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As relações
quais as' sociedades
vens orientações

entre geraçoes

se reproduzem

culturais

cial. A experiência

Através

so ao patrimônio
podendo

instãncias,

cadeia mudanças

intensas

Desde a década

vimento econômico

e pela emergência

liar, interpessoal,
sas relações.
tracultura

afetivo

e de contestação
em um sentido

de modelos

ins-

e repondo-o,
de sua

expe-

com rapidez.

de reprodução

da sociedadebra

no modelo

a concentração

de desenvol

da renda,

a ampliação

dese~

a pauper!

da força de traba-

são acompanhadas

pelo aumento daur

de novas formas de relacionamento
e sexual, e de modelos

No curso dessas

dução cultural
gitimação

e feminina,

é transmi-

jovem tem aces-

provenientes

de 60, as alterações

zação de grande parte da população,

banização

a geração

o processo

familia,

de diferentes

nas formas de organização

que acarretam

lho infanto-juvenil

e também

que se transforma

dimensões,

na

incorporando-o

novos elementos

na vidaso

é por eles trans-

existente

simbólica

dos adultos,

vivida em uma sociedade
Em suas várias

sileira.

pela mediação

desse duplo processo,

nele introduzir

riência,

dos adultos

e em outras

cultural

aos imaturos ejQ

para sua participação

direta

tida, de modo indireto,
tituições.

básicas

na convivência

no trabalho

um dos meios pelos

ao transmitirem

e o conhecimento

ferida à nova geraçao
na escola,

constituem

ordenadores

transformações,

os movimentos

politico-estudantil

alimentam

inovador,

alternativos

criando

de conduta

fami

condições

des

de con

a repropara a l~

e para o questio~

to dos rrodeloshegemônicos vigentes.
Esse movimento

de renovaçao

culturais

surge nos grandes

com certa

independência

ral, e é apropriado
do, contribuindo

centros

financeira

dos costumes

urbanos,

dos

nos segmentos

e com relativa

pelos meios de comunicação

para abrir espaço

e

autonomia

padrões
juvenis
cultu-

e por eles difundi-

para novas formas de cORdüta. Se

-2político-estudantil e de contracultura

os movimentos

ampla, não atingem de um Gnico modo ~ juventude
tampouco

suscitam as mesmas

voca; esses elementos

reações.

renovadores

pulação, 'penetrando o imaginário

disseminam-se
coletivo,

mais apegados

às convenções

sociedade

e o futuro da nova geraçao.

dos adultos
relações

revela-se

cotidianas

a repensarem

(TOURAINE,

de pouca valia quando

e impor significado

as rupturas

reprodutora

com o passado

uni
dap~

inclusive

os

sua posição

na

e de modelos

cultu-

se trata de ordenar

às mesmas

(MEAD, 1974),pois

para resolver

da sociedade

convivem

as

do que aquilo que se inventa

1974). A busca de soluções

mas repoe a dinâmica

e

novas para as q~ais a experiência

é menos importante

o que se transmite

pelo conjunto

'levando

A eclosão de formas de sociabilidade
gera situações

em seu conjunto

Mesmo não tendo aceitação

segmentos

rais alternativos

têm uma difusão

novos

em um curso

alternadamente

probleno

qual

com linhas decon

tinuidade.
As relações
qual a experiência

estratificada

ordenar

a existência,

gerações

(FORACCHI,

ção da sociedade,

gerando

dos adultos

diferenças

do diálogo

configura

entre elas

fica que as relações

crítico

(FORACCHI,

É

estruturas

dadas, mas abrem caminho

e extensão

dependem

entre

jovens e adultos,
e de

na singularidade

do problema

1972). A existência

intergeracionais

um modo de

quep~

valores
dessediá

das gerações edo
do conflito sign~

não são mera atualização
para alterações,

da forma do questionamento

as

para a r-epr-odu

de experiências

e em parte distintos.

ao modo pelo

e continuidades

entre

por um patrimõnio

logo que se localiza o nGcleo
conflito

estão vinculadas

1972). A continuidade., essencial

depende

de ser sedimentado
em parte comuns,

entre geraçoes

entre

cujo
jovens

de

alcance
e adul

tos.

o
de transição

conflito

geracional

da adolescência

contemporâneas,

localiza-se

essencialmente

para a maturidade

mais do que simples

transição,

e,

nas

na fase

sociedades

caracter-iza..-se-~omo
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crise

(FORACCHI,

juventude

1972; UNESCO,

dos países

vive uma situação
ficlentes

industrializados,

tir o pleno emprego

uma situação

jovens de hoje enfrentam

raçoes pessoais

verem

o indivíduo

e constitui

família,

çoes da família

pendendo

e para

garan-

à geração

pautado

ameaçados

anteos

pela queda no

de nao consegu!

a concretização

entre a infância

assume plenamente

de suas asp!

depende

de determinantes

(UNESCO, 1981), ou prolongar-se
sociais presentes

de modo específico

e das

demarcar

que pode

condi

limitesetá

situar-se

além dessa

em sociedades

os segmentos

adul-

de trabalhador

sociais

(UNESCO, 1981). Não é possível

de condiçôes

e a idade

a condição

para essa fase de transição

ou que afetam

são insu-

de um futuro promissor,

e encontram-se

de transição

ta, quando

15 e 25 anos

Mundo,

e profissionais.

