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A criança e sua educação na família no inicio do século: 
autoridade, limites e cotidiano' 
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Resulllo 

As dificuldades sentidas alualmenle na educaçlio do. filhos têm sido atribuidas ii vigência de um modelo 
-'moderno" de rdação adullo-criança, que leria prevalecido a partir da ~~gunda melad~ d~ste século. No entanlo, 
estudos histórkos apontam o inicio do século como um momenlo de grandes transformações nas relaçôes 
sociais e familiares, e este trabalho tem como objelivo estudá_Ias a partir da análise qualitativa de 20 
ennevistasvolladasparaadescriçlioda inlãnciadepessoasnascidascnlre1896 e I919.Estesre1atoSmostram 
a rclaçaoadulto-criança caracterizada pela obediência, mas com a presença de atitudes indicativas de 
prcocupaçliocrnsatisfazerocsejo5infamis, limitada pela escassez dos bens e porumdiaadiamarcadopela 
parcimónia e pelo lrabalho árduo, Assim, considera-se que já se anunciam no inicio do século aspectos da 
educaçlio da criança que se tomariam predominantes posteriormenle com a plena emergência de uma 
.sociedade de conSUmO 

hlafln<~.nl:prálicaseducativas; criança;famllia 

Chi!drenandlheireducationbythefamilyalthebeginningofthecentury: 
authorithy, limitsand dailylife 

Summary 

The difficulties fell nOW in the childrcn's cducation have been al!ribUled 10 lhe prcvalence of an "modem" 
educationalmodcllhalwouIdhave becnprcdominaminlhese.:ondhalfofthiscen!Ury.Buthistoricalstudi cs 
paiO! tOlhe beginning ofthe ccnlury as a momcnlofgrcat transformalions in sodal and familiarrelationsh ips, 
TIlis is the period focuscd in this WOrK Ihrough a qualilalive analys;s oftwcnty intcrvicws Ihat deseribe Ih ~ 
j"faney ofpersons bom belween 1896 and 1919, The analysis cvideneed a adult-child re lationship 
characlerized by obedienee, but also showed many moments when the adult's altitudes indicatcd concem in 
satisfyingehildrcn'sdesircs,limiledbyscarcenessogodsandaofdaily life markcdbyparsimonyandhard 
WOrK. This pictureshowsa pcriod whcnaspeclsofthe child's educalion that wouldbecome predominant in lhe 
secondhalfofthccenlurybytltecmcrgcncyoftheeonsumption.socic tywerealreadyannounccd 

le,-WDnls:childearingpractiees;child; family , 

·0 que e le lo passado] vai moslrar·nos 
é , como diz a expressão de Pollbio, a 'HiSlé ri a, 
mestra da vida', Vaitrazerliçõesa serem vistas 
einterpreladas nO presente, não vai ditar as 
soluções do presente _ O passado \fará, para 
mim, lições: posso utiliz ... · las ou não, posso 
reje itá·lasou nOO,mas o passado vai dizer·nos 
algo_" (Filosofia , 1997) 

No contexto da~ camada~ médias dos centros 
urban;zadoseindustrializadoseducarumacriançaé 
uma das tarcfas às qua isatoalmente se dediea uma 
imensa atenção, E. se essa criança é um filho, a 
atcnçlloé redobrada e a preocupaçlio constante, mas 
apesar d isso - o u talvez exalamente por isso - é 
acompanhada d e m ui tas dúvidas e angústias 
(Snyders, 1984), 

I. Mini-confcrfnda proferida na XXVIII Reunilo Anual de Psicologi._ outubro, 1\1'98 , A criança c sua cducaçoo na famll;a no inic io do 
oéculo:autoridade,limitesccolidiano 
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Compreender as razões desta dificuldade é zada pelo uso preferencill.l das técnicas disciplinares 
uma tarefa complexa, e que requer uma postura cm verbais não punitivas, com racionalização de 
que se quebre com limites rígidos entre disciplinas, motivos acentuadamente presente; aparece ainda 
criando-se um espaço de colaboração entre bastante incorporado o reforço para o bom compor-
diferentes saberes; nesse sentido, o recurso à His- tamento, embora seja mais freqüente a presença de 

tória,aoauxiliara"esclarecerosefeitosdozc itgcist, alguma forma dercação frente ao inadequado, nem 

deixando-nos menos sujeitos aos cegos caprichos sempre, conlUdo, punitiva, ÁS mães julgam exercer 

dos fatores conceituais cxternos" (Werthcimcr, sua autoridade c pennitir a liberdade num nível 

! 998, p.39), permite um distanciamento crít ico que mediano e de fomla consistente. Mantem um alto 
nos ajuda a tomar consciência de nosso de modo a nos nivel de expressão de afeto fisica e verbalmente e 
tomamlOsmenossujei tosasuainfluênciairracional . consideram importante a proximidade através do 

Assim. fazer uma reflexão a respeito de brincar. Estão atentas a possíveis sofrimento e 
dificuldades sentidas pelos pais atualmente, a partir problemas emocionais do filho. de que os comporta-
destacolaboraçãoéoobjetivomaisamploquemarca mcntos inadequados seriam sinais, sendo que seu 

este trabalho. desejo último para eles é que "sejam felizes". Esta 

A educação de filbo~ hoje 
A literatura sobre familia no Brasil tem sido 

expressivanasmaisdivcrsasárcasdeconhecimento
Sociologia. História, Antropologia, Psicologia e 
Psicanálise-,cadaqual com seu interesse particular. 

São mais raros, no entanto, aqueles estudos que se 
voltam para a descrição das pr.iticas utilizadas na 
familiapara a educação da criança, tanto hoje como 

110 passado 
Entre eles. Biasoli-Alves (1995) traça um 

panoramadetalhadodasatitudesmatemasnacriação 
dos filhos p.:quenos em familias de camadas médias 
dos centros urbanos. Segundoe~tetrabalho, há uma 

preocupação com a estimulação da criança desde 

bebê.oqueasmãesparecemconcretizaratravésdo 
oferecimento de brinquedos e de lazer. pois 
consideram que o brincar é a atividade da criança por 
excelência; mostram-se preocupadas em desenvol
veraautOllomiadostilhose em "rcspcitara criança". 
permitindo-lhequeparticipeativamente,ecompeso 
àsvcz.csatémaiorqueoseupróprio,lladeterminaçll.o 

dos mais diversos aspectos de seu cotidiano; poUC3S 
regras são exigidas e as restrições, em geral raras, 
dizem respeito a exigências quanto aos hábilosde 
higiene, escola, brincadeiras ligadasã sexualidade e 
agressividade. Em termos da disciplina, o recurso 
maisutilizadoéoexplicar, numa prática caracteri-

descrição sugere a assimilação de um ideário 
antiautoritário, permeado por idéias ligadas à 

Psicologia e ii Psicanálise, compondo uma prática 
centralizada na criança. 

O quadro traçado por Dias-da-SilviI (1986). 
também voltado para camadas médias, mostra ainda 
mais enfaticamente a recusa a qualquer forma dc 
rigidez e autoritarismo, a preocupação em "não 
exigir,massimensinar",mesmoqucdeixandoentre_ 
vera luta para fazê-lo: acomunicaçãoéofCcursopor 
excelcnciaparaconseguirqueacriançafaçaoncces
sário numa relaçll.o que é. antes de tudo, de "ami
zade"; se as mães castigam, frcqOemementerecuam: 
ocasionalmente batem, embora não o admitam com 
facilidade; reconhecem a influência do humor na sua 
atitudc,principalmentcnassuas"explosõcsernocio
nais",quando se desculpam e sejustifieam com os 
filhos; c ainda pennitem à criaflça a liberdade de 
mostrar seu desagrado consigo mesmas. Em termos 
de concepções mais gerais, Dias-da-Silva (1986) 
identificou a preocupação em promovera indepen
dência da criança tanto no que diz respcitoao seu 
auto-cuidado, como também para que ela saiba "ir à 
luta"; as mães procuram propor noçõcs de caridade. 
justiçaeamorentreoshomens,maséquaseausenteo 
oferecimento de uma formação religiosa. Em termos 
de restrições, a unica tentativa éa de controlar a 
agressividade, mas principalmente entre irmãos; 
segundo as mães, ainda, carinho "não estraga", 
dcixarfneroque não pode, sim. 



