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INTRODU(:AO

1. EM Q UE PENSAMOS QUANDO FALAMOS DE «VALORES»?

o debate em tomo dos valores tern vindo a generalizar-se. Nos discursos
pollicos e academicos e tambem nos media. Questiona-se a desintegra<;ao do
sistema tradicional de valores e a crescente imprevisibilidade dos rumos da
sQI~iedade e dos pr6prios futuros pessoais, que levarao as pessoas a procurar
novas eticas de orienta<;ao de vida. Eticas, no senti do de «finalidades de vida»
e (me LOS de as alcan<;ar» (do grego ethike), mas tambem no sentido de ethos
- no~iio que exprime a ideia de cultura moral e que Lalive d'Epinay apresenta
I.:omo urn sistema de cren<;as, significados, normas e valores que define 0 quadro
geml dos modos de vida e comportamentos individuais.( l) Mas , afinal, em que
e que pensamos quando falamos de valores?
A sociologia dos «valores» confronta-se com duas quest6es de vulto. Uma
,.ltureza definit6ria ou conceptual: a que se entende par valores? Outra de
na:.ureza operat6ria ou metodol6gica: como dar conta desses va[ores?

ue

I. L OS VALORES: 0 QUE SAO?

-\ questao de natureza definit6ria ou conceptual passa pela discussao da
PTuOlia ambiguidade do conceito va lares. Considere-se urn exemplo simples:
se. l-.)mo muitas vezes acontece, os val ores sao tomados como cren<;as s6lidas
Instltuto de Ciencias Socia is da Universidade de Li sboa e rSCTE.
Chnslian Lalive d 'Epinay> «Beyond the anatomy: work versus leisure? The process of cultu
ral Jnutation in industrial societies during the twentieth century»> in International Sociology> vol. 7,
n.".j. r)ezembro de 1992, pp. 379-412 .
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Mas a propria no<;ao do que e ou nao apropriado e, por sua vez, determinada
pelo sistema dominante de valores que deve ser analisado aluz das propriedades
dos contextos sociais em que tais val ores sao vigentes. Quer isto dizer que as
condutas que caracterizam determinados modos de vida nao sao directamente
derivaveis de uma algebra hedonista de interesses proprios. Estes aparecem
tambem articulados a «maneiras apropriadas» de os exteriorizar que reflectem
sistemas de normas e de valores sociais: as normas definiveis como expectativas
- social mente compartilhadas - que os individuos tern sobre 0 modo como os
OlltroS esperam que cada urn se deve comportar; os valores remissiveis para
sistemas de representa<;oes sociais ou ideologias que os individuos interiorizam.
Por efeito de socializa<;oes diversas.

que se traduzem por preferencias orientadas por determinados sistemas ou
dispositivos comportamentais (2), cabe perguntar: quais os determinantes dessas
cren<;as? Nao serao precisamente valores? Mas entao cai-se numa inevit<ivel
circularidade: valores sao cren<;as que se traduzem por preferencias em rela<;ao
a determinados sistemas ou dispositivos comportamentais, mas essas preferen
cias sao, por sua vez, tradu<;ao empirica de valores.<J)
Outras vezes os valores sao tornados como «estrategias de adapta<;ao» que
os individuos us am para organizarem adequados modos de ajustamento aos seus
meios sociais envolventes - na linha, alias, de urn certo «naturalismo evoluci
onista» bern representado em algumas correntes da sociobiologia, mas tam bern
em alguma sociologia estruturo-funcionalista de inspira<;ao durkheimiana.(4)
Neste sentido, os valores aparecem referidos a modelos ou pautas generalizadas
de conduta, sem que se explicitem claramente os seus referentes empiricos
concretos. Aqui, os valores podem adquirir urn caracter normativo, nao por acaso
assumindo urn significado proximo do de normas, ao orientarem condutas,
valoradas de urn ponto de vista moral ou, pelo menos, relativamente ajustadas
a determinados contextos sociais.
Ao sublinhar-se a valora9G.o das normas, esta-se ao mesmo tempo a destacar
o seu caracter reJerencial e reverencial, isto e, a situa-las num conjunto de
modaliza<;oes positivas ou negativas, de valoriza<;oes ou desvaloriza<;oes. Com
efeito, ao seguirem (reverencialmente) normas (referenciais), as condutas indi
viduais conformam-se, em certa medida, a padroes e conven<;oes sociais. Essas
normas sao no<;oes do que e ou nao «apropriado» e as condutas sao, em larga
medida, determinadas pelo que os individuos pensam ser mais «apropriado» em
determinados contextos sociais. De facto, se considerarmos que as normas sao
propriedades emergentes ou constituintes da estrutura social e que sao social
mente compartilhadas; e se pensarmos, ainda, que em cada contexto cultural as
condutas podem ser apreciadas em termos da sua adesao a determinadas normas;
podemos aceitar a defini<;ao de normas como «regras apropriadas» de compor
tamento, social mente definidas, orientadoras de condutas em determinados
contextos.(5)
Como acontece com M. Rokeach, The Nature ofHuman Values. New York, MacMillan, 1973.
A discussao desta circularidade e proposta por Nancy Eisenberg e outros (Ed.), Social and Moral
Values. Individual and Societal Perspectives, Lawrence Erlbaum Assoc iates, Publishers, New Jersey,
('l

Por outras palavras: as normas compreendem regras escritas ou nao escritas
que asseguram a regularidade da vida social. (6) Em certa' medida sao «variaveis
inferidas» que se podem reconstruir, por dedu<;ao, em fun<;ao de diversos dados:
costumes, tradi<;oes, usos, condutas, modos de vida, babitos, etc. Pelo facto de
serem socialmente compartilhadas, elas podem exprimir certos valores sociais.
No entanto, tam bern pode dar-se 0 caso de determinadas norm as poderem - ate
com for<;a da lei - ser di ferentemente valoradas. Eo que acontece, por exemplo,
com as normas proibitivas da pratica de aborto ou de nudismo, normas que podem
lier contrariadas pela conduta dos individuos.
Os valores tambem nao devem confundir-se com atitudes, muito embora
estas possam expressar aqueles. Na verdade, as atitudes sao opinioes que
cxpressam sentimentos, emo<;oes, reac<;oes a favor ou contra algo, enfim,
valoriza<;oes. Como Rokeach sugere, podemos aceitar qUt;; os val ores sao ca
racterizados por uma maior estabilidade(7) - tra<;o que e tam bern caracteristico
das ideologias, que nao devem ser apenas identificadas com uma «tal sa
consciencia», uma vez que se estendem a fenomenos sociais de natureza
discursiva, incluindo as no<;6es vulgares que regulam as rela<;oes interindividuais
e as «consciencias individuais».(8)
Apesar de todas as diferen<;as, normas, valores, atitudes e ideologias
acabam, finalmente, por manifestar-se, em sentido lato, como sistemas de
representa90es sociais, uma vez que, se como dizia Durkheim, «a sociedade e
a ideia que ela forma de si mesma», tal ideia acaba por ser conjuntamente dada
e construida atraves de normas, valores, atitudes ou ideologias, em suma, atraves

IJ)

Hillsdale. 1989 (Introdul;ao).
(4) Mark Alicke e Lynn R. Kahle, «Scientific Investigations of Values», in Lynn R. Kahle (Ed.),
Social Values and Social Change. Adaptation to Life in America, New York, Praeger Publishers, 1983,
pp. 25-41.
(5) Jose Machado Pais, «A contextualizaGao sociol6gica pela via do quolidiano», in Actas do
Congresso Portuglles de Sociologia, Fragmentos, 1l Volume, \ 993, pp. 519- 531.
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(6) Nicole Delruelle-Vosswinkel, Introduction ala Sociologie Generale, Institut de Sociologie,
Bruxelles, Editions de l'Universite de Bruxel\es, 1987, p. 209.
(7) M. R. Rokeach, The Nature of Human Values,
New York, The Free Press, 1973.
(8) Goran Therbom, The Ideology of Power and the Power of Ideology, London, New Left
Books, 1980.
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vlci,(I2) podemos grosseiramente tomar as opinioes amplamente compartilhadas
de diferentes tipos de representac;oes socia is. E e essa ideia socialmente auto
como
susceptiveis de indiciarem alguns valores societais basicos. Isto se essas
reflexiva (que a sociedade forma de si mesma) que esta na origem das identidades
opinioes
se traduzirem em bans indicadores do sentido que as individuos dao
sociais - as quais, ao fixarem-se em determinadas representac;oes sociais,
a
vida
e
se forem compartilhadas por amplos segmentos da populac;ao, ao
acabam por contribuir para uma certa cimentac;ao e reproduc;ao da realidade
configurarem-se como estruturas de ideac;ao ou de pensamento colectivo e a
social.
cUJos conteudos correspondam formas especificas de organizac;ao social.
Contudo, as representac;oes sociais devem tambem entender-se como
Questao bern mais complicada e a de saber se as respostas dadas nas
veiculos de reconstrw;ao e nao apenas de reprodw;ao. As representac;oes sociais
sonclagens
- geralmente feitas atraves de questionarios «fechados» - reflectem
sao tambem principios activos de produc;ao de sentido, «avaliac;oes cognitivas»
03.0
a
que
as inquiridos realmente pensam a propos ito do que lhes e
ou
- in situ - de «realidades, processos, situac;oes».(9) Nesta medida, as represen
quest
ionado.
Sao
por demais conhecidas as contradic;oes entre 0 que se pensa,
tar;oes podem distinguir-se dos valores - quando estes sao tornados como
0
que se faz.(I3) Mas nao e verdade que os actos discursivos
a
que
se
diz
e
sistemas mais «organizados e duradouros de preferencias»(IO). Mas os valores
consti tuem, em si mesmos, praticas sociais? Assim, embora tenhamos de
nao correspondem apenas a concepc;oes solidas e persistentes do desejavel.
reconhecer a impossibilidade de descobrir 0 que na «realidade» as pessoas
Podem tam bern ser entendidos como «recursos linguistic os» usados para jus
nensam , tambem ha que reconhecer 0 papel discursivo na produc;ao da vida
tificar determinadas condic;oes de vida.(l I) Quando, por exemplo, os inquiridos
social. fnconsistencias e contradic;oes entre 0 que se pensa, 0 que se diz eo que
sao confrontados com indicadores de aferic;ao de niveis de satisfac;ao global de
se
nem sempre devem ser lidas no plano das incoerencias sem interesse para
vida, normalmente tendem a responder positivamente porque valoram generi
a
pesquisa
sociologica. Alias, os inqueritos por sondagem proporcionam,
camente a vida, mesmo quando esta «corre mal».
n.·correntemente,
varios tipos de inconsistencia de atitudes,(14) sem que elas
Finalmente, os valores nao devem ser tornados apenas enquanto valores
dClxem de ter importantes signiflcados sociologicos. Os bons manuais de
valendo mas tambem enquanto valores sendo - pois so assim percebemos 0 que
metodologias de inquiric;ao sociologica recomendam a busca incessante destas
valem e para quem, isto e, so desse modo entendemos em que medida os val ores
inlonsistencias - atraves das chamadas perguntas de controlo. A estas incon
aparecem como produto de divisoes objectivas de classe social, de sexo (genero),
sistencias proporia chamar-Ihes dissonancias representacionais, num senti do
de grupo etario, etc. Sao estes «valores sendo» que se podem sedimentar em
proximo
ao usado por Festinger quando fala em «dissonancias cognitivas».(I5)
«verdadeiros valores», proprios de determinados universos culturais, de entre
Justamente
porque Festinger mostrou que as pessoas tratam de maximizar
os quais se destacam os geracionais e cujas descontinuidades terao que ver com
intema
dos seus sistemas cognitivos mas nem sempre 0 conseguem,
a
coerencia
diferentes niveis de adesao substantiva, por parte de distintas gerac;oes, quer em

taz.

relac;ao a valores societais (religiosos, politicos, etc.), querno que respeitaa valo
res de quotidianeidade (habitos de consumo, convivialidade, intimidade, etc.).
"" S . M oscovici, La Psychanalys e, son Image et son Pliblique,

Paris, PUF, 1961. Ao discutir os

cnrenos que nos possibilitam definir uma represen tayao social, Moscovici sugere tres: 0 criterio
1
,/IiUnti ilriv<I,

1.2. OS VALORES: COMO DELES DAR CONTA?

Passariamos agora aquestao de natureza operatoria ou metodologica: como
perfilar ou dar conta dos valores? Os inqueritos por questionario tern side urn
dos instrumentos mais utilizados no estudo dos valores. Contudo, as respostas
obtidas por intermedio de questionarios sao meras opinioes. Mas como os valores
sao traduc;oes de representac;oes sociais, e levan do em linha de conta 0 criterio
quantitativo presente na definic;ao classica de representac;oes dada por Mosco

ltiCilQ ~Odai num dado processo de sociaiizay30, isto
C11nciutas soc ia is .