° período

rios precisos

e o progresso

sombrio,

inviabilizada

tanto a

a do.Terceiro

de abundância

a perspectiva
um cenário

econômico

ede

presente,

(UNESCO, 1981). Contrariamente

rior, para a qual existiu

rem trabalho

quanto

em que o desenvolvimento

para preservar

desenvolvimento

1981). No momento

entre

idade, de-

determinadas,

existentes

em seu in

terior.
Apesar

das diferenças

têm certa homogeneidade.
nal da família
que resulta
bilidade
à ordem

nessa

etapa transitória,

A dependência

é acompanhada

econômica,

por uma margem

compromissos

financeiros,

para procurar

experiências

novas,

instituída,

necessidade

no desejo

gar na sociedade,

adolescentes

da própria

e jovens

vezes, provocam

os pais e com os adultos.

Essas experiências

são dos adultos
em particular
lacionamento

nos grupos de pares,

identidade

confrontos

e dos pais e, na medida

autonomia,

de

desafio
e da

e de seu lu

viver

situa-

e conflitos

são uma resposta

com

à pres-

em que são compartilhadas,

estabelecem

entre iguais. No contato

e emocio-

no desconhecido

experimentam

çôes novas que, muitas

con-

de maior disponi-

de posturas

de aventurar-se

de laier. Na procura

social

de relativa

de menores

ela

público

as bases para o re,'

com universos

sociais

-4e culturais

antagônicos,

to, ela se realiza
vividas

A família

é unidade

dor entre o público

futuro,

de acordo com as

de reprodução

experiências

e as pretensões

e um recurso

o da família

social e

além de se constituir

e o privado

tes. Por isso, a análise
pecíficas

de jovem. No entan-

e na família.

socializadora,

dade doméstica

a identidade

diferencialmente

na sociedade

instituição

forja-se

das relações

coletivo

de seus

entre gerações

para se examinar

principal

como grupo media

e entre o interesse
individualizadas

a

dauni

componen-

em famíliases

como os casais

pensamoseu

como um todo, e o dos filhos. O vínculo

tente entre gerações

permite

diação de um presente

articular

que é vivido

passado

e pensado

e futuro,

pela

exisme-

de modo específico por

pais e filhos.
O objetivo
le tem para os pais

deste texto é analisar
e.como estes,

na família

e na sociedade,

indivíduos

singulares,
A análise

quisa efetuada
1988 423.406
nômico,

em função de suas

orientam

a constituição

e como indivíduos

das relações

a partir

que a pr~

experiências

dos filhos como

genéricos,

ou cidadãos.

entre pais e filhos

em 1989-90 em Ribeirão

habitantes

o significado

Preto, cidade

resulta depe~
que abrigavaem

(SEADE, 1989), e cujo desenvolvimento

da década

de 70, funda-se

na modernização

eco-

intensi

va da agroindústria.
Como os estudos
têm tomado como objeto
grandes

centros

sobre a dinãmica

de investigação

urbanos,

pesquisas

da reprodução

segmentos

cultural

diferenciados

com a população

dos

de cidades doin

terior podem trazer dados para comparação.
A pesquisa
cidade.

foi realizada

Além de 20 entrevistas

com os pais, cuja

tre 39 e 55 anos, foram efetuadas
residentes

na casa paterna,

os pais, 8 são assalariados
pequenos

negócios.

com dez famílias

outras

Das esposas,.3

idade oscila

18 com filhos

na faixa etária
do terciário

de um bairroda
en-

solteiros,

de 15 a 25 anos. Entre

e 2 são proprietários

não têm atividade

de

profissional,
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3 sao assalariadas

do setor de serviços,

ja, e das três que exercem
ra de violão,

outra é lavadeira

que fica na própria
o primeiro

moradia.