Zagury (1992 e 1995) enfatiza principal- adulta, no contato extra familiar (Figueira, 1985 e 
mente a dificuldade dos pais em colocar limites no 1987;Nicolaci-da-Cosla, 1985 e 1989; Velho, 1985). 
atender aos desejos e solicitações dos filhos, em Tudo isso tem um colorido cspecialmente reforçado 
estabelecer normas para o cotidiano, desenhando a pelas cunsiderações de que pela sua própria "natu-
imagcmdeumadultosubjugadopelacriança.teme- reza", a "modernidade", no seu sentido cultural. 
roso dc provocar-lhe danos com possiveis atitudcs implica num movimento inccssante de descarte do 
rcstritivas e culpado por quaisquer tentativas neste antigo e busca do novo. fazendo com que a memória 
sentido. Suas pesquisas apontam também para a e o passado dcixcm dc scr clemcntos utilizados na 
coexistência de elementos de ideários diversos: um elaboração e ordenação das experiências vividas, o 
quevaloriza,comofrutodacducação,aobtcnçãode que só amplia o vazio de referenciais para os pais 
bons comportamcntos numa rclação controlada e (Berman. 1987; Romanelli, 1987; Gagnebin, 1989). 
dirigida pelos pais, e outro em que o importante são A esses aspectos, um outro ainda podc ser acresccn-
os "aspectos emocionai,~. p,~ic(}lógic(}s e a/etivos" tado: a vciculação intensa. pela midia. de conhe-
(Zagury, 1992, p.139) cimcntos oriundos da Psicologia, r sicanálise e 

Estas descrições, à medida que contemplam a Pedagogia-umaveiculação cujaqualidadcepossibi-

existência de elementos contraditórios nas práticas !idades de assimilação são questionávcis {Caldana. 
patemas e ern que frisam que há poucas rcgras 1991.; Zagury, 1992)-vistoscomo saberes prcsumi-
dctcnninadas de antemão para o cotidiano da criança, vclmcntc dctcntores do conhecimento das formas 
afinam-se com algumas colocações a respeito da correias dc sc cducar uma criança e, por tal, desquali-
inexistencia de um padrão de educação que congre- ficadores de antemão dos próprios pais. 
guc práticas coercntes e unifornres tanto entre famí- Os aspectos acima por si só já cxplicariam a 
lias como dentro de uma mesma famBia (Nogueira, variabilidade dos padrõcs cm tcrmos tanto da 
1962; I3iasoli-Alves, Caldana & Dias-da-Silva, coexistência de clemcntos provenientes de ideários 
1989). Estão também de acordo com uma vcrtcnte divcrsos, quanto da ausência de um modelo de ação 
dos estudos sobre as transformações nas relações definido. Mas esses autores apontam também que o 
familiares ocorridas com a transição de um ideádo "e/hos" tradicional pressupõc regras e papéis 
chamado "tradicional" para o "moderno", fruto de externamente definidos e que o moderno prima pela 
um processo dc modcmir..ação econômica c sócio- incxistência(ouquase)dessetipoderegras,ficandoa 
cultural quc teria acarretado entre nós uma mudança cargo de cada um decidir sua fomla dc agir dc acordo 
muitoacclcradadcvalorcsprincipalmenteapartirda com suas crcnças particulares e idiossincrasias; e 
segunda metade deste século (Ribeiro & Ribciro, isto, sem dúvida. reforça tanto a variabilidade das 
s.d.). Esses estudos lançam mão de uma interessante condutas como as dificuldades dos pais. Carregando 
associação cntrc conhccimentos advindos da nas tintas, podcr-se-ia fazer um retrato de como os 
Antropologia, da Psicologia e da Psicanálise para pais sentem sua tarefa da seguinte forma: é preciso 
tomar compreensíveis as incongruências e diversi- sempre reinventar a forma de educar um filho, e fazê-
dades de padrões adutados pelos pais. Em primeiro 10 para cada qual dc forola particularizada; vedada 
lugar. eles consideram que a própria rapidez do está a busca de apoio oas experiências antcriorcs, 
processo levou à inexistência de referenciais nem nadasgeraçõcs mais antigas nem nasdopróprio 
pessoais de orientação de condutas claros e definidos passado, ambas correspondentes a um modo de viver 
(figueira, 1997). Mas, além disso, a alteração teria que deve ser superado; e tudo isso cm meio à ameaça 
como conseqüência o surgimento de cooflitos, oniprcscntc de um saber psicológico supostamcntc 
eonscicntes ou não. cntre os valores assimilados em detentor da maneira correta dc proccdcr, que, se niio 
etapas precoces da vida, no convivio com a família, e seguido, acarretaria incuntáveis mazelas emocionais 
aquelcs assumidos ao longo da juvcotudc e da vida (Caldana, 1991). 



Àexccçãodascondutasdospaisaindaguiadas levar a comportamentos bastante variáveis, de tal 

por um modelo "tradicional", a variabilidade das forma que imoralidade agora é "contrariar os princí-

práticas faz parte do próprio idcario "moderno" que pios da ideologia individualista: respeito, igualdade, 

as sustenta e que por isso tem limites por ele me~mo direito ao aUlo-desenvolvimento etc". 

estabelecidos. Nesse sentido, acima das possíveis 

variaçõcs, aeducaçãodacriançaatualmentea coloca 

numa posição privilegiada perante o adulto, 

preocupado em fazê-la feliz. em respcitara sua indi

vidualidade, cm diminuir a distância entre ambos. 

Segundo Figueira (1987), este aspecto 

também pode ser compreendido em função do 

processo de modernização, pois na mesma linha de 

raciocínioadiferençaentreafamilia"tradicional"t:a 

"modema" consiste em quc na família "hierárquica", 

ou tradicional, a identidade de seus membros é 

"posicional": 

todos tendem a ser definidos a partir de sua 
posiç;'io, sexo e idade. Há várias idéias em 
tomo do ql.le é 'certo' e 'errado', e hillvillrios 
mecanismos dentro e fora dos sujeitos para 
tentarsupnmiroucontrolarasvMiasformasde 
desvio do comportamento ( ... ). as regras 
emanam de uma autondade exterior ao sujeito 
(, .. ),detenninando·de fora' o que ele deve fazer, 
( ... ) e definem o contelido do comportamento 
que tende a ser relativamente fixo. (pp, 15-26) 

Já a família "igualitária", ou moderna, é 

definida como aque la em que seus membros 

percebem-se "como iguais porque indivíduos", e ao 

mesmo tempo "diferentes pessoal e idiossincrari
camente". Nela as diferenças pessoais sobrepõem-se 

às diferenças sexuais, etárias e posicionais: 

( .. . ) as noções bem delineadas de 'certo' e 
'errado' perdem suas fronteiras, a noção de 
des~io de comportamento, pensamento ou 
desejo perde dareu, e instaura-se, aparen
temente, o rei"" da pluralidade de escolhas. 
que s.6s1'1o limitadas pelo respeito á indrvidua
lidade do outro, (pp. 15,26) 

Oqueregulaas relaçõcsentrcaspessoasnílo 

scna cntão um conjUlllO de regras de comportamento 

com eontcúdo fixo e visível, mas sim aquelas que, 

t~ndo como eixo a idéia de indivíduo, incidem no 

sujeito deixando-lhe o dire ito de opção, o que pode 

Um olhar para a historia 
A analisc acima, scgundoo vértice "tradicional

moderno", permite que se destaqut: a importância 

queassumeoindividuoperanteas in~tânciasco1etivas

no caso, o grupo familiar- , o que sem dÓllida permeia 

o contato adulto-criança na medida em que, anles ou 

além de uma criança, os pais lidam eom um indiví

duo. E nestcnívcl parece que tocanms llumamatri7. 

bastante geral. para nllo dizer "fundante",das socie-

dadesocidentaiscontemporiineas. 

Se olharmos para as analises acima com o 

auxilio da Hislória, e em especial dos ramos da NOlla 

História conhecidos como História das Menta

lidades, da Vida Privada e do Cotidiano, varios 

pontos mercccm ser levantados. Em primeiro lugar. a 

atenção na dimensão da "longa duração" vem 

mostrando que, tão importante quanto as mudanças, 

o são as permanências. pois elas ajudam a 

compreend~rrnollirnentosquesedãonumespaçode 

tempo muito mais amplo e de forma absolutamente 

não linear. 

Somos obrigados a lembrar, também, que 

vârios são os usos que se podc fazer da palavra 

moderno: além de uma refcrência ao mais nOllO e 

recente de qualquer época. em termos de período 
histórico, pode aludir a época modema em contrapo

sição ii medieval , ou ainda, mais restritamente, ao 

movimento que abrangeu eostumcs, artes e religião, 

c ou caracterizado pelo afã de transformar radical· 

mente estruturas tradicionais nessas áreas, localizado 

principalmente na viragem do século (Mora, 1986). 