(10)

[d. ibid.

(II )

M. Spector e l. Kitsuse, Constructing Social Problems, New York, Aldine De Gruyter, J 977.

representa~ao social numa dada colectividade;

e,

no processo de forrnayao e orienta<;ao das

," Como e reconhecido em L. Holy e M. Sruchlik, Actions, Norms and Representations,
( !,In\(,ridge. Cambridge University Press, 1983.
"

~thony

U"'l'/:>(etICIQ

Heath distingue quatro tipos principais de consistencia: a consistencia logica e a
inlerna, respectivamente, it ausencia de contradiyao quer num deterrninado universo de

ulitudc: re/aCionadas com urn especifico campo temiltico, quer na rela<;ao entre deterrninadas

e-~Jlectal1vas e aspirayoes e os meios ou metodo s para as concretizar; a consisl<incia normativa refere

.t

D ,
(9) Joao Ferreirade Almeida e Antonio Firmino da Costa, Valores e Representa90esSociais, Lisboa,
Funda'tao Calouste Gulbenkian (Colec'tao Portugal. Os Proximos 20 anos), Vol. VII, 1990.

Que permite dar Conta da extensao de uma

ilO!rio do prodllrao, segundo 0 qual a representayao social se pode considerar como expressao de
IIfn dad" co lcctivo social; eo criterio jilllcional que perrnite avaliar 0 contributo proprio da represen

1\(>

cCJl\cordancia

OU

convergencia de deterrninadas atirudes, expectativas ou aspirayoes; finalmente,

l$i·\·/t!l/cia ideologica refere-se arelay30 entre discretos conjuntos de atitlld es, objectivos e normas

'juudrt'

ue

uma generica «v isao de mundo». Cf. Anthony Heath, «Do people have consistent

UtJ
ltlld,'~?»,
ill R. lowell, S . Witherspoon e L. Brook (Eds.), British Social Allitudes: the 1986 Report,
.<\
snOl, Gowe r, 1986.

, L. Fest ing er, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford, Stanford University Press, 1962.
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as perguntas de controlo sao importantes para apanhar essas dissonftncias. Deste
modo, no inquerito por nos realizado nao e de estranhar que alguns indicadores
pareC;am contradizer-se entre si. Por exemplo, se um dado indicador sugere que
os portugueses, de urn modo geral, se sentem felizes, ha outros indicadores que
VaG em sentido contrario. Porque razao, entao, os inquiridos tendem a manifes
tar-se felizes nos indicadores de aferiC;ao de satisfaC;ao global com a vida? Eis
uma pergunta sociologicamente interessante. A respostareside, provavelmente,
no facto de as representac;oes sociais tenderem a salvaguardar 0 lado positivo
das identidades.(1 6) Por outras palavras, as representac;oes sociais podem funci
onar como suporte das identidades, quer elas sejam sociais ou individuais.(1 7)
Neste ultimo caso, 0 self concept de felicidade pode tambem ser tomado como
representac;ao social, mesmo quando - ou precisamente porque - os aspectos
de equilibrio emocional se sobrepoem aos cognitivos.
Outro exemplo. Os jovens tendem a revelar atitudes mais pos-materialistas
do que as velhas gerac;oes. No entanto, nas perguntas respeitantes ao emprego
e vida proflssional, os jovens assumem posic;oes mais conservadoras ou mate
rialistas, certamente pelas ameac;as de desemprego. Discrepancias deste genero
sao frequentes. A partir de um mesmo sistema de valores, podemos derivar
constelac;oes de opinioes nao necessariamente solidas, nem necessariamente
coerentes entre si ou em relac;ao a esse sistema de valores. Por outro lado, as
opinioes nao se traduzem obrigatoriamente em atitudes: opinioes identicas 
enquanto actos discursivos - podem estar associadas a atitudes diametralmente
opostas, e vice-versa: atitudes semelhantes podem ser veiculadas atraves de
diferentes opinioes e verbalizac;oes.
As interpretac;oes sobre estas realidades compJexas sao, na maior parte dos
casos, interpretac;oes complexas. Tomemos urn outro exemplo. A valorizac;ao
do trabalho pelos inquiridos - nomeadamente os mais jovens - pode justiflcar
-se, como vimos, na medida em que 0 trabalho, como qualquer bem, se revaloriza
quando escasseia. Mas esta revalorizac;ao po de tambem entender-se em termos
instrumentais ou extrinsecos , pela degradac;ao do sistema de emprego; neste
caso, 0 trabalho e apenas importante pelo que, a juzante da jornada de trabalho ,
se pode desfrutar com os rendimentos monetarios obtidos. Os valores societais,
nomeadamente entre os jovens, ja nao se encontram essencialmente Jigados a
esfera da produc;ao. No entanto, a etica do trabalho nao completamcnte rejeitada
pelos jovens, apesar da atitude critica em relac;ao ao mesmo, ao rei vindica rem
maior autonomia, mais prazer no trabalho que se faz, maior reali zac;ao profls

c

('.) Cf. w. Doise, «L ' identite comme rep resentation socialc», in V. Aebischcr, J. P. Deconchy e
E. M. Lipiansky (£ds .), Tdeologies et Representariol1s Soc iales, Frib ourg, Deival, 199 \ .
(17) Fran £lejabarrieta, "Soc ial positionin~: a way to link soc ial identity and social representations» ,
in Social Sci ence Tn/ormation , 33 , 2, 1994, pp. 24 1-25 3.

.;ionaL etc. Ou seja, por um lado sao manifestas as inclinac;oes crescentemente
dos j ovens em relaC;ao ao mundo do trabalho mas, por outro lado, sao tambem
valorizados os aspectos relacionados com 0 tipo de trabalho realizado (que seja
interessante, que valha a pena, etc.). Estamos assim perante uma etica de trabalho
nao dcsvalorizada mas relativi zada, em que asfunroes instrumentais do trabalho
scguem a par com asfunroes expressivas (0 trabalho como busca de liberdade,
autonomia, criatividade).
A formulaC;ao especiflca das perguntas de urn questionario, 0 encadeamento
das mesmas, bem como as listagens de indicadores que sao fornecidas como
campo de possibilidades de resposta, podem tambem ter urn efeito influenciador
sobre os inquiridos. As chamadas «perguntas de controlo» permitem justamente
por a descoberto essas discrepancias. Assim, a leitura prudente dos dados de
lualquer inquerito exige que se evitem interpretac;oes excessivamente redutoras
que a retenc;ao apressada e inadvertida de alguns indicadores isolados podera
origi naL
Urn outro aspecto. Ao propormo-nos estudar as geraroes, interessa estuda
las no que respeita tanto ao universo das suas representac;oes e val ores como ao
dos modos ou estilos de vida. A identiftcaC;ao que aqui fazemos entre estiLos e
I/lodos de vida nao deriva apenas, ou simplesmente, de uma concessao lexico
Jogica. 0 que se sugere e que os estilos de vida se podem traduzir em modos
de I'ida e que as classes «dominantes}) nao sao as unicas que possuem urn estilo
de vida «para si», como se detivessem 0 monopolio da capacidade de estilizaC;ao
vida. Um estilo de vida po de deftnir-se como um conjunto de praticas atraves
das quais os individuos se esforc;am por estilizar a sua vida, isto e, fazendo
corresponder diferentes aspectos da sua vida (alimentayao, vestuario, habitac;ao,
t;iC ) com modelos que nao emanam necessariamente da cultura «dominante»,
au da sua propria cultura. Nem sempre os individuos acreditam naquilo que a
sua cu ltura lhes ensina a dizer!18) E0 que parece acontecer com algumas culturas
Juvenis . Jovens de classes populares podem levar a cabo um trabalho de
cstil iza9ao tendente a «desestandardizam objectos «estandardizados» (motos,
Jeans, etc.) que podem ser simbolos de classes sociais outras que nao as de sua
origem.
A vida e sempre um jogo confinado ao naipe de uns certos valores e, por
isso, toda a vida tem urn estilo, confonne a esses valores. Os estilos de vida sao
di terentes entre si porque diferentes sao os valores que orientam esses estilos.
Pesta saber- e na medida do possivel procuraremos sabe-lo-se, entre asjovens
g era90es, urn dos trac;os caracteristicos dos seus modos de vida nao tem
JlIstamcnte a ver com uma menor consistencia normat iva e ideologica, por
referencia as gerac;oes predecessoras.

un

,!O)

Rodney Needham, Belief, Language and Experience, Oxford , Blackwell. 1972, p . 5.
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A maioria dos inqueritos sobre valores questiona a forma como esses valores
se distribuem num deterrninado universo populacional, como e que emergem
e se propagam, por ultimo, de que modo esses valores tem urn efeito pratico nos
modos e estilos de vida. Contudo, os valores podem tambem ser usados - e, por
consequencia, analisados - como urn recurso utilizado diferenciadamente, de
acordo com os diferentes contextos de USO.(19) Por exemplo, uma dada pessoa
pode manifestar-se contra 0 racismo (atitude ou manifestayao de valor anti
racista) mas, em deterrninadas situayoes, ter comportamentos racistas e verba
lizar comportamentos correspondentes. Ou sej a, embora os valores possam guiar
as ac~oes, nem sempre estas depend em daqueles.(20) E a razao e simples. E que
quando falamos em valores, no que em realidade pensamos, nomeadamente
quando utilizamos indicadores de inqueritos por sondagem, e em atitudes e
norm as, isto e, plasmayoes de valores que estabelecem urn reportorio de
predisposiyoes - internas (atitudes) ou externas (norrnas). 0 que fazemos, com
tais indicadores, e apoiar-nos em algumas preferencias opinativas para chegar
mos a valores, muito embora uma coisa seja diferente da outra. 0 que os
inqueritos por sondagem nos dao sao atitudes, opinioes, norrnas subjectivamente
interiorizadas - nalguns casos (mas nem sempre) traduziveis em valores. Tomar
tais indicadores (de valores) - meros e grosseiros indicadores - como validayao
de teses de mudanya sociocultural nao deixa tambem de constituir um exercicio
fortemente condicionado.(21) E que , na verdade, quando falamos de valores,
andamos apenas na sua peugada. Dito isto, mais nao nos resta do que sublinhar
a impossibilidade de uma tare fa a que nao nos propomos: a mediyao de valores.
Nao e nossa intenyao medir 0 que e incomensuravel. Os valores nao se medem;(22)
pressentem-se, quando se traduzem em indicadores - estes sim, objectivaveis
e mensuraveis.