grau completo

o casamento;

atividade

e a última

oito homens têm
superior,

finalizaram

o segundo grau. A renda

minimos

co esse limite; em outros,

e, em alguns

encontra-se

casos,

apos

primeiro
gira em

ultrapassa

urnpo~

abaixo dele. E~

não-manual,

médias e se autoclassificam

dia" e, às vezes, acrescentam

o

familiar

ligeiramente

em que o marido é trabalhador

segmento das camadas

o marido nobar,

o curso

seis nao

de lo-

urna é profess~

auxilia

e dois concluiram

grau, e. quatro completaram

sas familias,

na residência,

Quanto à escolaridade,

entre as mulheres,

torno de dez salários

uma é proprietária

integrarnum

corno "classe

a essa: denominação

o

me-

qualificativo

"pobre" .
Há urna uniformidade
familias

entrevistadas.

ginários

de familias

mentado

grande

Tanto os maridos

com poucos

recursos

nas carcteristicas das

quanto

de trabalho

anos; para sete mulheres
18 e 21, restando

qualquer

atividade

ocorreu

situou-se

quando

entre

nao

encontram-se

do grupo doméstico

e sao

a quantidade

excede

de filhos dessas

duas,

atualmente,

familias

pela pesquisa.

contraceptivas

condições

do número

e as declarações

de filhos,

esclarecer

o número

Os casais

dos
ou

afirmam

relacionadas

biológica

com vistas

de vida ao casal e à prole.

doc!

numerosas,

está abaixo

sugerem que a reprodução

à limitação

pouco

necessário

pois a idade de alguns deles

dos limites estabelecidos

nar melhores

tem

dez

na fase de dispersão

É

dicionada

de

11 e 25 anos; para

com a média de 3,1 filhos por unidade.

trole da natalidade

Para os homens, o in

remunerada.

clo de desenvolvimento

lizado práticas

ao graude

tinham cerca

urna que não teve, e

Todas as familias

entrevistados,

são or!

o que é docu

referentes

e à idade de inicio de trabalho.

gresso no mercado

as esposas

financeiros,

tanto em suas falas, quanto nos dados

escolaridade

entre

bastante

que

filhos
acima
ter uti
aoco~

esteve cona proporcio-

QuandO Se ~~fe-
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•

rem à situação
as condições

financeira

atuais,

ram um processo
do relacionam
e simbólico,

das famllias

esses casais

de mobilidade

a ascensão

particularmente

mo elemento

centrais

nuclear

que vive

de consumo

à concepção

podem ascender

para projetar

de os

Tal constatação-

por indivlduos

da ideologia

material

pela oportunidade

reporta-se

constitulda

iguais que, através do trabalho
ca um dos valores

em afirmar

formal prolongada.

concreta,

aberta,

e as compararncom

social, que se torna mais claro qua~

filhos terem acesso à educação

de corno formalmente

são unãnimes

com as possibilidades

este expresso

fundada na experiência

de origem,

da socieda
com direitos

socialmente

dominante

-ratif~

e configura-secQ

o futuro dos filhos

e a

reprod~

ção da famllia.
Outro aspecto
lificam corno positivo,
filhos. Os cônjuges,
proximidade

de mudança

na famllia

nessa relação,

tigos flsicos - prática

os maridos,

referem-se

que se manifesta

comum na geração

para discutir

Com isso, indicam uma alteração
lia, pois a autoridade

anterior

impor sua vontade,

passando

e dialogar

na disponibilicom

os

da

de modo

pela discussão

a

e negoci~

essa mudança

ram evidenciar

para si e para os filhos, que estes podem expressar
a interlocutores

do, a reprodução

de modelos

riam processados

e negociados

Quanto
a contragosto
exercessem

a relação

e devido

atividade

dispostos

e valores

conjugal,

à insistência

te não serem machistas

ou ponderam

posturas,

sua posição.

pais e maes procu-

a ouvi-los.

transmitidos

nas relações

profissional.

hoje mudaram

paterna,

faml

ção. Apontando

suas reivindicações

na posição

filhos.

hierárquica

deixa de ser exercida

a ser mediada

de cas

- na expressãode

ainda,

na estrutura

do genitor

a urna maior

na inexistência

afeto pela prole e, o que é mais importante
dade que o pai demonstra

qua-

à relação entre o genitor e seus

diz respeito

sobretudo

e que os casais

DessemQ

pelos pais

se-

domésticas.

alguns maridos
das esposas,

No entanto,

declaram

aceitaram que elas

afirmam

que, se no passado
A aceitação

queso

reitera~

..

assumiram tais

de algumas-ãltera-

-7ções na divisão

sexual do trabalho

e no papel das esposas

permane-

•
ce ainda
Embora

subordinada

apresente

da persiste

caráter

oscilante

de suas atribuições

menos impositivo,

e é considerada

sas, corno elemento
vimento

ao desempenho

pelos homens,

essencial
impregna

de práticas

percebidas

tros homens,

não impede -que eles próprios

essa argumentação

na prática

ia corno manifestação
A relutãncia
tre homens

masculina

e mulheres

convencionais

aceitar

marido,

Entretanto,

com a redefinição
radicalmente

de reprodução

dução.

