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SANDRA BRASIL E GABRIELA ROMERO 

os 36 anos, o escritor 
checo Franz Kafka 
(1883-1924) escreveu 
ao pai uma cana de 
mais de 100 páginas, 
mas não encontrou co

ragem para enviá-la. Seu teor só viria à 
luz depois da morte do comerciante Her
mann Kafka, com a publicação do livro 
Carta ao Pai, em 1919. O escritor ex
pressava ali o medo, por vezes pavor, que 
a figura paterna lhe despertava. "Tu me 
perguntaste recentemente por que afirmo 
ter medo de ti. Eu não soube, como de 
costume, o que te responder, em parte 
justamente pelo medo que tenho de ti. 
em parte porque existem tantos detalhes 
na justificativa desse medo que eu não 
poderia reuni-los no ato de falar de modo 
mais ou menos coerente", desabafaria 
ele. que sofrera com a desaprovação do 
pai em relação à noiva com quem plane
java casar-se. Como todo grande escritor, 
Franz Kafka conferiu à sua experiência 
particular uma dimensão universal — e 
escancarou por meio de sua prosa bri
lhante o que vinha sendo a tônica da re
lação entre pais e filhos desde a Antigui
dade, quando se fincaram as bases das 
sociedades patriarcais. A figura paterna 
como fonte de admiração e respeito nu
tridos a distancia, à sombra do medo a 
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que se refere o escritor checo. A propósi
to: ele jamais viria a selar matrimônio 
com a noiva. Kafka nunca se casou. 

As histórias dos pais e filhos que 
ilustram as páginas desta reportagem 
sinalizam para uma transformação radi
cal nessa relação tão permeada de amor 
como de conflitos. Afirma o inglês Mi-
chael Lamb, chefe do departamento de 
psicologia da Universidade de Cam
bridge e um dos autores do livro A Pa
ternidade no Século XXI: "O estreita
mento do vínculo entre o pai e sua prole 
é, sem dúvida, uma das mudanças mais 
revolucionárias experimentadas pela 
família moderna". Ele chama ainda 
atenção para o tipo de laço que emerge 
dessa aproximação. A relação é cons
truída hoje muito mais sobre a base pla
na da cumplicidade do que sobre a lâ
mina do temor. A influência paterna fi
cou mais leve. Um sinal disso é o cres
cente número de filhos que, voluntaria
mente, requisitam a palavra de seus pais 
na hora de tomar decisões. Ao contrário 
do que a juventude da década de 60 
apregoava, em seus até certo ponto sa
lutares movimentos de contestação, os 
rapazes e as moças de hoje confiam em 
gente com mais de 30 anos — em certos 
casos, bem mais que 30 anos. 

E o que mostram várias pesquisas. 
Uma delas, feita sob encomenda da 
Editora Abril, que publica VEJA, ou
viu dezesseis grupos de jovens entre 16 
e 25 anos, de quatro capitais brasileiras 
(Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e 
Porto Alegre). Os depoimentos, em 
que os participantes se referem com 
frequência à figura paterna como "meu 
paizão" e "meu velho", revelam que é 
o pai a figura com mais ascendência 
sobre eles em relação às fontes de lei
tura que buscam para se inteirar dos 
assuntos da atualidade. "Há uma clara 
aproximação intelectual entre pais e fi
lhos. Isso porque ambos os lados pas
saram a ter visões de mundo mais ali
nhadas", observa a psicóloga Denise 
Turcheto, à frente da consultoria que 
realizou a sondagem. Essa aproxima
ção ocorre muitas vezes sob o mesmo 
teto. já que os filhos agora postergam 
ao máximo a saída da casa dos pais: 
desde 2009, cresceu de 3,3 para 4,7 
milhões o número de lares brasileiros 
que contam com pais, mães e jovens na 
faixa dos 25 aos 30 anos — uma fase 
em que as conversas podem se dar em 
nível mais franco e, não raro, mais ele
vado. "Nos fins de semana, eu e meu 
pai passamos horas na cozinha de casa 
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A revolução feminina, iniciada há 
meio século, também transformou a pa
ternidade. A tradicional divisão domésti
ca de tarefas, segundo a qual o pai era o 
provedor econômico e a mãe cuidava da 
prole, começou a ruir. Homens passaram 
a desempenhar funções em que nunca 
haviam se aventurado e a se fazer mais 
presentes na rotina dos filhos, sem ter a 
mãe como intermediária nessa relação. 
Esse fato pode ser verificado com clare
za na vida do engenheiro civil Cláudio 
Gosling, atualmente com 54 anos. Como 
sua mulher sempre esteve absorta em 
empregos de horários menos flexíveis 

que os dele, Gosling passou a frequentar 
territórios até três décadas atrás domina
dos por mulheres, reuniões escolares e 
festinhas infantis. '"Ele era a minha ba
bá", brinca o filho, Luiz Antonio, hoje 
com 22 anos (engenheiro como o pai). 

A transição para esse novo modelo 
de paternidade não se dá sem traumas, 
como alerta a filósofa francesa Elisabeth 
Badinter: "Nunca houve tanta pressão 
sobre os homens. Eles devem ser profis
sionais exemplares, exímios trocadores 
de fralda e ainda inspirar autoridade". 
Apesar das aflições embutidas nessa mu
dança de papel, até que eles estão indo 

bem na adaptação. Uma pes
quisa conduzida pelo escri
tório brasileiro da Interna
tional Stress Management 
Association (Isma). com 
1 365 empresários e executi
vos de São Paulo. Porto Ale
gre e Belém, mostra que 
quase a metade deles tem 
hoje a família como preocu
pação central. Uma parcela 
de 3% dos entrevistados 
chegou a tomar medidas 
práticas para conseguir dedi
car mais tempo aos filhos, 
por vezes até abandonando o 
velho emprego para engatar 
em trabalhos de horários 
mais maleáveis. "É um nú
mero ainda pequeno, mas 
sinaliza uma tendência de 
comportamento que os apro
xima do padrão das mulhe
res", observa Ana Maria 
Rossi, da Isma. 