.2. EM QUE PENSAMOS QUANDO FALAMOS DE GERA<;OES?

o instrumento metodologico utilizado - um inquerito baseado num ques
tionario - constrange-nos a tomar 0 conceito de gera~ao num dos seus se ntidos
("lC f. J. Pottere M. Wet herell , Discours e and Social Psychology: Beyond Attitudes andBehaviour,
London , Sage, 1987.
(20lNorman T. Feather, «Values, Valences, Expectations and Actions» , in Journal oJSociallssues,
vol. 48, n.o 2, 1992, pp. 109- 124. Como Fea ther sustenta: «People do not alwa ys practice what they
preach nor put their money where their mouth is. They ma y talk on the high road and wa lk on the
low road, vio lating their verbally expressed moral values in actions that are governed by other
interests», id. ibid., p. 109.
(21) Cf. Rain er Zoll , Nouvel lndividualisme et Solidarite Quotidienne. Essai sur les Mutations SOCIO

Culturelies, Paris, Editions Kime, 1992 , p. 32 .
(22) A prop6sito, ver I. Berlim, Th e O'ooked Timber oj Huma nity, Londo n, John Murray , 1900 e
S. Lukes, Moral Conflict and Politics, Oxford, Clarendon, 1991.

mais simples, fazendo-o recobrir um conjunto de «classes etarias». Na verdade,
no contexto do presente estudo, quando falamos de gerayoes pensamos princi
palmente em classes etarias.(23) So indirectamente podemos discutir a problema
li ca das gerayoes num sentido sociologicamente mais refinado, como 0 fez
Mannheim, ao propor 0 conceito de «gerayoes efectivas», no quadro de um
processo dinamico de desestabilizayao ou mudanya social.(24)
Mannheim insistia em que a acelerayao das transforrnayoes sociais e um
factor importante para a transforrnayao de uma «gerayao potencial» em «gerayaO
ef'c ctiva». Para Mannheim, as gera~oes potenciais, fundamentadas nos ritmos
biologicos da existencia, apenas em circunstancias historicas especiais se
ransforrnam em gera~oes efectivas, capazes de actuarem como foryas trans for
madoras da sociedade. Mannheim defendia, por outro lado, que a acelerayao das
lrunsformayoes sociais, a montante e a juzante da emergencia das gera~oes
efectivas , nao podia deixar de se associar a novas oportunidades de aces so a
cu ilura, por parte da gerayao jovem. Ora ainda que os dados do inquerito
realizado, por si sos, nao nos habilitem a penetrar, com a profundidade e 0 rigor
Jesejaveis, nesta interessante probleme:itica, nao e impossivel aborda-la. Em que
medi da as transformayoes que deram lugar a revoluyao do 25 de Abril, ou que
10m ela ocorreram, nao terao correspondencia com urn cenario propicio ao
protagonismo dos jovens portugueses, num sentido proximo ao de gera~ao
/<'ctiva? Isto e, em que medida a revoluyao de 25 de Abril nao teni tido marcas
'~peci ficamente juvenis, a seu montante e juzante? A seu montante, por
Interme dio dos movimentos estudantis no refluxo de Maio de 68, e dos
movimentos contra a Guerra Colonial; a seujuzante, porque a revoluyao de Abril
liberalizou a sociedade portuguesa, distendendo-a dos seus constrangimentos
polit ico s mais marcantes ou repressores . 0 mobil das gera~oes efectivas - as
novas oportunidades de aces so acultura, segundo Mannheim - , encontramo-lo
tambem na sociedade portuguesa do pos 25 de Abril, com a crescente escola
nzavao (massificayao escolar) da populayao juvenil portuguesa.
Para Mannheim, as gerayoes inscrevem-se numa dina mica historica que
favorece a apariyao de grupos de jovens que se diferenciam radicalmente dos
seus antepassados. Estes jovens constituem uma gerayao de mudanya quando
tal gerayao e, ela propria, produto ou motor de mudanya.(25) Umagerayao definida
nestes terrnos nao pode ser insinuada, directamente, pelos dados de urn inquerito.
Em contrapartida, tais dados evidenciam urn claro efeito intergeracional(26) Isto
,m Trata-se de uma defini ~ao demografica de gera~ao que se pode contrapor a outras defini<;oes
I,' gera<;ao. Cf. Claudine Attias-Donfut , Gel1f?rations et Ages de la Vie, PUF , Paris, 1991.
'''' K. Mannheim , Le Probleme des Generations, Paris, Ed. Nathan, 1990 ( I. a edi~ao, 1928).
'''' !d. ibid.
,2" N o sentido em que este conc eito e desenvolvido por Y. Lambe11, «Age, generations et
christianisme en France et en Europe», in Revue Franfa ise de Sociologie, vol. 34, 199 3, pp . 525-555.
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e, em praticamente todas as areas do inquerito realizado, nota-se uma clara
evoluyao dos universos representacionais, de forma continua e regular, dos mais
baixos para os mais elevados escal6es etarios produzindo-se, nestes termos, um
efeito de tendencia intergeracional- expressa em varios indicadores de valores
que percorrem 0 inquerito realizado - atraves de urn processo de renovayao de
gerayoes.
Insista-se, contudo, que a analise dos dados do inquerito realizado e uma
analise sincronica de indicadores reportados a urn periodo determinado - aquele
em que foi realizado 0 inquerito. Neste cenario, a tendencia e para atribuir aidade
uma funyao explicativa que na realidade ela nao tern ou que , em alguns casos,
ultrapassa a sua real capacidade de explicar 0 que se pretende. Os efeitos de idade
apenas artificialmente se podem isolar dos efeitos de periodo e dos efeitos de
geraplo - tomada esta num sentido sociologico. Por exemplo, os inquiridos que
frequentaram a universidade no periodo conturbado das agitayoes academicas
dos anos 60 e 70 revelam posiyoes e atitudes que devem ser atribuidas a sua
gerayao ou ao periodo em que sucederam esses acontecimentos? Quais os
mecanismos de interdependencia entre efeitos de idade, de periodo e de
gera9iio?
No caso dos efeitos de idade, as atitudes evoluem de acordo com a idade,
ao longo do curso de vida. 13. os efeitos geracionais sao melhor apreensiveis em
estudos longitudinais que nos permitem ver em que medida uma dada gerayao
transporta, ao longo do curso da sua vida, urn conjunto de valores que acabam
por conferir uma relativa identidade cultural e social a essa gerayao. Eprovavel
que algumas atitudes reveladas pel os nossos inquiridos dos 3S aos 44 anos, ou
dos 4S aos S4 anos de idade, estejam marcadas pelo idealismo que caracterizava
a chamada «gerayao de 60», integrada por jovens que, mais de perto, viveram
a oposiyao ao regime salazarista e colonialista; mas tambem e provavel que
algumas dessas atitudes sejam efeito de um periodo, por exemplo, 0 periodo
marcado pel a revoluyao de Abril.
Assi m, muitas atitudes e valores que, a um primeiro olhar, pod em consi
derar-sc rcsultantes de um efeito de gera9iio ou de idade, na verdade, poderao
ser con sequencia de efeitos de periodo: transformay6es nas condiyoes de
escolarizayao, no funcionamento do mercado de trabalho, etc. 0 efeito de idade
exprime uma inf1uencia (de idade) - definida como uma posiyao determinada
no curso de vida - sobre as atitudes, valores, comportamentos. 0 efeito de
periodo expri me a infl uencia de urn dado contexte ou periodo(27) sobre 0 conjunto
da populayao vivendo sob efeito dessa inf1uencia. 0 efeito de gera9iio e usado
(27) Hi\ ainda quem se re fira aos cohortes hisroricos, identificados como marcos hi st6ricos
especificos que acompa nham colectivos marcado& por uma similitude de data s de nasc imento. Cf
Maria de Jesus Funes Rivas, «C icio vital y acci6n colec tiva», in Revista Int ernaciona/ de Soci%gio,
nO 12, 1995, pp. 29-54.
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para salientar trayos especificos que fomentam uma relativa identidade social
c cultural entre uma gerayao demografica. Por vezes, ha uma interl igayao ou uma
nll uencia reciproca entre estes varios efeitos. E 0 que acontece quando avali
amos 0 impacto de acontecimentos de grande magnitude social- como a Grande
Gllerra ou a Grande DepressCio(28) - nas trajectorias dos individuos. Esta
inler ferencia, de um tempo social em tempos individuais associados a trajec
lonas, forma a base definitoria das gerayoes sociais e tern uma utili dade
S(lClologica qualitativamente distinta daquela que se reporta a definiyao das
.era\(oes de acordo com 0 tempo fisico e biologico.(29) Noutros casos, os efeitos
I.k. idade ou de gerayao sao efeito de outros efeitos. Por exemplo, a adesao dos
jovens aos movimentos ecologicos nao deve ser apenas lida como urn efeito de
idade ou de gerayao. Etambem efeito da classe social de origem dos inquiridos (30)
Sao os mais escolarizados, de meio urbano e de classes medias, os jovens mais
propensos a manifestarem preocupayoes ambientalistas. Noutros universos de
vlllor¢s, os efeitos de idade e de gerayao deixam-se atravessar por efeitos de sexo
I gencro), status, situayao perante 0 trabalho, etc.
Em tennos sociologicos, pertencer a uma gerayao ou suceder-lhe nao e ter
a mesma idade ou ser mais ou menos jovem, mas possuir uma contemporanei
dilde de ideias, de influencias, de saberes, de filiayoes identitarias, de valores.
As mfluencias recebidas e exercidas e que criam uma sequencia de gerayoes.
ESt3S nao sao, portanto, assimilaveis a «vagoes de comboio», uns aos outros
atrelacios, num processo de deslocayao temporal a que chamamos Historia (3 1)
No mqtH!rito realizado, 0 conceito de gerayao comeyou por ser tornado num
!>enlido demografico, como sinonimo de cohorte, incorporando a totalidade de
inJividuos nascidos durante urn periodo determinado. Contudo, um outro
scm ,do deterrninou a abordagem dos cohortes considerados. Um sentido que faz
US(l d('l conceito de gerayao como unidade de base de urn tempo historico,
lhndamentado em layos qualitativos que aproximam os membros de cada
gera\(3.o, la90s por sua vez fundamentados em experiencias comuns, em diversos
parJmd ros de filiayao ideologica e de protagonismo social ou politico. Assim,
por excmp lo, a gerayao da guerra colonial e fonnada por individuos cujos
lugarcs de memoria sc inscrevcm num espayo referencial comum, com seme
lhanles rem iniscencias compartilhadas e cristalizadas em experiencias de guerra
Vh1das, interiorizadas e acumuladas nao apenas subjectivamente mas tambem
Sllci'ilmente . E sao estas ex periencias vividas social mente que nos aguyam 0 faro
G. H. Elder, Children oj the Grear Depression, Chicago, University of Ch icago Press , 1974 .
'Karl M annheim, Essays in th eSoci%gy o[ Know/edge, London, Routledge and Kegan Paul , 1952.
" S. COlgrove e A. Duff, « Env ironmenlalism , middle-class radicalism and politi cs» , in Th e
S...-trl/ogIC(I / Review, 1980, 2, pp. 333-351.
" 'vIi chd Loriau x, (,Le s con sequences de la revoluti o n demographique et du vie illissement
s('C~'m1 restructuration des ages et modi fi cations des rapports entre generati ons», in Sociu/ogie er
Sn'·'/l'l<!s vol. X XV II , n.o 2, Outono de 1995, pp. 9-26.
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sociol6gico para descobrir 0 seu papel hist6rico e a sua singularidade, mais
enquanto construs;oes imagimirias do que enquanto categorias da realidade.
Em que medida diferentes geras;oes usam diferentes regimes de significas;ao
para interpretar a realidade? Esta e a questao de fundo mesmo quando os
instrumentos analiticos para a abordar nao sejam os melhores . De facto,
insistimos, trabalhar analiticamente as geras;oes na base de cohortes etarios, nao
deixa de constituir uma forte limitas;ao metodol6gica. Em nenhum momento da
Hist6ria foi possivel definir a juventude em termos meramente biol6gicos ou
juridicos. E por esta razao que os escaloes de idade apenas se poderao equivaler
as geras;oes num sentido demografico. Por outro lado, a idade e uma varia vel
continua que apenas artificialmente e possivel transformar em variavel discreta,
ao definirmos diferentes classes de idade. As classes de idade com que traba
Ihamos, a partir dos inqueritos, sao, na realidade, classes estatisticas. Ao
tomarmos as geras;oes num sentido demografico, isto e, como classes de idades
coetaneas, 0 exercicio soc iol6gico que propomos e urn artificio: em que medida
e que, entre esses segmentos de coetfmeos e possivel encontrar diferentes
«sistemas de vigencias»/32) por sua vez produtores de diferentes anacronismos?
Ou em que medida, de uma geras;ao a outra, ha saberes e posis;oes que se herdam
e transmitem, garantindo uma certa continuidade intergeracional? Ou ainda, em
que medida uma geras;ao tern capacidade de se renovar ou <<juvenilizar»,
assimilando ou assumindo atitudes ou caracteristicas das geras;oes que a suce
dem?
Nos relacionamentos intergeracionais, Nerina Jansen(33) distingue tres dis
tintos niveis: a autoridade; a natureza dialectica e sujeita a tens ao das relas;oes
intergeracionais; as implicQI; oes da natureza destas relas;oes sobre a estrutura
social. Segundo Jansen, as relas;oes intergeracionais caracterizam-se, formal
mente, por uma assimetria de poder e de autoridade, embora existam flu xos
reciprocos de socializas;ao entre as geras;oes coetaneas. Essa reciprocidade
dialectica pode originar uma maior ou menor tensao , na medida em que
diferentes geras;oes coetaneas tenham diferentes perspectivas, expectativas ou
representas;oes sobre a sociedade.
Pelo facto de vivermos numa sociedade multigeracional, dada a coexisten
cia prolongada de varias geras;oes, as influencias reciprocas tendem a aumentar,
do mesmo modo que novas negocias;oes envolvem os fen6menos do div6rcio,
do cuidado dos filhos/netos, da distribuiS;ao do poder familiar, da detens;ao e
repartis;ao de bens econ6micos e simb6licos. Como veremos ao longo do
presente estudo, as fronteiras entre as geras;oes aparecem, nuns casos bern
(3 2) A expressao e de 1. Ortega y Gas set, «EI Te ma de Nuestro T ie mpo)), in Revista de Occidente,
Ma drid, 198 1.
m, Nerin a Ja nsen, La Teoria de las Generaciones y el Cambia So cial, Madrid, Espasa ·Calpe, 1977 ,
pp . 94- 100 .
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de marcadas , noutros casos bastante fluidas. Os trMegos de socializas;ao percor
rem sentidos reciprocos de uma a outra geras;ao. 0 inquerito realizado mostra
tambem que a distintas geras;oes corresponde uma pluralizaS;ao de modos de
vida. de padroes culturais, de modelos familiares, de processos de socializas;ao.
POI' outro lado, as transformas;oes das relas;oes intergeracionais sao acompanha
das. como veremos, por importantes transformas;oes de genero. As mulheres ja
nao desempenham funs;oes exclusivamente intrafamiliares - como esposas e
mnes -, ganhando crescente visibilidade na esfera publica, embora ainda em
posi~oes minoritarias ou dependentes. Os papeis familiares transformaram-se
am bem sob 0 efeito do controle da natalidade e da diminuiS;ao do tempo
consagrado pelas mulheres as funs;oes de reprodu~ao. No quadro destas profun
tlas transformas;oes, e interessante saber como se geram os valores e quais destes
com;spondem a valores de determinadas geras;oes.