pois as esposas
Atraves

cialização
cepções

superficiais,

da vivência

dos filhos,

dos maridos.

tencer ao domínio

as mulheres

materno,

e avaliada

a convi

renitentes

em

poisas

e na esf~

do genitor edo

profissional

das esposase
nao

mudam

domesticas.
Esse

movimento

e incorpora

apenas

inova-

da atuação

ma~

de modo efetivo para essa reproe mais especificamente

endossam

con

com zelo a tarefa que acreditam

pe~

e concretizada

partilham

na sQ
as

essas mulheres

e

legitimam

rital - e tambem a sua - em nome da preservação
lia. Essa coesao

Obrigados

da familia

que admite

cotidiana,

Exercendo

modelos

na posição

não depende

contribuem

analisá-

e

deve ser nuançada.

domestica,

que

de fatos novos.

sexual do trabalho

das relações

a análise

da unidade

ções aparentemente
culina,

da divisão

a organização

falseada

não podem negar,

privado

da atividade

de con-

um comportame~

revelam-se

essas alterações

parcial

No entanto,

os maridos

em ou-

de relacionamentoen

no cotidiano.

no dominio

junto com o aumento

Antes

com práticas

que efetivamente

estão presentes

ra pública.

do confronto

mutável,

diante

novospadrões

que são questionados

acarreta

seria mais adequado

vacilantes

em aceitar

formas de conduta

alterações

e, se

as adotem.

espo-

Esse mo-

por eles corno machistas

efetiva,

resulta

ver com urna realidade

domestica.

ou corno representação

de condutas

maritalain

por suas

corno recurso para mostrar

to mais aberto ao pesquisador,
seria contradita

e tambem

dos maridos

a éondenação

siderar

a autoridade

para a reprodução

as condutas

domésticas.

a autoridadem~

da coesão

a partir

de um

da famíprojeto
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•

familiar,
mília,

cujo objetivo

enquanto

liar envolve

fatores objetivos,

pais têm pelos

e elementos
filhos.

subjetivos,

e pela afetividade

para os filhos,

mília,

os casais

alguns

casos,

admitam

declaram-se

ao afeto que

do projeto
parental,

mas que deve ser

os

familiar

prevendo

es

subordinada

a

contra

o fato contrafeitos,

sempre alegado
Com efeito,

anseios

ambígua,

de individualização
quando

da e na fa-

conjugal.
seus

do vínculo

ê bastante

cônjuges,

doméstica

e de realização

para os filhos.

e deve

funda-se
sobrepujar

de aspiraçôes

em conflito

sus-

O argumento

como união duradoura,

da unidade

estes entram

nociva

Emboraem

conjugal

que leva à sua condenação.

apreendido

de preservação

dos cônjuges,

a separação

a dissolução

é que a separação

o casamento,

em um modelo

esteio da reprodução

como os de irmãos que se separam de

cita uma avaliação

pessoais

com a reprodução

do

familiar.
É

no interior

que pais e maes

mediante

orientaçôes

do à hierarquia

desse quadro,

cujas experiências

reportam-

à relação do casal, e deste com o domínio

se mais diretamente
blico,

fami-

grupal.
Em função dessa coesao,

grupo

dafa

e profissional!

referidos

a realização

a ascensao

do projeto

como escolarização

Portanto,

pela autoridade

paço de autonomia
coesao

e mesmo a~pliar,

grupo, e dos filhos. A construção

zação da prole,

é mediada

e manter,

transmitem

explícitas,

familiar

aos filhos pelas
um patrimônio

e ao exercício

pu-

suas práticas

cultural

da autoridade

e

relaciona-

parenta I ema

rital.
As relações
cepçao

entre pais e filhos sao

que os genitores

sejam para a prole.
o próprio

passado,

sam a família
pensarem

Refazendo
avaliam

corno unidade

a posição

taneamente

têm de sua posição

à sua posição

pela per-

na sociedade

e da qued~

sua trajetória,

o futuro mediado
responsável

dos filhos

mediadas

rearticulam

pelo presente,

pelo êxito

na família,

na sociedade.

os pais

e

pen-

individual.

os pais pensam-na

Em função dessa

Ao

simul-

projeção pâe-
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se em prática

um modelo

de familia

(1981), no qual o familismo
••

to é, onde o individuo
os pais procuram

do e subordinando

tem primazia

é encapsulado

avaliar

quilo que os constitui

próximo

pela familia.