As análises de 1I0rkheimer (1970.) sobre ~ 

família contemporânea pernlitcm compreender os 

dois períodos históricos como interligados em 

função dc um processo histórico mais amplo. 

Segundo esse autor, se com o advento da Idade 

Modcma o princípio do indillidualismo pôde se 

tornar vigente paraamaiorparte das relaçõcssociais 



(já que o novo carnter das relações econômicas passa 

a igualar a todos como "sujeitos econômicos autô

nomos"), no domínio das vida familiar isso não 

ocorre de imediato. Em função de exigências mate

riais do processo social,a familia continuaria ainda a 

funcionar como unidade econômica, mantendo-se, 

em razão disso, dcntro dc um modelo hierárquico 

centralizado na submissão à autoridade paterna. É 

somente com o advento da industrializaçãoealcada 

numa organização completamente regulada pelos 

princípios técnicos e cientifieos que eSla situação sc 

alteraeoprincípiohicrárquicoperdesuarazãodeser 

nomeio familiar. 

Embora com certeza existam peculiaridades

e muitas- no que diz respeito ao contexto brasileiro, 

o que aqui ocorreu não pode se dissociar, DO menos 

em algumas grandes direçõcs, do que se deu no 

mundo ocidental. Assim, a questão que se coloca é a 

de se nllo se estaria, ao caracterizar a fam í1ia do início 

e do fim dcstc século respectivamente como "tradi

cional" e "modema", ignorando toda acornplexidade 

de matizes que caracterizam essa mudança; ou, em 

outras palavras, se a utilização deste modelo não 

encobriria a complexidade de sua tradução no 

cotidiano, pois apesar de seu poder de síntese, não 

deixa de ser "um modelo" 

o inicio do século 10 8ra:il 
Nosso interesse volta-se aqui em especial para 

o eonhecimento das práticas educativas parentais no 

inicio do século no Brasil, uma vez que é este o período 

consideradocomo"tradicional",nacontraposiçãoao 

''modema'' contempor.ineo. Esse interesse justifica-se 
oindo mais à medida cm o séeulo XIX parece ter sido 

aquele em que grandes mudanças se anunciaram 

através da urbanização, da açãoda medicina social, 

das crescentes restriÇÕ<:s à escravidão e da assimilação 

de um ideário iluminista e liberal (Leite, 1992), num 

lento processo arrematado efetivamente na virod~ do 

XX com a proclamação da República, a abolição da 

escravidão,acrescente imigraçllo (que viria substituir 

a mão de obra eSl:rava), o início da industrialização e 

a intensificação da urbanização(Morse, 1970; Sodré, 

1985: lanni, 1990). Assim, quando o que está em 

jogo é o surgimento de um novo ideário e de uma 

nova sensibilidade relacionada ao univcrso familiar, 

a passagem do século XIX ao XX não poderia ter 

deixado de ser o palco de grandestransfonnaçõt:s. 

Utilizando como fonte a produção literária do 

período, D'lncao (1992) mostra como, de Machado 

de Assis a Mário de Andrade, a família burguesa 

atingeoseuaugeeaafetividadefamiliarpassaaser 

man:ada pelo romantismo, que encampava a idéia do 

amor matemo como natural e intenso, preconizando 

"apresençadoamorpelascriançaseacompreensão 

delas como seres em fonnaç!io e necessitados, nas suas 

dificuldades de creseimento, de amore compreensão 

dos pais" (D'lncao, 1989b,p.l0). Silva (1990) assi 

nala que é somente com a República quea PuericuJ

tura se consolida enquanto prática social, ao passar 

efetivamente a representar uma '"necessidade sentida 

pela sociedade" em função das profundas alteraçõts 

sociais, políticas e econômicas do período; e Silva 

(1984)mostra ainda que é então que começa a orga

nizar-se um sistema público dc ensino, ao qual esteve 

atrelada uma produção literárianaeional especifica

mente voltada para a criança (Coelho, 1991). Como 

um período que de fato vem cada vez mais desper

tando a atenção dos pesquisadon;s inh:rcssados n~ 

análise da vida quotidiana, hã a seu respeito ainda 

trabalhos como o de Seveenko(1992)queexplora de 

maneira muito interessante os efeitos da introduçílo 

das inovações tecnológicas na vida cotidiana na 

cidade de São Paulo nos anos vinte - e embora a vida 

familiar não seja seu foco, não há como imaginá-Ia 

imune a esses cfeitos. 

Tratando deste periodo ainda, há alguns 
trabalhos que se dedicam a segmentos tspecíficos da 

população - tais como crianças abandonadas, 

familias de imigrantes, crianças, mulheres operárias 

e prostitutas - enfatizando principalmente os 

mecanismos de controle social exercido sobre eles e, 

por isso, abordando a questão da familia de fonna 

apenas tangencial (Rago, 1985 c 1991). Há também 

trabalhos interessantes voltados para a vida familiar 

dasclites, que têm mostrado como a imagem corrente 

da família burguesa não contempla a multiplicidade 



de feições por ela assumida no processo de sua 

consolidação (Manocl, 1988; Souza, 1992; Vaz, 

1992: c Maluf, 1995). Todos estes estudos, no 

entanto, atentam pouco para a relação entre pais e 

filhos. 
Campos (\ 988), que estudou as relações fami

liares na elite paulistana através de entrevistas com 
idosos, mostra que o costume de contratar amas de 
leite e preceptoras estrangeiras ainda permanecia 

nesta época; e que embora a escravidão já estivesse 
abolida, ela deixava seus sinais na LTiadagern, em ger.!l 
composta de filhos de antigos escravos, inclusive 
"doados" aos filhos por ocasião do seu casamento 
Em ternlOS do eontato com as crianças, há relatos de 
práticas "duras" por parte de tios ou avós que as cria
vam na falta dos pais, e de avós muito rígidos com os 

netos, mas esta situação não era predominame. O 
mais comum é uma infância recordada como agradá, 
vel e saudosa, sem queixa de severidade excessiva 
por parte dos pais. Não havia interferência na escolha 
do cônjuge, nem na fonnação superior a seguir; a 
própria pennanéncia na escola dependia mais da 
criança do que da familia (sendo que aquelas que não 
se adaptavam aos colégios. intcrnatos ou scmi,intcr
natos eontinuavam os estudos em casa) e, embora 
predominasse o tratamento por senhor e senhora, já 
havia quem se dirigisse aos pais por você. As lem, 
branças de rigidez são sempre referentes à educação 

que seus pais receberam e que, em algumas famílias, 
permaneci~ no háhito dos irmãos ea<;ados irem pedir 
a henção ao pai todas as noites; mesmo nestes casos, 
alguns filhos de temperamento mais expansivo 
conseguiam quebrar adistância entre eles e seus pais. 
A única pressão recebida dos pais era no scntido de 
que completassem os estudos, mas ela nem sempre 
vinha do pai, às vezes mais condescendente que a 
mãe; nesse sentido, descrevem uma vida doméstica 
harmoniosa, com delimitação bem definida de 
{unções entre o pai c a mãe, mas a autoridade última 
nem sempre era o homem, o que dependia muito de 
seu temperamento; as referências ao pai incluem 
sempre a afetividade e a intimidade no contato. 

Trigo (apud Campos, 1988) nota neste período 
uma suavização no relacionamento entre pais e 
filhos, a redução do tamanho da família (lia relação 
com os parentes e no número de filhos), o retarda, 

RegiAI Htltna lill Cl II1a I1.l 

memo da idade para casamento, a elevação do nível 
de escolarização das mulheres e o abrandamento da 
hierarquia entre irmãos mais velhos e mais novos 

São mais raros os estudos que contenham 

referências às relações familiares na "c1asse média" 

incipiente. Há alguns que, mesmo não tendo como 

objetivo principal a descrição das relações pais

filhos no início do século, incluem-na (80si, 1979; 

Dias-da-Silva, 1986; Inácio, 1989; Silva, Garcia & 

Ferrari 1989). Estes estudos, desenvolvidos através 

de entrevistas ou de livros de memórias, referem-se ~ 

diferentes regiões, mas nos permitem algumas 

considerações de ordem geral: as figums paternas e 

matem~s estão sempre associadas a imagens posi· 

livas, de afeto e cuidado, e esta talvez !>Cja a única 

constante; não há uniformidade quanto ao fato de o 

pai representar sempre a figura de maior autoridade 

ou de maior disliin~ia; sequer nu uso da punição 

tisica, às vezes presell1e e às vezes n110, percebe,se 

um padrão único. 
Esse rápido desenho das relações pais e filhos 

no início do século, mostra que este ainda é um periodo 
pouco conhecido, e que sua riqucza exige novos estudos. 
Neste sentido, este trabalho tem como objctivo 
contribuir para seu conhecimento, no que diz 
respeitu às furmas pelas quais se dava o cuidado e a 
educação das crianças pelas familias de "eamadas 
médias", colocando-se especitícamente cm t"Oco a 
questão do exercicio da autoridade dos pais, de seu 
papel no cstabelccimcnto dc limites aos desejos da 
criança, dentro de uma caracterização do cotidiano 
que torne estes aspectos compreensíveis 

Método 

Em função dos objelivos da pesquisa, oplou,se 
por partir de um ângulo pouco usual nos estudos 
sobre práticas educativas: o da criança. Na busca de 
compreensão das práticas de cuidado e educação da 
criança, o acesso ao âmbito da afetividade é 
fundamental e dificilmente apreendido tão bem por 
outros meios que não os relatos orais. E, cntre os pais 
e os filhos de então, somentecstes últimos podem nos 
falar de viva voz. 