3. VALORES DE GERACAO E GERACAO DE VALORES
Ao falarmos de valores de individuos situados em determinadas faixas etarias
a que, corrente mente, se faz associar a idade juvenil, devemos ter presente que
O~ Jovens nao pertencem eternamente a essa faixa etaria que os identifica como
jo' ens. Assim sendo, os valores <<juvenis» que esses jovens abrac;am quando estao
em (transito etario» podem fugir-Ihes quando chegam a idade adulta. Se alguns
desscs valores sao transportados ao longo do curso de vida, entao podemos dizer
que esses valores (outrora) juvenis tendem a enraizar-se no tecido social. Caso
contnirio. esses valores sao produto de urn mero efeito de idade.
[m significativo numero de indicadores do nosso inquerito ha, contudo,
valorcs que apenas sao rejeitados pelos inquiridos mais idosos. Ou sej a, nota
sc liJ'1a relativa contiguidade de valores nomeadamente entre as faixas etarias
rna sjovens e as fai xas intermedias (integrando os chamados <<jovens adultos»).
Asslm. a sociedade portuguesa parece predisposta, pelo menos a avali ar por
alg.lns indicadores do inquerito, a mudans; a de algumas correntes ou cadeias de
tran.smissao s6cioculturais - mudanc;a que nao deixara de ser conflituante com
tradlcionais processos de soc ializas;ao e transmissao de prescric;oes das gerac;oes
mats velllas.
Cons iderando as principais correntes s6cioculturais que emergem do in
qUC"1to rea lizado e tomando as relac;oes intergeracionais a luz das tradicionais
catcll.orias propostas por Margaret Mead,(34) podemos dizer que, na sociedade
ponuguesa, as realidades a que correspond em essas categorias (esquema n.c I)
par 'cc coexistirem de modo muito desproporcional: poucos sao os indicadores
do lOquerito que apontam para uma cultura postjigurativa, isto e, marcada pela
pn.!' 'ulencia das tradis;oes e costumes, por urn sentimento de intemporalidade,
ou (]" continuidade identitaria; as atitudes dos jovens sao, em muitas areas do
I

\1argaret M ead, Le Fosse des Generations, Pari s, Den oe[.Co nth ier, 1971.
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inquerito, significativamente diferentes das perfilhadas pelas gera,<oes mais
velhas, insinuando-se, pois, uma cultura conjigurativa, apelante as descontinui
dades intergeracionais; no entanto, estas descontinuidades nao sao produtoras
de rupturas, e a razao provavel assentara na cultura pni-Jigurativa que parece
influenciar, significativamente, as rela,<oes intergeracionais, na sociedade por
tuguesa. Neste tipo de cultura, os jovens adquirem uma autoridade nunca antes
vista, e de agentes sociaIizados transfonnam-se, tambem, em agentes socia li
zadores das gera,<oes mais velhas.
A cultura conjigurativa e a que mais aparece associada a conflitos ou
rupturas intergeracionais. As continuidades intergeracionais podem ser de
naturezapost-Jigurativa e pre-Jigurativa. Na sociedade contemporanea, 0 modelo
prevalecente parece ser 0 que corresponde a cultura pre-Jigurativa. Neste
modelo, adolescentrico, as descontinuidades intergeracionais nao sao acentua
das se as gera,<oes mais velhas se mostrarem relativamente penneaveis ou se nao
oferecerem resistencia as mudan,<as lideradas pelas gera,<oes mais jovens.
Ou seja, de uma gera,<ao a outra ha saberes e posi,<oes que se herdam e
transmitem, garantindo uma certa continuidade geracional(35) Mas ha tambem
lugar para a transfonna,<ao dos valores, sem que estes tenham de estar neces
sariamente polarizados em tomo de distintas gera,<oesY6) A partir dos dados do
inquerito realizado, e interessante verificar como, por caminhos distintos,jovens
e gera,<oes mais velhas chegam aos mesmos valores, como 0 individualismo e
a solidariedade os quais, a primeira vista, seriam oponiveis. E claro que jovens
e adultos os vivem de maneira diferente na medida em que, como ja dissemos,
os valores valem pelo que sao e representam para as distintas gera,<oes. Para as
mais velhas gera,<oes, 0 individualismo e de natureza mais materialista enquanto
para os jovens e de natureza mais expressiva; em rela,<ao a solidariedade, ela
e de natureza mais convivial para os jovens e marcadamente moral para as
gera,<oes mais velhas (ver esquema n.o 2). Alias, os indicadores retirados do
(35) 0 conceito de habitus - tal como e usado por Bourdieu - retrata bern este tipo de inercia no
devir temporal, ao ser definido como urn sistema de disposir;i5es duraveis, produto da interioriza<;:ao
de condi<;:6es objectivas que estruturam as pniticas. Assim se reproduziriam os predecessores (ou
antecessores) nos sucessores, garantindo a causalidade do prov:ivel.
(36) Cf. 0 interessante artigo de Paul DiMaggio, John Evans e Bethany Bryson, «Have Americans'
Attitudes Become More Polarized?», in American Journal ofSociology, Volume 192, n.O 3, Novembro
de 1996, pp. 690-755.
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inquerito dao suporte a diferentes val ores intersectiveis, dada a sua complemen
taridade, sobreposiyao ou adjacencia (ver esquemas nOS 3 e 4). Entre as gerac;;oes
mais velhas identificamos urn triangulo cujos vertices sao 0 puritanismo, 0

Val ores predominantes entre os jovens
[ESQUEMA N° 3 J
Valores

Expressividade

Indicadores
Aceitavel nu dismo nas praias
Tmportancia da vi da sex ual
A mulher realiza-se mais trabalhando fora de casa
Para ter rela~i5es sexuais basta que haja amor
o importante num emprego e ter prazer no que se faz
Ter um born trabalho significa ter possibilidades de realiza~iio

Narcisismo

Maior importancia dada ao corpo e activ idades fi sicas
Habito de consultar hor6scopos

Sedu<;ao

Tirar proveito do namoro
Para ter re l a~6es sexu ais e suficiente que haja desejo

Hedonismo

A vida e uma ag radave l aventura
Sente-se uma pessoa feli z
Feli cidade e ter dinheiro su fi ciente para uma vida agradavel
Dormir da prazer
Pouca propensao it poupan<;a
Desc ren ~a no Diabo e no Inferno
Interesse em dispor de tempos livres
Nas rela,oes sex ua is e importante 0 prazer
Os estudos devem proporcionar satisfa,iio pessoal

Convivialismo

Ter boas rela,oes no trabalho (afectiv as e conviviais)
Dar-se bern com os amigos
Nao estigmatizar amigos (homossexuais, portadores de SIDA. etc.)