individuos

essa individualidade

por

ARIES

sobre o individualismo,i~

as peculiaridades

como

ao descrito

Nesse

dos filhos,

singulares,

sentido,

apreendera-

mas direcionan-

ao interesse

da familia

co-

mo um todo.
Quando discorrem
lhos, os genitores
cialmente

o que é confirmado

sexual de encargos,

"exemplo"

que a convivência
a prole.

masculina

paterno.

de do genitor

é sempre presente

pai/filhos

que, embora

go, vao sendo absorvidas

é a constante

existentes

flexibilizadas
e reproduzidas

que deram

acordo

com o papel de gênero

da prole.

familia

e na sociedade,

das rela-

e da autorid~
do diálo-

as mesmas orien

ê diferenciadade

As limitações

e

controles

sobre as filhas, o que ê congruente
dos pais acerca do papel

como atestam

o

pelos filhos.

a ação socializadora

e representações

de

para orientar

pela existência

para filhos e filhas,

as posturas

assuma

mediante

reedição

na familia,

tações

incidem mais intensamente

es-

está a suposiçãode

e suficiente

Apesar de pais e mães declararem

..

e ocorre

explicativa,

é adequada

paterno

e desiguais

que o pai nao

pais e mães têm plena convicção

Nessa categoria

Ora, o "exemplo"

ções hierárquicas

aosfi

pelas maes. No entanto,

não significa

parte dessa tarefa. Além disso,
que a orientação

transmitidas

deixam claro que se trata de at r Lbu í.çôe s essen-

maternas,

sa divisão

sobre as orientações

com

feminino,

na

alguns depoimentos.

"Menina entende posição como mulher. Não preciso nem
eu falar, se põe no lugar da mulher. Ela
entendeu,
não precisa falar. Homens dão mais trabalho. Não fa
ia a mesma lingua que a gente" (mãe) .
"Filha mulher é mais dócil. Mulher
ê mais
fácil,
mais dócil de criar. Já homem é de instinto mais agressivo" (pai).
,.

Nas representações

parentais

acerca do modo como valores
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e modelos

sao incorporados

damente

arraigada

culinos

e femininos.

pelos

que considera

filhos
naturais

No entanto,

atributos mas

essas representações

também perm!

que os pais consideram

nos propensos

a acatar

tizar o exercício

os fil~os do sexo masculinome

suas determinações,

sobre eles. É justamente
de autonomia

tes sentem a necessidade

profun-

determinados

tem constatar

lância

está uma concepçao

quando

demandando

maior

os filhos começam

e liberdade

de estabelecer

vigi-

a concre-

frente aos pais, que e~

limites a essas manifesta-

çoes.
No tocante
vigilância

a namoro

e sexualidade,

sobre o comportamento

gam a admitir

relações

com o namorado
lhos, mostram

sexuais

das filhas e, em alguns
antes do casamento,

e depois de namoro

prolongado.

a mesma preocupação

uma indesejada

e extemporânea

tar, em ambos os casos,
e um casamento

gravidez.

nal e seu futuro, podendo

maior

casos,ch~

desde que

Em relaçâo

de que o namoro

e a reproduçâo

prematuro,

os pais exercem

seja

aos

possa conduzir

O que os pais procuram
biológica

que inviabilizaria

fi-

precoce

os encargos

o futuro

dos filhos a partir

ev!

dos filhos

sua formação

aumentar

a

profissi~

financeiros

da famí

lia.
Os pais avaliam
familiar

e revelam

larizaçâoi

duas preocupações

outra à "segurança"

cobre vários

dos filhos,

Uma refere-se

termo genérico

que é fundamental

para que os filhos concluam

zem esforços

projeto

à esco

que

re-

significados.

Todos os pais declaram
nidade

básicas.

do

imensos,

como atestam

o curso

superior

algumas

falas.

oferecer

oport~

e para

isso fa

"Escola é mais importante que tudo. Tem para o resto da vida, nesta e na outra, ninguém tira. Tiro da
boca pra estudarem"
(mãe).

Enquanto

a quase

ro grau na escola oficial
lizado em estabelecimentos

totalidade
existente
do centro

dos filhos cursou

no bairro,
da cidade,

o segundo

o

primeigra~.ére~

ou em outros bair-
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ros. As familias

•

orçamento

••

corre

doméstico

em

nham-nos

com mais recursos

metade

priorizando
das

para cursarem

consideram-nas

do não podem custear
pUblicos

e patente

o incentivo

tudos até o curso
tar-lhes

particulares,pois

ingressam

parental

procuram

os colégios

da cidade.

sejam mantidos
no secundário.