Até que ponto, contudo, 
um pai pode ser amigo de 
seu filho? Trata-se de uma 

pergunta genérica, para a qual existe 
uma multidão de respostas individuais, 
mas que tem um parâmetro inescapável. 
ao menos nas famílias saudáveis, e não 
naquelas como a protagonista do ro
mance Os Irmãos Karamttzov, do russo 
Fiodor Dostoievski. O autor pôs na boca 
de um dos personagens uma frase que 
adquire feições terríveis quando trans
portada do terreno da fantasia infantil 
para a realidade: "Todos os homens que
rem a morte do pai". O parâmetro ines
capável é que. sc a mãe é uma figura 
com a qual os filhos mantêm trocas 
emocionais moldadas pela natureza, o 
pai é um dado cultural. Ou seja, do pon
to de vista psicanalítico, ele é um fantas
ma originário que precisa concretizar-se 
no universo infantil e adolescente como 
referência que introduz os filhos no uni
verso das interdições psíquicas e no âm
bito das regras sociais e das leis escritas 
pela civilização. Numa síntese do pen
samento do austríaco Sigmund Freud, 
pai da psicanálise (pai. repare no aposto 
consagrado), ao indicar ao filho e tam
bém à filha que ele ou ela não são um 
prolongamento da mãe, sua fonte de ali
mento e satisfação, o pai é a primeira 
pessoa a apresentar-lhes a noção de li-
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mites. Emocionais e corporais, inclusi
ve. Segundo Freud, a autoridade paterna 
é peça-chave para que a criança compre
enda que é um indivíduo e terá de sub
meter-se a normas ao longo de toda a 
vida. Por isso, ele pode ser um fantasma 
tão odiável. Por isso. ele pode ser um 
homem tão adorável, seja como um mo
delo a ser imitado pelos filhos ou perse
guido pelas filhas em seus futuros par
ceiros. Mesmo quando tudo dá errado, o 
pai pode mostrar um caminho, e se tor
nar um padrão a ser negado pelos dois. 
"Quando a diferença entre o lugar dos 
filhos e o do pai se torna tênue, pode 
ocorrer um desequilíbrio nessa dinâmi
ca que não é bem-vindo", diz o psicana
lista Paulo Roberto Ceccarelli. 

O bacharel em direito Evaldir Tama-
rozzi, de 51 anos. enquadra-se no perfil 
de pai que se populariza nos novos tem
pos, o do pai-amigo. Os filhos—Aman
da, de 19 anos. e Matheus, de 16 —. 
seus companheiros de balada, referem-

se a ele pelo apelido de Magrão e o têm 
como "a melhor companhia do mundo". 
Nessas bases, muitas vezes com os jo
vens reinando em casa. sem respeitar a 
hierarquia, pode-se imaginar como é di
fícil demarcar o espaço de cada um den
tro do conjunto familiar. Tamarozzi diz 
que consegue: "Cobro deles que cum
pram com suas responsabilidades". 
Atualmente, a filha mora com ele, en
quanto o filho vive com a mãe, de quem 
Tamarozzi se separou há treze anos. Ar
ranjos como esse, aliás, têm se tornado 
comuns. Mais de 1,3 milhão de homens 
brasileiros moram sozinhos com seus 
filhos, de acordo com o IBGE. 

Dois fatores de cunho demográfico 
têm influência direta sobre o elo que se 
estabeleceu entre pais e filhos. O primei
ro diz respeito ao tamanho das famílias: 
28% delas registram um único filho. O 
segundo tem a ver com a idade com que 
os homens estão se tornando pais, cada 
vez mais tarde. Para se ter uma ideia, já 

são mais de 10 milhões os brasileiros que 
tiveram pelo menos um filho depois dos 
50 anos, fenômeno chamado pelos de-
mógrafos americanos de "grey daddies" 
(pais de cabelos grisalhos). Tal grupo 
vem aumentando de forma expressiva — 
saltou 34% em apenas seis anos. segundo 
um levantamento da consultoria Cogna-
tis. "Pais mais velhos debruçados sobre a 
educação de um único filho estão, em ge
ral, mais disponíveis", analisa Reinaldo 
Gregori, doutor em demografia pela Uni
versidade da Califórnia, em Berkeley, 
responsável pelo levantamento. Esse 
grupo é composto, em geral, de gente 
que teve filhos antes, já errou muito e 
tenta agora tirar algo positivo da expe
riência anterior. Integrante dessa leva, o 
empresário Hiram Santiago, de 58 anos, 
tem quatro filhos — dos 4 aos 30 anos de 
idade. Ele chegou a recorrer à terapia pa
ra aprender a lidar com os acalorados 
conflitos que travava com sua prole mais 
velha. "Em que pesem todos os meus de
feitos, acho que me tomei um pai me
lhor", diz. Para sua caçula. Julia, Hiram é 
uma espécie de herói. Quando crescer, 
ela provavelmente terá uma visão pater
na mais próxima da do escritor america
no Mark Twain do que da de Kafka. Dis
se Twain, com seu humor peculiar: 
"Quando eu era um garoto de 14 anos, 
meu pai era tão ignorante que eu mal 
conseguia suportar ficar perto daquele 
senhor. Mas. quando completei 21. fiquei 
estarrecido com quanto ele havia apren
dido nesses sete anos". • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 32, p. 104-112, 10 ago. 2011. 