Transg ressao

Nunca se vai longe se nao se actuar com ri sco
Menor sentido de disciplina

Diversao

A pornografia proporciona diversao
Ouvi r musica da prazer
Nao fazer nada da prazer

e experimentar a vida em comLlm
Experiencia sexual com vario s parceiros
Di vers i fica~ao dos locais em que se tern rela,oes sexua is
A pornografia pode ajudar a mel hora r a vida sex ual
Mais importante que a estabil idade e a experiencia mudando de empregos
Coa b ita~ao

Experi menta~ao

Tolerancia

Sociedade mais humana
Ace ita~ao de rela ,oes extra-conju gai s
Ac eita~a o da masturba~ao
Aceita,ao da homossexualida de
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fll oralismo e a ordem. E urn importante triangulo explicativo de muitas das
atitl.l des dos inquiridos das gerac;;oes mais velhas. 0 seu individualismo e de
natureza materialista, a que se associam os valores da ordem e do conservado
rismo. Estes, contudo, estao estreitamente associados a valores do cepticismo,
do puritanismo e do moralismo que, por sua vez desembocam numa solidari
edade de tipo moral (ver nos esquemas n.OS 3 e 4 os indicadores do inquerito que
nodem dar suporte a tais valores).

Valores predominantes entre gera'toes mais velhas
l[SQUEMA N.O4J
VlI lo res

M.lleriali smo
Ordem

Indicadores
Manter ordem e seguran ~a no pais
Com bater subida de pre<;os
Preocupa~iio contra 0 terrorismo
Os estudos devem ter utilidade pnitica
importante num emprego e ter urn born sa lario
Luta contra 0 crime

o
Conservadorismo

Ha que ser cauteloso ao tomar novas op~6 es de vida
Casar e tomar urn compromisso para toda a vida
A esposa deve cuidar dos filhos e tarefas domesticas

Mora lismo
Pllnlfll1 ismo

Preocupa~ao com a crise de valores morai s
Reprovave l fazer aborto, eutanasia, matar em legitima de fesa
Coabi ta~ao e imoral
A pornografia cria vicios
Participar em cuItos religiosos por dever
Meditar/rezar dil prazer
Reprov avel evitar pagar bilhete em transporte publi co
Reprovavel fugir aos i mpostos, passar cheques sem co bertura
Rela~i5es sexuais s6 depois do casamento
A pornografia devia ser proibida
trabaIho e um dever

o
C"rllciSrno

A vida euma preocupayao atras de outra
Receio do futuro
Felicidade e gozar de boa sailde
Po up a n ~a para garan tir velhice tranquila
Preocupa~ao com a guerra

Entre os jovens encontramos tres principais triangulos de valores. Urn
pri melro com vertices no hedonismo, no convivialismo e na diversiio - da
suponc. por definic;;ao, a uma solidariedade convivial. As teorias sobre as
irnplicac;:oes do «cicIo vital» nos comportamentos colectivos tern mostrado como
o cr'·ulvimento em processos participativos, implicando diferentes formas de
sohdariedade, se encontram condicionados pelo posicionamento dos individuos
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no seu ciclo de vida.(37) As solidariedades juvenis tem, com efeito, uma essencia
convivialista. E nao se pense que apenas a solidariedade moral tern uma base
religiosa. 0 hedonismo convivialista e orientado para a diversao tem tambem
um poder de associayao, de religayao. A religiao e uma forma constitutiva da
vida social, independentemente dos seus conteudos e fonnas. Entre os jovens
parece proliferar - sim - um politeismo jitncional ou uma religiosidade difilsa
que se expressa num redimensionamento ritual da emoyao, 0 qual se valoriza,
por sua vez, como experiencia do sagrado: na musica modema, na representayao
performativa do desporto , no corpo erigido a dimensao de objecto de cult0(38)
Um segundo triangulo associa os valores da sedu9aO, da transgressao e da
tolerancia. Quem seduz transgride um estado (de eventual privayao), pressupon
do ser correspondido (tolerado). E urn triangulo que se desenha num espayo eros
oposto ao espayo da ordem e do controlo; 0 espayo eros e um espayo de prazer
e satisfayao individual, mesmo que compartilhado. Satisfayao imediata, em tomo
do ludico, do gozo, da liberalidade - por oposiyao as satisfayoes adiadas, ao
puritanismo, a seguranya, a etica do trabalho como dever.(39) Como veremos, os
indicadores da sexualidade sao dos mais importantes indicadores de distanciayao
entre as gerayoes. No caso dos jovens, podemos mesmo falar de «gerayoes
sexuadas»,(40) num duplo sentido: no sentido em que as atitudes em relayao a
sexualidade sao as que mais diferenciam , entre si, as gerayoes; e no sentido
referido por Claudine Attias - Donfut, a saber, 0 da interdependencia entre
as transformayoes de genero e as transformac;oes das relayoes entre as gerayoes.
A hipotese de Claudine Attias - Donfut e interessante. Uma maior simetrici
dade nas relayoes entre os sexos pode induzir uma maior colaborayao entre as
gerayoes, embora tambem seja verdade que a relayoes mais igualitarias corres
ponderao nao apenas relayoes mais solidarias como, tambem, mais competitivas.
Eo que parece acontecer entre as mais jovens gerayoes. A concorrencia entre
os jovens do sexo masculino e feminino e notoria nos campos da educaC;ao, da
formayao, do trabalho, da familia e da sexualidade. Esta concorrencia nao deixa
de abalar os modelos tradicionais de reproduyao social subordinados a antigos
modelos de divisao sexual. Por outro lado, a maior tolerancia por parte dosjovens
em relayao a uma alargada bateria de indicadores do inquerito realizado nao sera
alheia as atitudes rna is igualitarias, no plano dos papeis sexuais ou de genero,
entre as jovens gerac;oes.
(31) Por exemplo , Cf. Arthur Schlesinger, Los Ciclos de fa His/aria Americana, Alianza,
Madrid , 1988.
( JS) R. Diaz-Salazar.. S. Giner e F. Vela sco (Eds .), Formas Modernas de Relig ion, Madrid ,
Alianza, [994.
(30) N ing Wang, «Logos-modernity , eros·modernity and leisure», in Leisure Stu dies, 15, 1996 , pp.
121-135.
( 40 ) A expressao e de Claudine Attia s-Donfut, Sociologie des Generations. L '£mpreinte du Temps ,
Paris , PUF, 1988, pp. /14-125.
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Finalmente, urn terceiro triangulo - que desemboca num individualismo
expressivo - associa 0 hedonismo, 0 narcisismo e a expressividade. 0 proprio
dos jovens e sentirem a vida como vida, como processo, como realidade que flui
de forma expressiva; os j ovens desejam libertar energias retidas (latentes, como
di ria Freud). As gerac;oes mais velhas, em contrapartida, dao mais importancia
aos conteudos de vida do que as forrilas de a expressar. E tambem provavel que
o envelhecimento da populayao, provocado pelo alongamento da esperanya de
vida, possa contribuir para um refon;o da ligayao das gerayoes mais velhas ao
passado - de um passado feito de consolayao e refugio, ante urn futuro que se
teme(41) Entre os jovens, por sua vez, a propensao para 0 individualismo
express iva acasala-se bern com a crescente flexibilizayao dos modos de vida,
baseada em processos de negociayao, improvisayao, e autonomizac;ao de
decisoes,<42)
Em suma, como veremos ao longo do presente estudo, entre os jovens parece
predominarem correntes socioculturais relativistas, na maneira como a vida e
entendida, Essas correntes sao chao em que ferrnenta a tolerancia. Contudo, a
tolerancia em relayao aos demais e urn valor apenas e quando quem e tolerante
possui os seus proprios va]ores, como marcos de referencia firmes de conduta.
Caso contrario, a simples tolerancia converte-se em perrnissividade, traduzlvel
em indiferenya. Como quer que seja, algumas das atitudes dos jovens portugue
ses, mais do que para um relativismo cultural, apontam para um pluralismo
coex istencial, facilitador da comunicayao e dos trafegos interculturais. E e
tambem neste terre no que emerge a etica da convivialidade e se esboyam as
solidariedades cOl1viviais.
Tanto 0 individualismo expressivo com a solidariedade convivial parecem
dcsenvolver-se ao arTepio das velhas identidades ancoradas em posiyoes de
dasse rigidas. Estas, embora persistindo, sofreram graduais erosoes, a que nao
e estranha a crescente massificayao do sistema de ensino, a qual se associa, por
sua vez, a processos de individualizayao, no sentido em que, de urn modo geral,
()s j ovens de hoje nao estao (ou pensam nao estar) tao dependentes de hierarquias
~ociais herdadas como 0 estiveram seus pais, por isso mesmo tendo (oujulgando
ter) urn maior grau de liberdade para construir as suas proprias identidades. Nao
quer isto dizer que as hierarquias sociais tenham deixado de exercer influencia
sobre as trajectorias juvenis. Mas os jovens inscritos em cadeias de mobilidade
soci al- e ha dados do inq uerito que mostram estar os j ovens conscientes de que
«vivem melhor» do que os seus pais ou, pelo menos, de que tern subido na «escala

,'I, Cf. J.-c. Ches naux, «Le temps de la modernite,) , in L 'Homme et fa Societe , n.c 90, 4.° tri
mestre, 1988.
141 \ Cf. Jerald Hage e Charles H. Powers, Post-Industrial Lives: Roles and Rela·liollships in the
2 1" Century , Ne wbury Park (Calif.), Sage Publications, 1992.
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social» - admitem que 0 seu futuro pode depender (ou deve depender) das suas
op<;oes individuais. 0 prolongamento das trajectorias escolares segue a par com
estas expectativas de mobilidade social. 0 curioso e que a base de sustenta<;ao
desta individualiza<;ao pode corresponder a novas estrategias classistas, onde os
recursos culturais sao instrumentalizados para criar ou consolidar interesses de
classe.(43)
Como quer que sej a, se estes val ores tipicamente juvenis nao forem apenas
urn efeito de idade mas tenderem a generalizar-se a sociedade portuguesa, e
possivel que assistamos, futuramente, a urn processo de individualiza<;ao dos
modos de vida dos portugueses: num sentido positivo, quando estao em jogo
valores de liberdade individual, auto-realiza<;ao, igualdade de oportunidades,
democracia; num sentido negativo, quando se da uma quebra dos la<;os sociais,
urn incremento do consumo conspicuo, urn desenvolvimento do egoismo.
Contudo, como acabamos de ver - e a imagem do que acontece com as gera<;oes
mais velhas, embora por caminhos distintos - os valores do indi vidualismo nao
deixam de coexistir com os da solidariedade.