Nem

sempre

fora do merMesmo

assim,

para que os filhos prossigam

e, quando

podem,

da relação

com a escola,

a força de trabalho,

os pais chegam

a relação

da familia
constantes

amplamente

com a sociedade

os esa pres-

tam de uma ponderação
paternas

e correntes
objetiva

voltam-se

gratuita

e de boa qualidade

produção

da desigualdade

propicia

oportunidades

renças no desempenho

de seleção e considerada

devam

no curso

formalmente

de uma instituição

As

instrução
pelar~

educacional

nao

iguais.

- se bem que

ser consideradas

mais rigorosa

mas resul-

educacional.

o sistema

superior,

de pr!

concepçoes

que não provê

essa desigualdade

individual

de

responsabilizando-o

iguais a cidadãos

no vestibular

reprodução

o Estado

para todos,

social,

ao ensino público

do sistema

social, porque

nove jovens que ingressaram
ser aprovado

acerca

que

com o Estado. As

sobre sua ineficácia,

contra

Um dado que traduz

formal

sua condição

e, sobretudo,

que os pais endereçam

divulgadas

instituição

os pais pensam

meiro e segundo graus, não são meramente

•

encami-

na preparaçao' para o vestibular. Quan

qualifica

queixas

-

ajuda financeira.
Através

criticas

grau em escolas

que os filhos

superior

o

filhos ~ como o-

pesquisadas

como os melhores

já quando

ou que organizam

dos

essa etapa de instrução,

permite

cado de trabalho,

domésticas

o segundo

que sao reputados

a renda familiar

a instrução

unidades

mais adequadas

financeiros,

dife-

- e que

de

apenas um conseguiu
pública,

cuja

forma

do que a das escolas

priva-

das.
É nessa

tantemente

seqüência

enunciada

se trata apenas,

que se pode 'entender a preocupaçaocon~

pelos pais com a segurança

ou em primeiro

dos filhos.

lugar, dos problemas

E não

ex í.s
t.errt'e.s
no

-12bairro onde,

segundo pais e filhos, há lad~ões,

midores de drogas, prostitutas.
está a percepção

Nessa preocupaçao

da falta de garantia

perigo pressentido

inoperante

porque é identificado

individuais.

das

com os abusos

dos problemas

praticados

O

"massas margin~

mas flui do próprio

na solução

cons~

com a segurança,

aos direitos

pelos pais nao emana apenas

lizadas" do bairro ou da cidade,
porque revela-se

traficantes,

Estado,

seja

sociais,

seja

contra

individuos,

que nao sao ainda cidadãos.
A preocupaçao
homens, que dispõem
fundada,

der público,

que poderiam

encontram-se

responsáveis

e FLORES,

gião de Ribeirão

ser reduzidas

os homicidios

culina na faixa de 15 a 34 anos

de os filhos conseguirem

de

a ação do p~

por veiculos
juvenil

indicam

a

(YA~I

que nar~

na sobremortalidade ma.s

(SEADE, 1985).

Por outro lado, a categoria
a percepção

masculina

aumento

associa-

Na categoria

mediante

do estado

não é in-

estão

e acidentes

sobre o interior

Preto vem ocorrendo

ficado que recobre

causas

de forma alarmante.

pela sobremortalidade

1988). Dados

em especial dos

do que as filhas,

juvenil cujas

vem crescendo

mortes evitáveis,

dos filhos,

de maior liberdade

já que a mortalidade

das à violência,

motor,

com a segurança

"segurança"

contém outro sign~

que os pais têm das

emprego

em um mercado

possibilidades

de trabalho

satura-

do e cada vez mais competitivo.
Portanto,
pais quanto
tre os quais
questionam
acesso

formuladas

remetem

aos direitos

gerais

inclui-seo

direito

ao trabalho.

Desse modo,

a inexistência

mo tempo, apreendem
da no predominio

censao,

constantemente

à segurança

a educação

contradizem

as referências

da cidadania,

formal, ao trabalho,
a reprodução

de relações

elementos

que se ancora

os

pais

fisica. Ao mes

como estando

e clientelisticas,

da ideologia

no trabalho

do cidadão,de~

à desigualdadeno

a segurança

da sociedade,

pessoais

nucleares

associada

pelos

do sucesso

funda-

as
e da

quais
as-

do individuo.

O modo como os pais pensam

o futuro dos filhos-, e os con
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..

flitos que decorrem

da relação

entre as duas geraçoes

culados com a forma pela qual avaliam

. ..