Procurar obterrclatos de pessoas idosas acerca passou sua infância em cidades do interior do estado 
de sua infãncia significa, antes de mais nada, que de Sllo Paulo, teve escolarização primária, sendo que 

lidamos com a memória, e, portanto, que O que se seus pais exerciam profissões características dos 

obtém, mais que o descortinar desse passado perante extratos médios. No entanto, é preciso enfatizar quc 
o pesquisador, é sua reconstruçllo operada pelo seoeonjuntodosentrevistadosnlloseearacterizapor 

entrevistado no contato com o entrevistador (Fernandes, uma extrema homogeneidade em relação ao local onde 
1991). Isso dã inegavelmente à mcmória uma apcssoa passou sua infãneia, ao nivel sócio-ecollÔmico-

dimensão individual, mas ela é au mesmo tempo um cultural da familia, à religiãO e à nacionalidade da 
fenômeno social (Fcntress & Wiekham, 1992), oque ascendência, fatores todos esses que influenciam a 
permite que através dela se conheçam aspectos do relação pais-filhos, fez·se necessário na análise um 

passado que lranscendem ás experiências individuais uso cuidadoso c diferenciado de cada entrevista, 

dos depoentes. relacionando-se sempre a informação obtida às 
As entrevistas foram reali7.ada~ segundo uma condições da vida do depoente, como é o procedi-

modalidade intennediária entre a '·história de vida" e mento mais costumeiro entre aqueles que trabalham 

o "depoimento". Num momento inicial solicitava-se com história de vida (80si, 1979; Silva, Gar<.:ia & 

ao entrevistado a história de sua vida na infância, Ferrari, 1989; Souza, 1992). 

com o objetivo de se obter os aspectos que pare- Asentrevistastotalizaram44 sessões e aproxi-
cessem importantes ao depoente independentemente madamente 60 horas, com o número de sessões por 

do pesquisador, de tal fonna a se poder entrever sujeito variando de uma a cinco. e a duraçllo total de 
corno a pessoa se posicionava frente a esse passado. cada entrevista de uma e dez horas e meia. Foram 
Esgotada essa fase, buscava-se a eventual comple- gravadas e transcritas na íntegra. 

mcntaçllo das informações dc acordo com uma 
listagem de tópicos previamente definidos pelo 

pesquisador, referentes basicamente à caracterizaçllo 
do cOlidiano cm lermos de espaço, hábitos e 
costumes, vida familiar e vida escolar (Anexo \); 

nest.1 segunda etapa a listagem de tópicos seria um 

referencial, caracterizando-se a entrevista como 
semi-estll.lturada. 

Aanãlise 
A analise das entrevistas foi levada a efeito a 

partir de lcituras sucessivas das entrevistas (entre

vista a entrevista, e da seqüência das entrevistas) 

acompanhadas de anotações, paragrafo a parágrafo, 
de tudo que se podia apreender. As leituras suces
sivas foram necessárias na medida em que os signifi

cados apreendidos emergem do confronto de cada 
As pessoas entrtvistadas infonnaçllo com seu conjunto. 

Foram obtidos os depoimentos de 20 pessoas, A interpretação serviu-se da literatura 

dez homens e dezmulheres, nascidas cntrc osanos de pertinente a cada tema abordado e assimilou. inega-
1895 e 1919. Estas pessoas foram localizadas através ve lmente, elementos de uma "escuta clínica". Não 
de conhecidos comuns, sendo que, alem da época do queremos aqui fazer referência a qualquer tentativa 

nascimento, a única rcstriçllo ao universo dos possí· de analise da personalidade, ou dinamica psicológica 
veis entrevistados foi a de que não vivessem em insti- dos sujeitos, como se se tratassem de casos clínicos, 
tuiçõcs, pois a institucionalização poderia dar um mas, mais propriamente, a "um ouvido mai.f per.~pi· 

sentido c um colorido muito part icular ás rememora- caz para U J·,,'ilf!za da mem6riu e da comunicação", 

çõcs referentes à vida familiar. O Anexo 2 traz uma como na referencia feita por Thompson (1992, 

breve descrição da vida decada uma destas pessoas. p.20S) aos ganhos que uma apropriação adequada da 
Se nos voltarmos paraoconjunto dos depoentes, Psicanalise pode traurao historiador. Nesse sentido, 

observamos que a maior parte dos entrevistados tomaram-se importantes na amilise o encadeamento 



do discurso, a decodificação das temáticas tratadas 

em função da forma corno aparecem no relato, ou, 

ainda, ausências e silêncios. Nessa escuta, tanto a 

insistência e a freqüência de surgimento de um tema, 

quanto a sua falta, podem ter significados diversos. 

Neste tipo de análise assume-se que a ~ubjctividadc 

do pesquisador é essenciaL pois é na contluênciadela 

com a do entrevistado que se produz a significação 

almcjada, num processo em curso já na realização 

das entrevistas (Rezende. 1995) 

Após esta etapa, foram delimitados os tcrnas 

que compuseram a descr ição final. Para tanto, foi 

feito um levantamento, entrevista a entrevista, das 

anotaçõcs claboradas, o quc pernlitiu uma síntcse de 

cada uma; a parti r da n:petição dos temas nas 

sínteses, ou das relaçõcs cncontradas cntre e les, os 

temas centrais foram definidos. Delimitados os 

temas, iniciou-se a composição da rcdação referente 

a cada um. Ncsta seqOênciade passos, foi preciso que 

se mantivesse num constante vai e vem entre a 

particularidade de cada entrevista e uma visão geral 

do conjunto de las, pois cada infonnação destacada 

não poderia ser analisada sem que se levasse em 

conta o contexto particular da entrevista e da vida do 

entrev istado, mas sua inclusão na composição final 

dependeria do quão significativa ela poderia ser 

considerada perante o todo 

Os resultados 
A riqueza das entrevistas é imenS3, e faz-se 

mister um recorte guiado pelo objet ivo proposto, que 

diz respe ito ã compreensão das relações pais-filhos 

em termos do exercício da autoridade e dos lim ites 

colocados ã criança, dentro do contexto de dia a dia 

que os tornc mais compreeusivcis 

OcotidianD 
É principalmente em tomo das briucadciras e 

dos brinquedos que gravit~ o rel~to sobre o cotid iano 
na infância dos cntrevistados. As descrições são 
vividas, ricas, e permeadas de prazer: "a gente se 

divertia a vontadc" (Sr. Nélson). 

Os entrevistados enfatizaram que a diversão 

independia da possc de brinquedos - "brincava 

mui/o, não tinha brinquedo não" (D. Deise), pois 

tudo era transformado cm brinqucdo e em brinca

deiras: o vagão do trem, o carrinho puxado por um 

bodc, cacos de louça, pedaços de bambu, a terra, 

rolhas, pedrinhas, os animais; o perambular pela 

c idade, as atividades cotidianas, c até algumas ativi-

dadcs de trabalho 

Os brinqucdos disponíveis eram na sua 

maioria artesanais, pois os rabricados, se existiam, 

eram pouco acessíveis para a maioria das crianças. 