4. CONFLITO DE V ALORES?
]a outras sondagens recentemente realizadas , quer em Portugal quer no
estrangeiro, tern mostrado que e entre os jovens que encontramos uma maior
orienta<;ao para valores associados ao desenvolvimento moderno e ao chamado
«pos-materialismo» (va]ores relacionados com a protec<;ao do ambiente, 0
desarmamento nuclear, a qualidade de vida , etc.). Ora, sendo verdade que, nos
processos de mudan<;a social, 0 papel das ideias e dos valores e por vezes mais
importante do que se julga(441, e caso para dizer que a modemiza<;ao avan<;a (ou
nao avan<;a) num cenario de algumas descontinuidades geracionais, de natureza
id~ologica mas nao so.
Com efeito, e cada vez mais complicada a reparti<;ao dos beneficios ou
penaliza<;oes fiscais entre as diferentes gera<;oes. Alias, a crise do «Estado
Providencia» reflecte, em parte, as dificuldades de arbitragem, por parte do
Estado, na regula<;ao dos flu xos de dadivaslrecompensas entre as gera<;oes.
A estas dificuldades de arbitragem nao sao estranhos os novos contextos
demograficos, a que correspondem novos processos de renova<;ao e reJaciona
mento intergeracional. De facto, a baixa das taxas de fecundidade e ao aumento
da esperan<;a de vida, sucedem-se novas transmissoes patrimoniais entre as
gera<;oes, novas recomposi<;oes relacionais e novas solidariedades intergeraci

K Eder, The New Po litics of Class, London, Sage, 199 3.
("I Raymond Boudon, 0 Lugar da Desordem, Li sboa, Gradiva , 1990.
(4 3)
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ona is. As recentes tendencias demograficas fazem com que cada vez menos (os
ld.ivos) tenham que suportar cada vez mais (os inactivos). Ou seja, 0 peso
rt?lativo da popula<;ao activa e cada vez menor relativamente aos beneficiarios
do sistema de providencia: quer jovens crescentemente escolarizados e a
margem do mercado de trabalho; quer uma «terceira idade reforrnada» e com
UlI1n esperan<;a de vida prolongada.
Por outro lado , a nivel da estrutura familiar criam-se condi<;oes para uma
cOllvivencia mais alongada e multigeracional, com novas malhas de relaciona
mento, influencias e interajudas.· A «familia nuclear» de ambito residencial,
puJcriamos contrapor a «familia alargada» de ambito relacional, pondo em
.;onfronto nao apenas tres, mas mesmo quatro gerayoes (filhos, pais, avos e
blsav6s). Em suma, 0 crescimento da popula<;ao idosa, acompanhado de urn
dccrescimo da fecundidade , tern contribuido para 0 retrocedimento do peso dos
Jovcn s no conjunto da popula<;ao, fazendo com que a juventude se assuma, no
fWlI ro, cada vez mais como urn grupo de idade com valor estrategico de
«' un dade» .
Estas transforrna<;oes intergeracionais nao deixam de se articular com os
111 .iversos representacionais. Como uma mistura aguarelada de cores, os valores
sociela is vao mudando, ao mesmo tempo que se combinam, atraves de sup res
soes e conserva<;oes dialecticas. Alguns dados do inquerito indiciam, entre os
Jovcns, a perda de alguns valores tradicionais de que as mais velhas gera<;oes
lHlll abrem mao. Se considerarrnos os valores como fazendo parte de uma tabua
(ft: tempo geologico (geracional) de sucessivas acumula<;oes estratigraficas,
vemos que os tempos que vivemos correspondem a movimentos orogenicos. Na
eSlmtigrafia social (como na geologica), a longos periodos de deposir;iio
st!dimentar estavel seguem-se movimentos orogenicos que fazem abalar a
pers istencia dos valores mais arcaicos e consistentes. A maior unidade de tempo
geologico e 0 Eon. As sociedades tambem geram os seus eons - tempos de
sedi menta<;ao de valores susceptiveis de serem interrompidos por periodos de
orogenia. Os ambientes principais de deposi<;~o sedimentar de valores sao as
institui <;oes sociai s. Em cada urn destes ambientes os valores adquirem distintos
'(lciesf45 ) .

Em periodos de orogenia intensa sucedem-se transforma<;oes metamorfi
as, Sao movimentos que se fazem sentir quando as institui<;oes sociais entram

t!m crise e os sistemas de valores tradicionais sao postos em causa. Norrnalmente,
as gera<;oes mais novas constituem-se em vanguarda dessas transforrna<;oes, as
quai s, por sua vez, originam replicas tendentes it reposi<;ao dos va]ores abalados.
stas replicas sao fomentadas pelas gera<;oes mais velhas em tom norrnalmente
("1 Na geo logia, osjiicies correspondem a conjunlos de caracteri sti cas litol6gicas. Cf. Arthur N.
Strahler, Geologia FisicG, Barce lona, Editiones Om ega , 1987 . Agradeyo a Joao Ferrao, geografo e meu
~o lega do ICS , 0 ter-me facilitado es tas «incurs6es geo I6g icas».
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alarmista ou moralista, como aconteceu na decada de 60. Acusam-se os jovens
de serem aiergicos ao trabalho, hedonistas, parasitarios, de apenas se preocu
parem com os «lados bons da vida», de constituirem uma gera<;ao egoista e
individualista, na medida em que so pensam neles, nao estando dispostos a
sacrificios, nao se integrando na vida comunitaria, nao participando politicamen
te, enfim, «nao tendo valores».
Contudo, como veremos ao longo deste volume, os jovens «tern valores»,
a come<;ar pelos da solidariedade. Alias, uma das perguntas do inquerito que
recolhe maior unanimidade de respostas - independentemente das gera<;oes
consideradas - prende-se com as solidariedades intergeracionais: mais de 70%
dos inquiridos, qualquerque seja a sua idade, pensa que se os pais puderem ajudar
financeiramente os seus filhos na sua vida futura tern obriga<;ao de faze-lo. Por
outro lado, e ainda maior a percentagem dos inquiridos (mais de 80%) que,
independentemente do grupo etario, pensam que quando os pais atingem a
velhice , os filhos devem cuidar deles, trazendo-os para sua casa. Pouquissimos
sao os que defendem que os filhos devem cuidar dos pais pondo-os numa casa
ou lar de 3 a idade, ou os que pensam que 0 Estado ou outras institui<;oes
especializadas e que tern 0 dever de cui dar dos idosos.
Os dados acabados de referir - se e que as opinioes ou inten);oes corres
pondem a ac<;oes - indicarao urn significativo altruismo intergeracional. (46) Isto
apesar de uma crescente concorrencia entre as gera<;oes, nomeadamente no
mercado de trabalho. Como se sabe, nas sociedades tradicionais a familia era
uma unidade produtiva em que os estatutos ocupacionais se transmitiam
intergeracionalmente. Era a familia de origem que, com a for<;a que Ihe
outorgavam rela<;oes solidamente constituidas, decidia do destino ind ividual dos
jovens. Nao eram poucos os casos em que a posi<;ao social dos vindouros se
encontrava sobredeterminada, de maneira decisiva, pel a familia de origem. Os
tempos mudaram. 0 aumento da esperan<;a de vida e a diminui<;ao da natalidade
modificaram as rela<;oes entre as gera<;6es, nao apenas a nivel macro-social (a
nivel do mercado de trabalho, por exemplo) mas tambem a nivel micro-social
(rela<;6es familiares). No entanto, os principios sobre os quais assenta 0 «contrato
entre gera<;6es» nao mudaram radicalmente. Estes principios envolvem tres
conjuntos de expectativas e de obriga<;i5es: a nivel da reproduyao bio-social e
da socializayao (uma primeira gerayao ajuda uma segunda a produzir uma
terceira); ao nivel da sucessao e transmiss6es patrimoniais (a segunda gerayao
obtem recursos para criar a terceira); e, final mente, ao nivel da solidariedade na
velhice (a primeira gera<;ao, chegada a velhice, e assistida pelos seus descen
dentes). (47)
(46) A expressao e de G. S . Becker, A Treatise on the Family, Cambridge, MA , Harvard Uni vers ity
Press, 1981.
("l V. L. Bengtson e W. A. Ac henbaum (Dir.), The Changing Contract Across Generations, New
York, Aldine de Cmyter, 1993.
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Como vemos, as atitudes em rela<;ao as ajudas familiares nao deixarn de
conti nuar a ser reguladas por principios estabelecidos a priori (tem-se obriga);iio
ou 0 de ver de)<48) - isto apesar de a realidade tambem nos mostrar que estas
soJidariedades intergeracionais nem sempre existem ou correspondem as inten
~'6es manifestadas e, outras vezes , os interdimbios serem bastante assimetricos
ou dcsequilibrados.
A crise economica tern abalado 0 sistema de proteCyaO social e de redis
Iribu iC;ao publica entre activos e nao activos. Uma nova pobreza acaba por se
desenvolver, afectando desempregados e inactivos, jovens e idosos, a margem
do sistema de seguranya social. A crise do welfare state parece suceder-se urn
regime de welfare family. Ou seja, em virtude da degrada<;ao das transferencias
rublicas atraves do sistema de proteCyaO social, crescem de importiincia as
Iransferencias privadas de natureza familiar : heranyas , doayoes , flu xos mone
lin os continuos, ajudas diversas. Os niveis de dependencia familiar e as
correspondentes solidariedades familiares tendem, por isso mesmo, a aumen

tar (4'1)

Assim sendo, mais do que urn altruismo intergeracional, 0 que estara em
ogo e, provavelmente, urn altruismo familiar. A inexistencia de flagrantes
l>'scontinuidades intergeracionais pode ser devida a estes altruismos de micro
solidariedade, apoiados por transmissoes patrimoniais nao apenas no sentido
dcscendente, mas no sentido ascendente. As ajudas materiais cruzam-se com
Hocas culturais entre pais-filhos e, em alguns meios sociais, entre avOs-netos.
Em camadas envolvidas em trajectorias de mobilidade social, as transmissoes
ascendentes, como sustenta Attias-Donfud, representam um fruto do investi
mento em transmissoes descendentes.(50)