No relacionamento
e maes afirmam

presentando-os

os confrontos

projeto

quando

episódicas,

de realização

pais

diretamente,

que não causam

as tensões

de relações

de aspirações

e jovens,

Há uma certa tendên

se fala deles

na vida doméstica. Porém,

tes e são parte constitutiva
sibilidades

são reduzidos.

como transgressões

des transtornos

da sociedade .

com filhos adolescentes

que os conflitos

cia a minimizar

a reprodução

e estão vin-

estão

que oscilam
individuais

a-

gran-

presen-

entre

as pos-

dos filhos edo

familiar.
De modo geral,

os atritos

de imposições

parentais

liais, quando

eles colidem

nessas

que redundam

famílias

no cerceamento

com os modelos

reiras financeiras

impedem

montam

e aos limites que os pais podem

ao controle

de sua autoridade,
do funcionamento

legitimada

afetivas

gos, aproveitamento
a noite.

sobre a sociabilidade

e sexuais,

com a alteridade,

ça pode desviar

centes e jovens procuram
novas,

suscita

assomam com maior
realizar-se
vidade,
viduação

de si

dos semelhantes,

rior do qual se constitui

a partir

resultam

depro!

envolvendo
de ami-

evitar

da diferen-

para eles.
quando

e vivenciar

dos conflitos

si-

com os pais,que

a geração

descobrindo

adoles-

jovem

busca

a própria

subjet!

(VEYNE, 1988). Esse processo

de indi

é gerado em um movimento

nhecimento

traçado

suas experiências

singular,

impor,

a introdução

Nessa etapa,

bar-

Os conflitosre

dos pais e

ampliar

como indivíduo

ou a identidade

básicas

fase de transição,

intensidade.

fi-

à casa, sobretudo

dessa

o acirramento

ou quando

com grupos

de retorno

temida porque

os filhos do caminho

A singularidade

tuações

horários

de desejos

dos filhos,

lazer, convivência

escolar,

diante

que têm dos filhos e

As fontes de atrito

Por isso, uma das preocupações

o contato

do consumo.

no conhecimento

da sociedade.

bições e de controle
relações

a realização

dos pais,

surgem

de oposição

à família e ao reco-

que se faz no grupo de pares,
a identidade

de jovem.

no inte-

-14Os impasses

•

contradição

entre pais e filhos éncontram-se

entre realização

dividualizados,

quando

de maior

social, corno potencialmente
e de seu projeto.

nao questionam

esses valores,

ma de tutela.

e liberdade,

Certamente,

posições

de comando

dio dos filhos não se dirige

rejeição

o desejo

de

de vivenciar

isto e, de

a qualquer
de

na familia.

Nesse

modo

sentido,

os valores

corno coação

fo~
mais
p~

o rep~

parentais,

mas expressa-se
ao exercicio

o

sujeito

que foram socializados

e praticados,

a tudo que é percebido

na con-

à continuidade

apresenta-se

tanto contra

grande parte já interiorizados

e autonomia

que não se submete

agudo entre os filhos do sexo masculino,
ra assumirem

pais corno ame~

boa parte das solicitações

de adulto,

essa postura

in

as reivindicações

ameaçadores

mas traduzem

que os filhos supõem ser a condição
dotado de autonomia

liberdade

Contudo,

e de anseios

pelos

Pais e mães interpretam

dos filhos para desfrutarem

seus valores

coletivo

estes são considerados

çadores à coesão grupal.

vivência

do interesse

radicadosna

em

corno

de aspir~

çoes individualizadas.
Nessas

circunstãncias,

zam sua percepção

de adulto,

traços do individualismo
tário de sua própria
sociedade
dividuo

por elas

encontra

tanto pais quanto

em função de um modelo

possessivo,

pessoa

filhos

(MACPHERSON,

que se fundaem

ou seja, o individuo

e de suas capacidades,

1975, p. 15). Essa concepção

trói a noção de pessoa,

corno ser múltiplo,

cuja existência

dos vinculos

1985). A singularidade

é propri~

nada devendo

apoio no modo pelo qual a sociedade

depende

organi-

do individuo

dividido

com outras

de in

brasileira cons
e

relacional,

pessoas

não é avaliada

a

(DA MATTA,

por seus atribu

o

tos e qualidades

pessoais,

pela possibilidade
a ele sobrepor-se

desenvolvidos

de mobilizar

lealdades

aos imperativos

até mesmo negá-los,

fazendo

relacionais

da lei e da ordem

valer seus designios.

sim, no plano global do dominio
zada, fundada no prestigio

na convivência

público,

da pessoa

social, mas
que permitem

instituida,

Reproduz-se,

urna organização

e
as-

hie~arqu~

e que é tanto a negação

dosdi
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formais do indivíduo

dos atributos

pessoais

genérico,

do indivíduo

Ora, as relações

o cidadão,

singular.

na família

incentivam

formas de conduta que fazem parte de modelos
manifestam

lhos construam

Criam,

assim, s61idas

sua pr6pria

culino a constituírem-se

diversa

corno sujeitos

a fim de enfrentarem

autõnomo$,

de

e os pais

de diferen

para que

os

da dos

os filhos, sobretudo,

que devem agir conforme

dualismo,

reprodução

convencionais

barreiras

individualidade,

res. Por outro lado, estimulam

pessoas

a

e temor em relação 'à introdução

desconfiança

ças e inovações.