Entre as meninas, o "objcto do desejo" eram as 

bonecas e, embora existissem as de louça, as mais 

comuns eram as de papelão, que facilmcnte se 

estragavam, deixando sua dona desconsolada. Entre 

os meninos "o sonho" era a bicicleta, mas ela era 

também muito cara, e só podia ser usada através do 

alugud. Eram esses brinquedos tão cobiçados e 

va lorizados que se cvitava mesmo de brincar com 

eles para que não estragassem. A intensidade do 

desejo poreles é apresentada sempre de forma a fazer 

presente a emoção da alegria com a sua posse, da 

tristeza por sua perda.. e dos esforços por contornar 

frustrações: 

"I"\aquete tempo era uns txmedio de papel1l0 
[risos], acho que nem existe mais. eeu. a min ha 
era grande. el"\t1lo eta ]a ~a rica] deu uma para 
cada uma. deu pras minhas inn.1l. pras minhas 
prima ai; a minha acho que eu sujei um pouco e 
fuitavar ... flqueisemboneca[risos].Olha ... mas 
o quanto que eu chorei por causa da minha 
boneca. as outra tudo tinha t>oncca ecu já n1l0 
tinha mais boneca [risos]. Isso. isso eu n.1lo 
esqueço" {O. Nadir) 
"quando eta]a tia] chegou, eu tava tá ( ... ) ela 
trouxeumaboladeborrachagrande.~h!Aquito 
104 a maior alegria que eu tive na minha vida. 104 
o meu primeiro presente de minha vida, nunca 
vou esquecer!" (Sr. Márcio). 

Algumas crianças dispunham de seu tempo 

com liberdade, podendo brincaroquanloquisessem, 

ou no máximo, dividiam-no com as atividades 

escolares; outras 110 entanto, deviam trabalhar: os 

meninos alL'dliando na renda familiar e as meninas 



nos serviços domésticos, e essa restrição era sempre 

muito sentida, por mcnor quc fossc. Assim, ao prazer 

das brincadeiras e dos momentos dc lazer, o 

contraponto constantemente existente é o peso do 

trabalho: não seria exagero dizer que o mundo dos 

adultos, na ótiea dos entrevistados era um mundoque 

existia c sc ordenava em função do trabalho, dc muito 

trabalho. Os homens tinham uma jornada extensa, 

trabalhando "até sábado também, desde às seis da 

manhã até ru seis da tarde" (D. Luisa); de tal fonna 

que "não tinha esse neg6cio de oito horas não; tinha 

que trabalhar o dia todo, ia de manhã, voltava em casa 

prá almoçar, voltava pro serviço e vinha de tardezi
nha quase à noite" (Sr. Tadeu) e que "o caboclo que 

trabalhava só linha o domingo para descansar. Era 

prá descansar mesmo, muitas vezes não saia de casa" 

(Sr. Nélson). 

Mas é a vida das mulheres, no entanto, que 

aparece mais enfaticamcntc descrita como consis

tindo só de trabalho: 

"Mas era ... o resto era trabalho,traba
lho. Minha mãe. coitada. levantava mais cedo 
que todo mundo e fazia o caf~. ela fervia o leite 
de cabra. ela fazia. logo cedo ela fazia o pão ( ... ) 
ela lavava roupa [suja do jogo de Meboij de 
toda aquela turma ( ... ) cozinhava ( ... ) quanto 
trabalho, meu Deus do céu! Hoje as mulheres, 
perto daquilo que minha mãe trabalhava, não 
era dez porcento do trabalho" {Sr. Hélio) 

A dureza deste cotidiano feminino devia-se ao 

grallde númcro dc filhos e ás condições da época 

com seus recursos escassos e precários. As tarefas 

usuais de lavar, passar e eozinhar eram mais penosas 

em fullção do fogão de lenha e do ferro à brasa; e 

eram necessárias muitas outras atividades extras: às 

vezes socar "o arroz porque lá não tinha ncm 

máquina" (D. Luisa), lavar roupa no rio, buscar água 

para o uso doméstico, fazer o pão, torrar e moer o 

café, e ainda costurar, tomar conta de plantações e 

criações nos quintais, o que tomava esta mulheres 

' ·polivalentes", como descreve o Sr. Tadeu: 

'a minha mãe cortava ocabelo de nÓ5, ela fazia 
roupa pFcI n6s, ela fazia chapéu pFcI gente ( ... ) 
elaf3zia tudo, fazia roupa, fazia tudo pr.j caS3 

( ... ) n3queletempo arrumava tempo prátuclo, 
né, tinh3 porco,linh3 horta. tinha cabr3 prátirar 
leite ,linh3detudo ... eratrabaltloso.né!Torrava 
café, em casa, fazia sal:l1\o em casas, o p~ da 
minh3 mãe era afamado ( ... ) minh3 mãe tinha 
ovos ( ... ) tinha aiaçlio, né, tomava conta da 
casa e tomava conta de tudo" 

Quando se voltam para a alimentação, os relatos 
trazem, por wn lado, a imagem da abundância e da 
facilidade de accsso à pesca, caça, frutas, e hortaliças, 

"naturalmente" disponíveis ou cultivados nos quintais: 

-ali era a estrada do Goiabal, que eles 
chamavam: tinha goiaba d3qui 3M lá ( ... ) 
porque era um castigo, viu. ninguém ligava: era 
tanta goiaba que ninguém ligava ( ... ) tinha 
rolinha que era um castigo. Rolinha, sabiá .. ." 
{Sr. Nélson) 

Mas havia outros alimentos, tais como leite. 
manteiga, ovos, carnc de frango ou peixe, quc, mmos 
acessíveis, ficavam reservados para dias especiais e 
distribuídos entre os filhos em quantidades rigi
damente controladas, levando as mulheres a fazerem 
verdadeiros malabarismos. Mesmo em familias que 
tinham mais recursos havia pareimônia c as gulo
seimas eram medidas e controladas: 

~Sobremesa não se repete' - é o que 
eles diziam para rlÓS ( ... ) Vai comer bolo, queria 
passar manteig3, minh3 mãe dizia: 'Bolo já tem 
manteig3· [risos] ( ... ) sobremesa não é feijão ' 
(o. Célia) 

Ao retratarem os locais em que passaram a 
inrancia, os entrevistados apontavam sua amplidão e 
a liberdade que possibilitavam; dadas as caracterís
ticas do ambiente, no entanto, deixar a criança livre 
era exp6-la a perigos, e os acidentes aconteciam: 

-a divisãod3 casa era de quatro metros. vão 
livre, agora, mais o telhado, essas coisas, a 
mangueira passava daquela casa .. . ( ... ) Ms 
avistamos uma manga lá em cima da 
mangueira ( .. . ) sai correndo, fui o macaquinho 
mais ItIpido, cheguei lá. peguei a manga com 
as duas mãos, vim eu. veio a manga. veio 
tudo ... Resultado ( ... ) fiquei muito tempo na 
cama urinando sangue.. andei de muleta, 
andei de bengala ... e nesse tratamento f.quei 
mais de-um aoo- (Sr. Luís) 



Ao lado dos perigos, havia a precariedade da 

medicina: médicos raros, medicamentos pouco 
eficientes, conhecimentos incipientes, e ainda de di
fici! acesso pela distància e dificuldade de loco

moção. Assim, a presença da morte, tanto de adultos 
quanto de crianças, era uma constante: abortos 
naturais, crianças natimortas, mortas na infância ou 
juventude por doenças incuráveis, mortes nas 
epidemias, mortes precoces de mulheres nos partos e 
de homens acidentados 

Isso, com certeza fazia com que se lidasse com 
a morte como algo que integrava naturalmcnte o 
cotidiano, nAo sendo um tema evitado nem havendo a 
preocupação em manter a criança à parte; ela parti
cipava dos velórios, pois "os defuntos eram velados 

na própria residência" (Sr. Luís), assistia aos enterros 

c, cm algumas famílias, guardava o luto nas vesti
meDias: "nós era menina, era luto fechado ( ... ) seis 
meses ... e nós era tudo menina quando morreu o meu 
avô" (D. Nadir). 