5 NOVAS GERA<;::OES, NOVOS VALORES?
Irn portantes feixes de factores convergem para que as novas gerayoes sejam
nao s6 portadoras de valores diferentes dos partilhados pelas gerayoes mais
vlhas, como tam bern portadoras de novos valores.
Mas mais do que is so, as jovens gerayoes tern vindo a constituir-se num
importante quadro de referencia para as gera<;oes mais velhas, possibilitando
uma certa horizontalidade intergeracional de valores. Os gostos juvenis passam
as gerayoes mais velhas. Certos jovens iniciam os seus pais em materia de video,
infonnatica e musica . .E como se os processos de socializa<;ao tivessem sofrido
"8'S obre es te assu nto ver H . Riffault, Les Valeurs des Franrais, Paris, PUF, 1994.
"') J. Matras , Dependency, Obligations & Entitlements. A New Socio logyo[Aging, the Life Course ,
wit/the Elderly, Prentice Hall, N . J. , Engl ewood C liffs, 1990.
("" C. Attias-Donfud, Generations ... , p. 108.
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uma inversao de sentido: ja nao sao apenas os filhos a serem socializados pelos
pais; estes acabam por anuir, com entusiasmo ou resigna~ao, a alguns dos
chamados val ores juvenis.
E claro que os jovens sempre paltilharam de valores que sao pr6prios dos
jovens - os chamados valores juvenis.(5 1) Mas novidade e a capacidade que os
jovens revelam em influenciarem 0 mundo dos adultos; e a penneabilidade que
as mais velhas gera~6es dao mostra de se deixarem influenciar ou mesmo seduzir
por alguns valores juvenis; e, enfim, a tolerancia com que outros valores juvenis
sao encarados pelas gera~6es mais velhas. Os dados do inquerito realizado mos
tram que as puni~6es fisicas (bofetadas e tareias), frequentes nas gera~6es mais
velhas, cedem lugar a puni~6es mais simb6licas nas rela~6es entre pais e filhos
das familias contemporaneas (repreens6es orais, proibi~ao de sair, corte de
mesadas, quebra de comunica~ao).
Com efeito, nunca como hoje as rela~6es intergeracionais terao sido tao
pacificas.(52) A existencia de conflitos entre pais e filhos e de natureza mais
esporadica do que permanente.(53) As situa~6es geradoras de conflitos sao
pontuais e, na maioria dos casos, parecem ser relativamente ultrapassaveis ou,
pelo menos, tacitamente geridas. Os problemas que muitas vezes surgem entre
pais e filhos derivam de pequenas ninharias quotidianas e nao tanto de urn
conflito exacerbado de valores dispares que separam as gera~6es mais novas das
mais velhas.
Nao obstante este quadro pacifico, a tese segundo a qual os la~os familiares
se estariam a traduzir, exclusivamente e cada vez mais, por trocas de natureza
afectiva parece ser infirmada por recentes investiga~6es. (54) Como explicar entao
que as rela~6es entre pais e filhos nao degenerem em conflito aberto? E que,
na verdade, nas rela~6es familiares nao circulam apenas afectos. A utilidade, as
necessidades, a gratuidade e as ritualidades misturam-se nas redes de la~os
inextrincaveis que constituem 0 sistema de dividas e obriga~6es intrafamiliares
<511 Fazendo uma analogia entre universo de valores e universo de necessidades, diriamos que ao
contrari o das leorias universalistGS que considera m que as necessi dades (ou os va lores) sao os mesmos
para toda a gente, as teorias relativistas defend em a segmentay3.o das necessidades (ou valores) entre
diferente s grupos sociais. Nascidas no contexto dos movimentos radicais dos anos 60 (feministas,
antiracistas e anticolonialistas), as teorias relativistas sus ten tam que s6 pod emos falar de necessidades
(ou de valores) de grupos sociais: de uma raya, genero, gerayao. Para uma aproximay30 as teorias
universalistas ver D. Braybrook, Meeting Needs, Princeton, Princeton University Press, 1987 eM.
Ramsay, Human Needs and the Market, Avebury, Aldershot, 1992. Representantes das teorias
relativistas sao G. Smith, Social Need: Social Pra ctice and Research, London, Routledge, 1980 e A.
Sen, Resources, Values and Development, Oxford , Blackwell, 1984 .
"" J. C. Coleman, Th e Nature ojAdolescen ce, London, Methuen, 1980 e J. Conger e A. Peterson,
Adolescence and Youth, New York, Harper and Row, 1984.
IS) j Ver, por exemp)o, F. Coffield , C. BorrilJ e S. Marshall, Growing Up at the Margins, Milton
Keynes, Op en University Press , 1986, p. 124 e Richard Jenkins , Taking the Strain. Families,
Unemployment and the Transition to Adulthood, Milton Keynes, Open University Press, 1989, p. 23.
($" Alias, ja em 1987 questionavamos esta tese, a partir dos dados do inquerito a Juventudc
Portuguesa, entao realizado.
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e que, sem se poderem reduzir a meros aspectos utilitaristas, nao deixam de os
comporta r, como vimos no caso das solidariedades que implicam que os pais
ajudem os filhos e estes amparem os pais na velhice.
Por outro lado, se a familia e urn lugar de trocas simultaneamente afectivas
e IJ1strumentais, essas trocas parecem escapar, nos dias que correm, as dinamicas
autoritarias que caracterizavam a estrutura hierarquica das familias tradicionais.
Com efe ito, a partir do momento em que se aceite que 0 «conflito de autoridade»
desencadeia urn «conflito de val ores», e desde que, nas rela~6es intrafamiliares,
s..: demonstre a passagem de urn «modelo autoritario» a urn «modelo democra
tico), pode supor-se a existencia de urn esbatimento das descontinuidades
intergeracion ais, do ponto de vista dos valores. Ao contrario do que se passava
em sociedades onde os rituais ou c6digos sociais imperavam severamente, hoje
em d.ia as rela~6es entre pais e filhos encontram-se mais desreguladas; os pais
sao bastante mais pelmissivos em rela~ao ao comportamento dos filhos ; estes
ilcabam sempre por encontrar amigos cujo comportamento e mostrado aos pais
como bandeira do banal, do inofensivo e do generalizado : fumar, sair a noite,
pc;ssar ferias ou fins-de-semana com os amigos, etc.
As tradicionais familias hiper-estruturadas estao a dar lugar a familias
estmLuralmente mais flexiveis. 0 modelo de familia tradicional , de caracter
autoritario, mais predominante em classes medias tradicionais e rurais (campe
sinato, proletariado rural, etc.) tern dado origem a novos modelos de familia, de
liro nucl ear, onde predomina uma 16gica de relacionamento mais democratiza
do a par da importante perda de algumas antigas fun~6es de socializa~ao,
proprias dos modelos de familia tradicional. Por outro lado, a partir do momento
ell que as escolas proporcionam uma ampla media~ao sobre as safdas profis
siunais, os jovens tendem a ganhar urn status independente na escola. Para alem
disso, a expansao de conhecimentos especializados conduz a situa~6es em que
o Jovem «sabe mais» do que os seus pais, pelo menos em alguns dominios. Os
Jovens mostram-se em melhores condi~6es do que os adultos para protagonizar
novos valores, 0 que modifica, tambem, as bases tradicionais da autoridade

famili ar,
Estes novos val ores surgem em articula~ao com transforma~6es societais
dcdlversa ordem. Por exemplo, em sociedades como Portugal, tem-se verificado
um crescimento significativo das «classes medias». Entre estas, a chamada
«(t:onsciencia de classe» tern bastante menor expressao do que entre classes
sociais situadas nos extremos do sistema de estratifica~ao social. Retomando
tHna velha distin~ao hegeliana, diriamos que as classes medias sao classes «em
~l» cada vez menos «para si», isto e, sao classes sociais com fraca identifica~ao
ldeol6gica, ou melhor, nao cimentadas numa ideologia forte e estruturada. Esta
situa~ao uao tern nada a ver com 0 apregoado e discutivel fim das ideologias;
\.) prncipio que parece estar a emergir e 0 do heterocliticismo ideol6gico.
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Este fenomeno tern varias determinantes, algumas das quais passariamos
em revista:

a) 0 enfraquecim enf() das ide()l()gias (dnerenfes»' as ideologias mostram-se
cada vez mais desestruturadas e cada vez menos propriedade exclusiva de
uma so classe ou grupo. Por exemplo, os movimentos feministas podem
ter adeptos masculinos; os movimentos anti-racistas contam com a parti
cipa<;;ao de brancos; os movimentos ecologistas recolhem simpatias de todo
o espectro social; e, enfim, as ideologias de classe sao cada vez mais
incaracteristicas, e nao por acaso. Por um lado, porque as classes sociais
sao cada vez menos classistas (as oposi<;;oes de classe tem sido am0l1ecidas
pelo empolamento das classes medias); por outro lado, as ideologias sao
cada vez menos ideologicas, isto e, os elementos tradicionais ou inerentes
das ideologias - baseados na experiencia directa, na tradi<;;ao oral ou na
memoria colectiva - entrela<;;am-se cada vez mais com elementos deri vaveis
de outras fonna<;;oes ideologicas.
Este heterocliticismo ideologico tem obviamente que ver com os
processos de mobilidade social, em particular com as expectativas de
mobilidade ascendente. Alias, nao e certamente por acaso que a grande
maioria dos nossos inquiridos reconhece possuir um status social mais
elevado do que 0 da familia de origem: 77,4% dos portugueses pensam que
a sua situa<;;ao social e muito melhor (33,7%) ou urn pouco melhor (43,7%)
que a de origem. Os valores que dao senti do a vida sao mais determinados
pelos destinos imaginados de classe do que pelas origens de classe. Nestes
termos, ha por vezes uma ausencia de causalidade entre a perten<;;a social
de determinados individuos e a adesao aos valores aparentemente mais
decorrentes dessa perten<;;a social. Universos sociais aos quais urn individuo
nao pertence mas aos quais aspira integrar-se podem desempenhar urn
significativo pape! de «ancoragem».(55)
b) A omnivoridade consumista: a prolifera<;;ao, entre os jovens, de valores
hedonistas e as dificuldades crescentes de integrac;:ao profissional lev am
os a procurarem uma socializac;:ao atraves do consumo. Os resultados do
inquerito realizado mostram que e entre os jovens que mais se evidencia
uma atitude de desvalorizac;:ao da poupanc;:a. Por outr~ lado, a mediatizQfaO
das sociedades tern vindo a relativizar e a transculturizar as identidades
outrora mais singularizadas, contribuindo tambem para uma massificac;:ao
consumista. Os jovens urbanos, em particular, revelam acentuadas carac
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teristicas omnivoras.(56) Os «sorrhos de consumo»(57) sao identificados pela
oferta publicitaria, designadamente atraves dos mass media. A propensao
ao consumo pode ser explicada pelo desejo de experimentar, na realidade,
o prazer pressentido nos sonhos de consumo, no plano imaginario.(58) No
entanto, entre os jovens esta etica de consumo nao implica uma renuncia
a etica de trabalho. As duas eticas coexistem e se a sua coexistencia pode
ser encarada como uma «contradic;:ao cultural do capitalismo»,tS9) nao e
menos verdade que 0 sistema necessita, ao mesmo tempo, de individuos
r uri tanos, austeros e sacrificados (a hora de produzir) e hedonistas (a hora
de consumir). 0 prolongamento da condic;:ao juvenil faz com que estes
61limos - os hedonistas - tenham urn peso consideravel na gerac;:ao jovem,
como 0 atesta a consolidac;:ao de urn largo mercado de consumo dirigido
especificamente aos jovens.
<)

0 declinio da etica moral do dever : a partir da etica do dever tem-se inferido
situa<;;oes de classe, com base na teo ria do ressentimento, famosa a partir
dos ensaios de Nietzshe .(60) Esta teoria sustenta que a exaltac;:ao moral de
diversos predicados e expressao de uma «rebeliao moral» levada a cabo
pelos que estao numa situac;:ao de desvantagem social, seja em razao das
suas condic;:oes materiais ou dos seus destin os sociais. A «moral do deven)
e entao vista como um produto de sentimentos de vinganc;:a «reprimidos»
entre quem se sente impotente para mudar as rotas do destino pessoal. Trata
se de urn ressentimento contra estilos de vida «senhoriais», libertos de
obrigac;:oes, marcados pela ociosidade. Nao e por acaso que sao precisamen
te os mais idosos e os inquiridos de status economico mais baixo os que
mais reprovam praticas que fogem a esta moral do dever, como evitar pagar
bi Ihetes em transportes publicos, fugir aos impostos, passar cheques sem
cobertura ou aceitar subomo no cumprimento dos seus cargos ou deveres.
E tambem neste perfil de inquiridos que encontramos uma maior preocu
pa<;;ao com a crise de valores morais e a justificac;:ao da participac;:ao em
cultos religiosos por razoes de «deven>. Os jovens, natural mente, afastam
se mais desta (<t~ t ica do deven).

'" Conc eit o utilizad o por Richard A. Peterso n, « Understanding Audience Segmentati on: From
Fi lII: and Mass to Om nivore and Uni vo re», il7 Ri chard A . Petcrso n and Michael f-I ugl c, (O rg.) , e"IIem.\

"{ Cultural ChOice , Leeuwarden, Wice, 1992 (texto policopiado) .
, 51) Cf. Luisa Schmidt, A .JlIvelltude Portuguesa: Situar;oes, Problemas, Aspirar;oes. Dinheiro e
8('11< Materia is, vo l. VII , Lisboa, Tn stituto de Ciencias Socia is, 1989.
"') C. Campbell , The Romantic Ethic and the Spirit a/Modern Consumerism, Oxford, Blackwell,
1987.

