes e deixando explícitos os objetivos do 

trabalho: melhor compreender perspectivas geracionais a respeito dos valores de família. 

Somente diante de uma sinalização de que os participantes estejam relativamente à vontade 

(não demonstrando receio do gravador de voz ou da pesquisadora, com uma atitude de 

cooperação ou interesse) é que a coleta será iniciada. 

 

Identificação dos(as) participantes 

Nome da criança: 

___________________________________________________________ 

Nome do(a) adulto(a): 

 ________________________________________________________ 

Data de nascimento da criança: ____/____/____ 

Diferença entre a idade do adulto e da criança: 

 

Consentimento de participação 

Eu, _______________________________________________________, responsável 

legal por ___________________________________________________________, declaro 

que fui devidamente informado(a) pela pesquisadora Melina de Carvalho Pereira acerca da 

finalidade e dos procedimentos da pesquisa Examinando os valores atribuídos às temáticas 

abordadas em filmes infantis contemporâneos: um estudo intergeracional. Estou 

perfeitamente ciente de que: 

1. Concordei em deixar meu/minha filho/a, por quem sou responsável, participar da 

pesquisa, sem que recebesse nenhuma pressão para aceitar o convite. 

2. Também aceitei participar da pesquisa, de livre e espontânea vontade, sem que 

recebesse nenhuma pressão para isso. 

3. Poderei desistir da pesquisa a qualquer momento sem que minha decisão traga 

prejuízo a mim ou ao meu/minha filho/a. 

4. Estou participando de um estudo que envolve a realização de sessões de 

audiogravações, sem riscos para mim ou para a criança por quem sou responsável, 

tendo a possibilidade de trazer benefícios para ela ou outras em condições 

semelhantes em termos de conhecimento que podem ajudar a embasar práticas 

sociais e profissionais relacionadas ao tema intergeracionalidade. 

5. Tenho a garantia de receber respostas e esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

quanto aos procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionados à 

pesquisa, sempre que desejar. 

6. Estou seguro(a) de que as minhas informações serão privadas e utilizadas apenas 

para os propósitos da pesquisa e formação de outros adultos profissionais 

7. Fui informado(a) de que a pesquisa e sua publicação será feita sem constar o meu 

nome ou o do/a meu/minha filho/a, que será chamado/a por um nome fantasia. 

8. Não arcarei com gastos nem receberei recompensa financeira pela participação no 

estudo. 

9. Estou também com uma cópia deste documento. 
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Estando assim de acordo, assinam o presente termo de consentimento em duas vias. 

 

______________________________            _____________________________ 

Responsável pelo projeto    Participante da pesquisa e responsável  

       pela criança participante 

 

______________________________           _____________________________ 

Primeira testemunha                                                         Segunda testemunha 

 

 

Recife, ____ de ________________ de 2013. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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