É interessante que das datas religiosas a 
Quaresma e a Semana Santa, a Sexta Feira da Paixão 
e o Sábado de Aleluia, com sua referência clara à 

morte, eram as mais marcantes: 

"A P.:iscoa Cfa guardada ( ... ) a Semana 
Santa tinha um respeito! ( .. . ) na Sexta Feira 
Santa nao podia nem falar alto. Dentro de casa 

nós tivemos sempre santo: minha mae. minhas 
tias cobriam o santo dentro de casa. ficava 
coberto até na Páscoa. Quando era sábado de 
aleluia. quando arrebentava a aleluia ( ... ) eram 
dez horas da manha, eram aqueles fogos, nê: 
batia o sino da Igreja, era aquela festa ( ... ) 
minha mãe. minhas tia chamava todos os filllos 
prn lavar o roslo ( ... ) porque a água era benta 
( ... )naquelahora ( ... )alénaSemanaSanla nao 
comia carne na quarta e na sexta ... mas na 
Semana Santa nllo comia carne a semana 
inteirinha, n1lo comia carne de jeito nenhum ( ... ) 
na sexta feira da Paixlio ( •. ,) era um respeito, 
nao falava Mo, nllo podia cantar, a gente ia na 
Igreja, era só prá ir prá igreja, aquele die ( ... ) 
n1lo varria a casa. nllofazla nenhl)lll barulho. 
nossa ... se ouviam fazer barulho eles ficavam 
bravos, meu tio, minha m1le mesmo: 'nlio pode 
fazer barulho Iloje: Nosso Senhor morreu' ( ... ) 

tinha um relojoeiro que Cfa vizinllo OOSSO. ele 
parava os relógio tudo que tinlla na casa ( ... ) 

tinha procissao na Sexta Feira da paixão ( ... ) 

aquela da madrugada , a ' procisslio do 
encontro'( ... )agentelánaprocissao.cépensa. 
minha mlie punha vestido escuro. de manga 
comprida, em nós,prá ir na procissllo( .. . ) na 
Sexta feira da Paixão todo mundo tinha vestido 
escuro". azul marinho com pintinha branca .. 
preto com umas florzinha branca. punha na 
sexta feira , todo mundo punha roupa escura" 
(D.Nadir) 

As referências à dificuldade dc acesso aos 
escassos bens, já apontadas de diversas fomJas, 
começavam com o próprio dinheiro, que ''naquele 
tempo ( ... )valia. mas era dificil prá ganhar ele" (Sr. 
Tadeu); as coisas eram baratas mas "cê não tinha o 
dinheiro prá comprar, não adiantava nada" (Sr. 
Gustavo), o que só se agravava face ao grande 
número de filhos: 

'Avida quando eu era aiança era uma 

vida dificil, os pais trabalhavam bastante mas, 
com muitos filllos. era drfieil. Enti:io nliose tinha 
mu~a oportunidade de ter essas coisas em 
casa nllo: brinquedos, livros de estória, nao 
havia isso nlio." (O. Célia) 

Nestc mundo, a criança valorizava o dinheiro e 
tomava iniciativas para ganhá-lo, aprendia a não 

desperdiçar nada, a encontrar fonnas de suprir as 
carências; sofria com elas, mas era preciso aprendera 

contentar-se com o quc tinha e conformar-se com o 
que não possuía, sendo insistentemente ensinada a 
ser caridosa e honesta· 

"minha mlie me ct1amou em particular, eu 
nuncaesqueço,'cuidadomeufilho,seásvezes 
vQCêvêuma moeda. um dinheiro flO balclio, no 
cMo.nliovaipegarnlio.àsvezesêumac~ada: 

( .. . )práversevocééhonesto·( ... )elatinhauma 

preocupaçlio! [ris!a] E eu vi muitas vezes 
dinheiro no ct1i:io. Mas nlio pegava nlio. Ela jc'i 
tinha avisado, né? E até hoje eu não sei se era 

cilada ou n:lo [risos] Me lembro uma vez,qLlC 
um viajante ( ... )[mediante um serviço prestado) 
enfKlu a mao 00 bolso do colete e me deu duas 
moedas ( ... ) Eu foqueitao CO<1tente. fiquei rico 
com aquelas duas moedas ( ... ) custei pra 
gastar, sabe? [risos] Custei pra gastar porque 
eu tinha dó de gastar aquele dinheiro. Era raro. 
né? (Sr. Hélio) 



A relação com Dsadultos 

Ao se referir aos adultos - e mais I:spel:itlca

mente aos pais, uma constante-talvez a Ílnica - é a 

caractcrização de atitudes condilcntcs com uma 

educação que fazia valer a obediência. Havia uma 

atmosfera ondc todos sabiam o que em esperado e o 

cumpriam, de tal rorma que "o,~ filhos não davam 

mui/os (..) ahorrecimen/os graves" (D. Laura) 

"Ele [u plli] era lá em cima e a gente cá em 

baixo" (D. Deise): assim é a imagem quc cmerge das 

falas cm termos de uma distância estabelecida entre a 

criança e o mundu dos adultos. nesta prálica pautada 

pela obedii:ncia estrita que contemplava razões de 

ordem moral c que cstahclecia uma rígida demar

cação quando um tema era "assunto de adullo". 

Mas, a despeilo da distância e da severidade, a 

figura dos pais aparece caracterizada por valores 

muito positivos e são apontados sinais de afeto -

principalmente nos euidodos dedicados aos filhos 

'meu pai não. nunca brincou com a gente, 
nunca ... gostava muito. eu sei que gostilvil, 
milS era diferente ( .. . ) você sentia o ilmor dele e 
dela qUilndo você punha uma roupa e que ele 
aprovasse, você notava O orgulho nele, 
entende, então. aquete orgulho demonstrava o 
quantoelequeriabemagente. Elegostavaque 
a gente se arrumasse direitinha quando era 
criança, cortasse o cabel inhO direitinho, 
sempre arrumadinho .. , esse era o modo, era o 
amor que ele dava' (O. Oeise) 
"ele adorava criança ( ... ) pequena ... pediaprá 
pegar no colo ele pegava ( ... ) ele gostava quan
do ii gente fazia carinho ne le ... a gente ficava 
doente. ele ficava desesperado .. , '(O, Lúcia) 

o controle dadisc iplina ficava ao encargo tanto 

do pai quanto da mãe, com as mais variadas diferenças 

na forma como "dividiam" e se desempenhavam 

nesta tarera; não raro estabelecia-se uma espécie de 

equilíbrio em que a maior severidade dc um deles era 

contrabalançada pelo oulro: 

'com minha mãe a gente brincava, não obede
da muito quando ela chamava. a gente nlio 
dava muita bola , porque mae é sempre mais fie
xivel, né,o pai êdurlio, nê , Agora meu pai não. 

meu pai.., nunca me recordo de ter respondido 
quando meu pai fa lasse: 'Vai fazer isso' e 
alguém fa lasse 'nao vou'. Deus me livre , eu 
nem era boba de lazer isso" (D. Deise) 

"Easvc<:esescutavapapaifa lar( ... )prá 
mamae: 'cI! está errada, essa menina é muito 
boa,essameninanãoprecisadissoquecêeslfl 
fa>:endo. e la n1l0 precisa que você fique brava 
desse jeito, ela é muito boa: você devia ter uma 
filha bem sem juizo, bem malcriada" (O. Inés) 

o retrato das mãcs, cm particular, aparece 

tecido mais como um mosaico, em que se misturam 

aspectos "positivos" e "negativos". Voltada para o 

trabalho doméstico, que não era pouco, c com muitos 

filhos, a mulher não podia despender muito tempo 

com cada um deles. É referindo-se a elas que são 

mais comuns os relatos de episódios que demonstram 

falta de tato, de compreensão e pacii:llcia com os 

filhos, mas em compens.1ção era ela qllcm os acolhia 

nos momentos de desamparo; ela cuidava da 

alimentação c vestuário e nessa tarefa atendia a 

algumas necessidades e desejos muito particlllares 

dos filhos 

"Mas tinha dia que dava vontade de 
comer um ova cozido. mas nlio tinha, cortada. 
Na frente ~nha uns ital iano ( .. ) ent1l0 ela ia lá 
pedir emprestado um ovo , esperava as 
galinhasdeta botar pra devolvera ovo (.,.) que 
coisal Emprestava o ovo" (Sr, Hêlio) 
'0 pao, que lodo mundo queria o bico do pao, ai 
~nha pao espanhol. ( .. . ) um plio redondo que 
eles chamavam pilo espanhol que era cortado 
bem fundo ( ... ) então, saia tl.ldo bk:o quadrado. 
era tudo bico, então, todo mundo comia os 
bicos. Era o único jerto de acalmar ameninada 
principalmente os menores, nê" {O. Oeise} 

Na redc de relações fami liares destacavam,se 

t.1mbém como figuras imporlantes para a criança 

principalmente os a\'ós. As avós em especial, são 

lembradas como car in hosas c atenc iosas, eomo 

alguém que fazi a de tudo para agradar 

"Essa avo [matema) eu era muito ape
gada a ela ( ... ) quando chegava as férias ela 
mandava me buscar ( ... ) e les me bajulavam 
tanto que quando eu ia de férias eu passava 
bem, esquecia um pouco da minha m1le ( ... ) no 



quintal eu ficava muito atrás da minhaavó,ela 
ia Irntar das galinhas quando chegava de ma
nhã, eta levantava cedo para tratar das gali
nhas. Unha que me chamar porque se náo me 
chamas~ para eu levantare ir junto com ela 
tratar das galinhas, eu ficava apaixonada. che
gava até a chorar. Meu av6também tinha muito 
luxo comigo. Ele viajou muito. contava muito 
história e eu gostava de sentar peno dele para 
contar história ( ... ) dava muita atenção de todo 
jeito" (O,lnês) 

Algumas reflnões: autoridade e limites 
Para tecer alguns comentários acerca da des

crição acima, gostar íamos de fazê~lo através de um 

jogo entre duas posições: nllma delas, visualilllillos 
um rctr~!O lia vida li~ criam,:a tal como por ela vivida; 
noutra, este retrato aparece como um desenho feito 
segundo o ponto de vista de pessoas do mundo de 
hoje - pelo que a seleção de aspectos que o compõe é 
informativa, e mllito, deste hoje (Gagnebin, 1997). 