quanto a limitação

fi-

genit~

os do sexomas

vale dizer,

a qualidade

possessiva

a competição,

presente

do

corno

indivi-

nas váriases

feras do domínio público.
Por sua vez, o diálogo

na família e, em particular,

tre o pai e os filhos, tantas vezes mencionado
dor e positivo
nitores

nessas

famílias,

constituiria

teriam acesso à singularidade

entanto,

os filhos queixam-se

acusando-o
liberdade

de não entender
e autonomia.

como elemento

e subjetividade

os pais e as maes aceitarem,

na família,

da prole. No

de diálogo

suas reivindicações,
filiais

inova

o meio pelo qual osg~

da dificuldade

Os reclamos

en-

com o pai,

quando demandam maior

indicam

a dificuldadede

a autonomia

que

desejam

para os filhos no público.
No fluxo dessas orientações
gadoras

da individualidade

ser resolvido

através

uma característica
cretização
público,

singular

e vivências,
do sujeito,

de uma operação

crucial

da sociedade

e deslocada

do núcleo doméstico

Através
dificulta,

a qual o exercício

de umprocesso

mas jamais elimina,

seu interior

e estimula,

personalismo

no público.

mesmo

o impasse

cujos resultados
brasileira.

de uma das formas de deslizamento

mediante

emuladoras

entre

tortuoso

no domínio

a

reproduzem
dacon

o privado

e complicado,

a manifestação

tende

Trata-se

da individualiqade

e projetada

e ne

e

o

do sujeito
público.
a

família

da individualidadeem

que indiretamente,

o predomínio

do
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.

Outra dimensão
dade singularizada

dos bloqueios

parental,

assume um aspecto

ter preventivo,
vividas

diretivo,

cado positivo

estruturante,

dotado

antecipada

mas adquire

um signifi-

de

experiências

de sua felicidade

utilizados

as possibilidades
em contato

senvolvimento

da responsabilidade

vinculo

de dependência

Nessas circunstãncias,
paternalismo

presente

para legitimar

com a alteridade,

essa postura.

o paternalismo
na sociedade;

situações

jovem. Antes,

a reprodução
vivido

A

e de seu su-

os pais dificultam

da geração

que favorece

paren-

paternalista.

de os filhos vivenciarem

e de entrarem

cons~

como priva-

inexperiência

mitando

de cará-

nao é.visto

como postura.

dos filhos e a defesa

O

de experiências

tais, ou de doação, configurando-se

cesso são os argumentos

filiais.

a eles o poder de antecipar

a conquistas,

de incorporação

ape-

ser qualificado

uma vez que se funda em um conjunto

ou empecilho

nao e

das àspirações

das ações. Desse modo, o controle

ção de anseios,

exercido

nao podendo

ou negador

pelos pais e que confere

qüências

o controle

de limites e proibições,

tão somente como coercitivo
controle

da individual!

na familia pode ainda ser explicitada .

Da perspectiva
nas imposição

ã realização

L!

novas
o de

criamum

de suas.concepçoes.

na familia

reedita

um e outro realimentam-se

o
mu-

tuamente.
Assim, apesar de pais e filhos perceberem
inexistência

da igualdade

cional e no mercado
cidadania,

formal de oportunidades

de trabalho

acabam negando-a

e de reivindicarem

parcialmente

e denunciarema

no sistema

educa

a realização

no processo

da

de reprodução

da vida doméstica.
Essas posturas
tituem

tendências

cessário

assinalar

que suscitam

constantes

nas familias

a existência

reaçoes diversas

As relações
nência,

aqui apresentadas

de nuances

estudadas.

cons-

Contudo, é n~

nas diferentes

familias

indicam mudança

e perma-

nos filhos.

entre pais e filhos

apego ao passado

de modo genérico,

e renovação.

No entanto,

o proces~o>âe

re
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o

produção
quando

cultural

se leva em conta o empenho

nharem o processo
e que procuram
nam-se

inovações

Apesar
dualidade
milismo"

pode ser melhor

e o esforço

de transformações

entender.

ra se organizarem

lhos.

entre as geraçoes

convencionais

coletivamente

destinos

de tudo, a igualdade

singularizada
e ao desejo

do sujeito

de promover

dos pais para acomp~

que eles sabem estar ocorrendo

Nessa vivência

e condutas

compreendido,

incerta e tateante

combi-

na busca de diretrizespa
individuais.

formal do cidadão

permanecem

a ascensão

e a indivi

subordinadas

da famIlia

e

ao "fados

fi-
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