I'artindo das descrições do contexto histórico· 
social, ta l como nossos entrevistados a fi7.eram, 
evidenciam·se os sinais das transfomlações na 
economia e na sociedade que ocorriam no período e 
que apontavam para o surgimento de uma ordem 
mais "modema" em meio a aspectos mais ''tradicio
nais". Podemos entender dessa forma, por exemplo, 
a incipiente industrialização (que se fazia sentir 
principalmente nos raros mas muito desejados objetos 
industrializados) coexistindo com forte religiosidade. 

A existência de uma relação de autoridade 
legitimada pela separação entre o universo do adulto 
e oda criançaé inquestionável, assim como oé a liga
ção afetiva estabelecida com os pais. Ela independia 
da quantidade de tempo e da atenção conereta que 
eles, ocupados eom outras coisas a maior parte do 
tempo, podiam lhe: dar; e: aconte:cia a dcspeito do 
exercicio de sua autoridade, que. segundo os re latos, 
a criança sentia como fonte de restrições. 

Ao mesmo tempo, não se pode negar os sinais 
de uma fonna de se lidar com a criança em que, 
embora não predominasse, estava presente a pr~o
cupação cm atender seus caprichos e desejos e e: m 
que ela era festejada e agradada pelos adultos. Nos 

parece bastante significativo do reconhecimento da 

legitimidade do desejo infantil, entre outros, que uma 
mulher ocupada de sol a sol, responsável por provera 
casa e a familia de todo o necessário à vida, se 
deti\lesse para buscar um dificil ovo a pedido do 
filho, ou se preocupass\; cm fazer o pilo de dez bicos 
para contentar a todos os filhos que queriam comer o 
bico do pão. 

Mas os tempos eram parcos c, tanto a adultos 
como a crianças, nào se podia atender a muitos 

desejos, não se podiaregaJar demais. E assim parece· 
nos bem estabelecido um jogo em que comrapõc·se 
desejos a restriçõcs, algumas impostas diretamente 
pejas condições da vida de então, outras por urna 
figura de autoridade, também ela sujeita aos limites 
que essa condição de vida impunha 

Assim,porexemplo,criançatinhaasua 
disposição espaços amplos. num ambiente 
sinõnimodeum grnude liberdade que tem sido 
um aspecto muito comum quandO se fala sobre 
a infância no perlodo (Silva, Garcia & Ferrari , 
1989) 

Mas havia também o outro lado desta situaç.ão, 
que retira em parte o tom idílico com '1m: se poderia 
imaginá-la: naquelas condiçõcs, a criança fica\la ex
posta a Jll"'rigos, o que significava ter o olhar dos pais 
corno um pano li", fundo constant"" numaespCciede li
berdade vigiada, e fazia da possibilidade de acidentes 
um companheiro dc folgucdos menos alvissareiro 

Aqui nossas entrevistas nos pennitcm dizer 
que havia todo um conjunto de aspectos - a escassez 
de bens, a necessidade de trabalho árduo para a pro
dução do necessário à vida, a presença da monc c da 
religiosidade, ao lado da solidariedade, da parcimõ· 
nla. da convivência com os limites humanos e com a 
dor - que caracterizava a forma de ordenar e dH 
sentido às experiências vividas, e que legitimavam o 
exercício da autoridade. Nosso olhar então se volta 
para hoje: e o que percebemos é um conjunto quase 
que oposto: os bens são abundantes, eles aparecem 
como uma conseqüência indireta do trabalho, a ação 
humana deve guiar-se pela racionalidade tecnol&. 
gica, na qual ni'l.o cabe aconsideraçãocom outrem, ca 
sociedade de consumo apóia·se num imaginário 
segundo o qual o bem cstar individual se pôr: como 
meta suprema, noqual não há espaço para ador e para 
o limite (Adorno & Horkheimcr, 1985); nesse qua
dro, a autoridade aparece como algo fora li", lugar. 



De todos estes aspectos, o que nos parece 

central, para que compreendamos as dificuldades 

atualmente sentidas pelos pais na educação de seus 

filhos, é o imaginilrio ligado àsociedade de consumo, 

que nos apresenta a vida como uma promessa de 

plenitude (Ribeiro, 1996), quando educar, na sua 

dimensão socializadora significa colocar limite5 ao 

desejo ... 

Voltandoafalardo inicio do século e colocando 

cm pauta a oposição entre ''tradicional'' e "moderno", 

acreditamos poder ver no retrato os sillais de um 

processo de modernização em curso no qual, em 

tennos da rclaçlio enlre pais e filhos. consideramos 

mais pertinente falar de uma re>:odificaçãode valores 

(Aries, 1981; Géllis, 1991.) cujo móvel mais 

importante parcce ter sido emergêneia da sociedade 

de consumo 
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Anexo I: Tópicos focalizados na entrevis ta 

• caracterização dos locais onde passou a intàneia: a 
cidade, a casa, a escola, outros espaços freqüen-

""" • caracterir..ação da família: constelação familiar, 
pessoas que moravam na casa, profissão e nível de 
escolaridade dos pais 

• caracterização do cotidiano da criança em termos 
de suas atividades gerais, alimentação, hábitos de 
higiene, vestuário, lazer, brinquedos e brinca
deiras e obrigações 

• caracterização dos pais: aspectos pessoais (perso-
nalidade) e tarefas cotidianas 

• caracterização do relacionamento cntre imlãos 

• caracterização do relacionamento entre os pais 

• caracterização do relacionamento entre adultos c 
crianças e, particularmente, entre os pais e o 
entrcvistado 

• caracterização do relacionamcnto com outras 
cnanças 

• caracterização das regras, permissões, comuni
cação c formas de correção na educação 

• caracterização do cotidiano escolar: tarefas, 
vestuário e atividades 

• caracterização do professor 

• caracteriT..ação do relacionamento com pares na 
escola 

• solicitação de fotos de família c de crianças, do 
período ell! questão, e da descrição das mesmas. 

Anexo 2: Caracterização das pessoas entrevistadas 

• Sr. Gustavo, de99 anos (1895), nasceu e passou a 
inflincia na faTcnda Dumont, onde scu pai tinha 
um hotel junto à estação de trem. Seu pai era 
descendente de brasileiros e africanos; a mãe era 
italiana. tendo chegado ao Brasil na infância ou 
juventude. Sr. Gustavo perdeu a mãc ainda em 
criança. Cursou o primário completo, trabalhou e 
aposentou-se como comerciante. É viúvo, tem 
filhos e nctos c atualmente mora com uma filha c 
sua família. 

111 

• Sr. Paulo, de 88 anos(1907), nasceu em Gênova e 
aos sele anos sua família emigrou, fixando-se 
inicialmente em Araraquara e depois, aos onze 
anos, em Ribeirão Preto. O pai era engenheiro 
agrônomo e trabalhava nessa área como funcionário 
público. Os pais eram católicos, mas se tomaram 
espiritas quando Sr. Paulo ainda era criança. Sr 
Paulo cursou o primário completo e foi aprendiz 
de serralheiro, profissão na qual trabalhou e 
aposentou-se. Vive com a esposa e urna filha solteira 

• Sr. Hugo, de 85 anos( 1909), nasceu numa fazenda 
em Santa Rosa do Viterbo (; nela passou sua infàn
cía. Os pais imigraram da Itália adultos; perdeu o 
pai com um ano de idade. tendo sido criado com o 
auxílio dos irmãos mais velhos, trabalhadores 
fUfais, todos eles nascidos na Itália. Cursou o 
primário sem chegar a concluí-lo. Trabalhou como 
comerciário e como comerciante. É aposentado e 
atualmcntc vive com a esposa 

• Sr. Nelson, de 84 anos (1909), nasceu na fazenda 
Dumont. onde morau até os três anos, mudando-se 
depois para Ribe irão Prelo. Os pais, imigrantes 
italianos vindos para cá na juventude, tinham um 
amlazém cm sociedade com os avós paternos. 
Completou o curso técnico em contabilidade, 
tendo trabalhado em banco atê Slla aposentadoria. 
É casado, tem uma filha e mora atualmertle 
somente com a esposa. 

• Sr.lgor,de83anos(l910),nasceuem Araraquara, 
mudou-se para Pindorama com um ano de idade, e 
com lO anos para Piracicilba. Os pais vieram da 
Espanha em criança. O pai, dono de um armazém, 
abandonou a familia na época desta última 
mudallça; sua mãe, apesar de oriunda de unta 
família de mais recursos, passou então a lavar 
roupa para sustentar os filhos. Sr. Igor eursou o 
primário completo, e trabalhou em criança numa 
marcellaria. Em adulto trabalhou e aposenlou-se 
como ferroviário. É viúvo c mora com uma filha 

• Sr. Oto, de 83 an05(191 I), nasceu na zona rural de 
Orlândia, e passou a infância em fazendas na 
região. Os pais eram imigrantes italianos que aqui 
chegardm em criança; ° pai era administrador de 
fazendas. Cursou o primário completo c teve 
várias atividades prolissionilis, mais foi predomi
nantemente eomereiante. É viúvo e mora com urna 
filha e sua fam ília. 

• Sr. Hélio, de 83 anos( 19 12), nasceu e passou sua 
infància em Ibatê. Os pais eram imigrantes italia-



'" 
nos que para aqui vieram já adultos, t: [} pai , 
embora tivesse muita cultura c fosse filho de um 
ti.mcionário Pllblico na Itália, trabalhou no Brasil 
como sapateiro. Sr. Hélio começou a trabalhar 
como aprendiz de alfaiate e também no comércio 
desde criança e seguil.l a profissão de alfaiate, 
inicialmente como empregado, mas depois 
montando sua própria oficina; paralelamente foi 
músico c prefeito. É casado, tem filhos e netos, e 
mora atualrncnte na casa de uma filha. 

• Sr. Tadeu, de 83 anns(19 12), nas!;!:" e passou sua 
inl1incia em Ribeir;io Preto. O pai e a mãe vieram 
da Itália, ele najuventudc c ela na infância. O pai 
cra sapateiro, com seu próprio negócio e nesta 
profissão Sr. Tadcutrabalhou(inicialmcntccom [} 
pai e depois como empregado) e aposentou-se. 
Cursou até [} terceiro ano primário. é solteiro e 
mora com uma innã 

• Sr. Luís, de 76 anos (1918), nasceu em Campinas, 
onde morou até os sete anos; passou o restante de 
sua infância na cidade de São Paulo. O pai e a mãe 
eram de famílias de fazendeiros brasileiros. O pai 
era guarda· livros. Sr. Luís fez um curso técnico na 
área de engenharia meeânica. tendo trabalhado c 
>e a)'lOsentado nessa área como funcionário público 
É casado pela segunda vez e mora com a esposa. 

• Sr. Márcio, de 76 anos (1919), nasceu e passou a 
infànci~ em Rio das Pedras. Os pais vieram da 
Itália em criança. O p~i era pedreiro e a mãe 
eventualmente costurava para fora. Sr. Márcio 
cursou o primário completo e trabalhou desde 
criança para ajudar a familia, cm atividadcs diver
sas (como auxiliar numa chácara, eomo engraxate 
e, ainda, vendendo legumes na cidade e água no 
eampo de futebol). Foi aprendiz de marceneiro e 
pDstcrionncntc de sapateiro, atividade na qual tra· 
balhou na vida adulta. primeiro eomo empregado 
e dcpois com seu próprio negócio; paralelamente 
trabalhou como inspetor de alunos. E aposentado e 
viúvo, morando com uma filha e um neto. 

• D. Luisa. de 92 an05 ( 1903). naseeu em São João 
da Boa Vista num ramal da estrada de fcrro em 
constnlção, onde passou sua infãnci~ até chegar à 
idade escolar, quando mudou·se para Batatais. O 
pai, imigrante português, era ferroviário; sua mãe, 
de ascendência brasileira, faleceu qUlllldo era ado
lescente. Cursou o primário completo. Seu marido 
era formado em Contabilidade. tendo trabalhado 
eomo funcionário público c professor universitá-

rio. Tcve cinco filhos e tem netos e bisnetos; 
viúva, mora com duas filhas solteinls. 

• D. Inês, de 90 anos (1903), nasceu em Franca. e 
mudou-se diversas vezes: aos três anos e meio 
para Ituverava. aos onze anos para Pedregulho e 
aos catOrLe para São Joaquim. Os pais eram 
desccndentt:s de brnsileiros, de famílias com posses. 
O pai. inicialmente fazendeiro. adoeceu. perdeu 
bens e a mãe passou a sustentar a familia traba
lhando como costureira. Em função da doença. (1 

pai teve uma vida profissional instável, cum várias 
atividades. entre elas a de proprietario de um hotel 
D. Inês cursou ate o tercciro ano primário. O 
marido era fannacêut ico, tendo se dedicado à 
política. O.lnes teve nove filhos, tem muitos netos 
e bisnetos; é viúva e mora com um dos filhos. 

• D. Rita, de 89 anos (1905). nasceu cm Campinas 
de onde saiu com 13 anos para morar ~m Santos 
Os pais vieram recém casados de Portugal. O pai 
era tesoureiro de bonde. Cursou o primário 
completo. Tem filhosenetos, éviúvae mora sozinha 

• D. Eneida. de IB anos (1912). nasceu em Franca c 
lá passou sua infância. De as~endencia brasileira, 
os pais, protestantes, eram descendentes de 
grandes fazendeiros. O pai era agrimensor. D. 
Eneida forolOu-se em Fannácia, e trabalhou e 
aposentou-se como funcionária pública em área 
próxima; paralelamente foi tambêm jornalista 
Casou·se duas vez~s, é viúva e mora sozinha. Tem 
um filho, nClos e bisnetos. 

• 1). Laura, de 82 anos (1913), nasceu em Santos 
Dumont onde viveu ate os cinco anos de idade, 
quando mudou-se para Ribeirão PrelO. Os pais 
vieram da Itãliajã adultos. Seu pai. dono dc um 
hotel junto à estação de trem, faleceu quando ela 
ainda era bebê. A mãe man!c\'~ o holel ale a 
mudança para Rihcirão PrelO. ond~ criou-a com (1 

auxilio financeiro dos outros filhos. Seus pais 
eram católicos, mas D. Laura tomou-se protes
tante na infância e espirita na juventude. D. Laura 
tem filhos, netos e bisnetos e reside atualrnenle 
com o marido, Sr. Paulo (lambem entrevistado, 
vide acima). 

• D. Lúcia, de 80anos (1913), nasceu em Pontal e lá 
passou sua infància. Os pais vieram da Espanha na 
juventude. O pai era elctricitário. D. Lúcia cursou 
até o terceiro ano primário. É viúva, tem filhos, 
netos e bisnetos, e atualmente reside sozinha. 



• D. Marta, de 80 anos (1914), nasccu em na zona 
rural de Santa Rosa do Viterbo, onde passou sua 
infância Os pais, imigrantes italianos que aqui 
chcgaram na infância, eram lavradores. Cursou 
dois anos do primário. É casada, tem filhos c 
nelos, c mora atualmente com o marido, Sr. Hugo 
(também entrevistado, vide acima) . 

• D. Nadir, de 79 anos (1915), nasceu em Ribeirão 
Preto onde reside até hoje. O pai e a mãe vieram da 
Itália, ele najuventude e ela na infância. O pai era 
sapateiro. D. Nadir cursou até o terceiro ano 
primário, trabalhou e se aposentou como 
bordadeira, tendo sido também comerciaria. É 
solteiro e moro atualmente com Sr. Tadeu 
(também entrevistado, vide acima), seu innão. 
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• D. Cél ia, de 77 anos (19 17), nasceu e passou a 
inlãncia em Ribeirão Preto. Os pais, de ascendên
cia brasileira, ambos descendentes de fazendeiros, 
trabalhavam na area de educação, o pai como 
secretário c a mãe como professora. D. Célia 
completou o curso nonnal, tendo trabalhado t sc 
aposentado como professor.!. É viúva e tem filhos 

• D. Deise, de 76 anos (1918), nasceu e passou sua 
infância em Ribeirão Preto. O pai, imigrante 
italiano que veio triança para o Brasil, trabalhava 
numa fazenda mas, ttndo perdido a perna num 
acidente, montou uma stlaria. A mãe era descen
dente de italianos. D. Deisc cursou o primário 
completo, é casada, reside com o marido, tem 
filhos, netos e bisnetos. 