Utilizo 0 co ncei to de ancoragem (ancrage) tal como tem sido util izado na psico logia socia l
pelos estudi osos das representac;6es sociais: <<II consiste en I'incorp oration de l'etrange dans un r<!seau
de categories plu s familiares» , Will em Doise, «Attitudes et representatio ns social es» , in Deni se .Iodelet
(OiL) , Les Representations Sociales, Paris, PUF, 1989, p. 224.
(55)

(,0 ) Cf. D . Bell, Las Controdicciones Culturales del Capitalismo, Madrid , Alianza, 1977 .
""" Max W eber baseia-se tambem na teo ria do ress entim enlo quand o ana lisa as inter-rela, iies entre
C(e lica rel.i giosa» e «situa,ao de classe». Cf. Max Weber, Sociologia de la Religion , Buenos Aires, La
Plei ude, 1978.
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o que acontece e que as expectativas de mobilidade social entre cad a
vez mais vastas camadas da popula<;ao - particularmente entre os jovens
- tern originado urn declinio desta etica moral do dever. Os valores que
Rokeach(6 1) tern designado como valores terminais - quer os pessoais
(saude, riqueza, etc.) quer os sociais (paz, seguran<;a, ecologia, etc .) - tern
ganho proeminencia sobre os valores instrumentais de natureza moral
(perdao, obediencia, respeito, etc.). 0 inquerito realizado mostra que 0
pr6prio trabalho e considerado pela maioria dos inquiridos como urn direito
que a sociedade deveria garantir aos individuos e nao urn dever, isto e, uma
obriga<;ao dos individuos para com a sociedade. No entanto, no imaginario
das mais ve lhas gera<;6es, 0 trabalho irrompe mais como urn deverl
obrigariio - representa<;ao social que parece ainda ser uma manifesta<;ao
residual do trabalho como castigo, vinculado ao pecado original; ou como
categoria de obriga<;ao moral (<<quem nao trabalha nao come»).
d) Aprecariedade nomica dos valores: seria insensato dizer-se que caminha
mos para uma sociedade anomica. Alias, 0 conceito de anomia nao permite,
adequadamente, dar conta dos processos de mudan<;a social e cultural, ja
que e um conceito que apela para interpreta<;6es da realidade em termos de
desagrega<;ao e de desintegra<;ao, mas segundo modelos de analise que
maximizam a 16gica do sistema e nao ados seus actores. 0 que parece
passar-se e que a flex ibilidade, a pluralidade e a inconstancia das normas
sao propriedades que as tomam socialmente mai s uteis para individuos
preocupados, acima de tudo, em as adaptar as circunstancias varias dos seus
modos de v ida(62) Eilustrativa, porexemplo , a desvaloriza<;ao do casamento
para toda a vida e a reivindica<;ao dos afectos no dominio da sexualidade,
particularme nte por parte dos inquiridos mais jovens . E mesmo que estes,
de urn modo geral, se mostrem angustiados pela crise de desemprego, ainda
encontramos 30% deles que consideram que mais importante que a esta
bilidade de emprego e a experiencia profissio nal que se obtem com
mudan<;as frequentes de emprego.
Esta precariedade n6mica dos valores parece assoc iar-se, como atras
se sugeriu, ao debilitamento das grandes ideologias de enquadramento
moral, politico e religioso. Em contrapartida, emergem novas form as de
filia<;ao social, menos fundadas na base de «comunidades tradicionais» do
que nas de «comunidades emocionais».
M . Ro keach, The Nature of Human Values, New York. M acMilla n, 1973.
(vll C uriosa me nte, nas proprias entrevista s soc io logicas nos de para mos com es ta flexibilidade e
in constancia . Nao estranha q ue - exceptua ndo os casos de me ntira co nsc iente - os indi v iduos ex pressc m
as suas op ini 6es de forma muito diferen te segundo 0 co ntexte e m que as dao. Assim , os resultados
diferentes que se obtem da utili za<;ao de tecnicas de inquiri <;ao diferentes nao de ri va de uma tecnica
ser mais correc ta ou reve ladora da rea lidade que outra. 0 mais provavel e que os ind ivid uos pensem
de maneira diferente em d iferen tes s itua<;6es (de entrevista ou de vi da) .
('oil
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e ) A con{litualidade crescente em relQ(;iio a valores do mundo da intimidade:
de facto, as principais clivagens parecem surgir em tomo de valores que
se prendem com 0 mundo da intimidade: a pratica de aborto, a homosse
xualidade, 0 div6rcio, a sexualidade, 0 consumo de droga, etc. Este
fen6meno nao sera estranho ao facto do culto da vida privada aparecer como
uma especie de utop ia individualista, numa epoca em que as utopias
co lectivistas parecem entrar em crise. Os jovens abra<;am val ores de
expressividade, de sedu<;ao, de hedonismo, combinando 0 prazer na vida
sex ual com 0 prazer no trabalho, 0 prazercom os amigos, etc. A prolifera<;ao
t.Ios chamados valores «p6s-materialistas» - apelativos para 0 aumento da
participa<;ao dos ci dadaos, para a garantia da liberdade de expressao, para
() a umento da qualidade de vida, etc.(63) - enquadra-se neste novo figurino
soc ial.
As eticas sociais com marcado cunho puritanista (com os seus
partidarios do trabalho, da poupan<;a, da submissao, do controlo e da
uJsc iplina), e que orientam as gera<;5es mais velhas, estao a dar lugar,
pau latinamente, a eticas individualistas com marcado cu nho hedonista
(desfrute da vida, consumismo, ilus6es, fantasias e desejos), predominan
tcmente entre os jovens . Estas eticas individualistas nao impedem 0
deRe nvolvimento de urn processo de «extroversao generalizada», pr6prio
de sociedades somatofilas, onde 0 corpo e exaltado, amado, valorizado.
Alias, a esmagadora maioria dos inquiridos concorda que os jovens, em
compara<;ao com as gera<;6es mais velhas , atribuem maior importancia ao
corpo, as actividades fisicas e a vida sexual e, ainda, tern gostos muito
difcrentcs em materia de vestuario. Esta valoriza<;ao do corpo nao tern
apenas a ver com uma cultura narcisistica mas tao simplesmente com uma
cristalizayao, ao nivel da pessoa, de uma ambiencia colectiva , de umjogo
de mascaras generalizado.(64) 0 que esta em jogo mais parece ser, pois, uma
uual idade entre 0 «I» e 0 «Me» que se interpenetram diaJecticamente,(65)
untie a afinna<;ao narcisistica passa sempre, e cada vez mais, pelo reflexo
da relac;ao com os outros - dai a importancia que os jovens atribuem as
fachadas corporais e a sexualidade - e onde, paralelamente, 0 tempo do
resente ganha ascendencia sobre os tempos que lb e sao adj acentes, os do

{'u hlt.
Ii

K. Inglchart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Weste rn
Prince ton, Princeton University Press, 1977.

~ ! tese cx pressa por Michele Mafesoli, ,,'Tuer Ie Temps ' (de la disponibi lite sociale)), in Les

Eirj(lllh '. {,'.\Jelllles

de I"

au Quotidie" , Marly-Ie-Roi , Fra ncas, Document de I' TN], n.O 3, Institut National

lilies..!, Junho de 1989, pp . 27-44.

" il1dividuo lem , para Mead , pal1es de si mesmo qu e sao 0 refl exo das suas re lac;:6es com os
Olllr,,· , '" e o Me ) e outras pal1es que representam a co ncepc;:iio que e1 e te m de s i mesmo (0 qu e e.
pon all l, 31go de intrinseca me nte pessoal) Cf George H. Mead , Espirito. Persona Y Sociedade,
Barcelona. h liloria l Paidos, 1982.
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passado e os do futuro. E como se os jovens perdessem 0 sentido da «con
tinuidade hist6rica» e vivessem 0 presente s6 em func;:ao do presente. Sera
que os jovens experimentam uma erosao do sentimento de pertenc;:a a uma
sucessao de gerac;:6es enraizadas no passado e se prolonga no futuro uma
erosao de sentimento que, no entender de Lasch,(66) e tam bern uma carac
teristica das sociedades narcisisticas?
1) A valorizm:;:iio do «espirito de aventura» e da etica de «experimentac;iio»:
os adultos tendem a rotinarizar a vida. Mesmo as actividades de lazer - que
em principio possuem urn caracter de ruptura com os aspectos mais
banalizados da vida quotidiana - tendem a tomar-se rotineiras pela repetic;:ao
ou atraves de urn controlo demasiado rigido e, deste modo, perdem a [unc;:ao
de proporcionar «excitac;:ao» .(6 7) De facto , e entre os jovens que mais se sente
uma aspirac;:ao a vida festiva, espontiinea, a margem dos poderes institu
cionais(68) Mais do que os adultos, os jovens aspiram a realizar-se profis
sionalmente, a valorizarem 0 prazer nas relac;:6es sexuais, a retirarem pro
veito dos namoros, a desfrutarem da vida, ouvindo musica ou mesmo
dorm indo ou nao fazendo nada. Por outr~ lado, alimentam praticas «trans
gressoras» quer pelo seu menor sentido de disciplina, quer porque pensam
que nunca se vai longe se nao se actua com risco. Esta transgressividade
associa-se a uma etica de experimenta f iid69 ) que marca presenc;:a prepon
derante no dominio da sexualidade: experimenta-se a coabitac;:ao, mudam
se os parceiros, di versificam-se os locais das relac;:6es sexuais, etc.
Esta etica da «experimentac;:ao» e matizada pordois trac;:os que tern side
recorrentemente convocados para caracterizar a personalidade narcisistica:
a identidade proteica e 0 desejo desenjocado (7O) Na identidade proteica,
a vida aparece associ ada a uma sucessao de estados de ser. 0 pr6prio ideal
da personalidade nacisistica parte de uma metafora orgiinica: 0 crescimento
da-se em todas as direcc;:6es. Nesta linha de interpretac;:ao, 0 «homem
protei co» tern uma actuac;:ao labil e fluida, composta por «fragmentos de
identidade» combinaveis e cambiantes, de uma situac;:ao a outra, de uma
relac;:ao a outra. A identidade do homem proteico obedeceria ao imperativo
de mudanc;:a continua, a valorizac;:ao social da dispersao(7l ) Por outr~ lado ,
e em relac;:ao ao desejo desenjocado , Bejar considera-o como urn dos trac;:os
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mais significativos da personalidade narcisistica, caracterizando-o por uma
difusa incapacidade de sentir ou fixar os pr6prios sentimentos, de uma
maneira duravel, em objectos externos. 0 individuo narcisista vai de urn
objecto a outro, de uma relac;:ao a outra, sem entregar-se a nenhum(72)
Esta inconstancia verifica-se em di versos campos como, por exemplo,
no caso da moda. Mais de 80% dos jovens inquiridos (dos 15 aos 24 anos)
reconhecem que tern gostos muito diferentes das gerac;:oes mais velhas, em
materia de vestuario. As identidades sao, cada vez mais, como as modas
que se exibem nas montras, ao garantirem a homogeneidade e a rotatividade
da diferenc;:a. Porque esta hegemonia social da moda? E que, na verdade,
cmbora aparentemente superficial e fri vol a, a moda desempenha urn papel
re levante na formac;:ao e desenvolvimento das identidades de tipo proteico.
Os mecanismos da moda constituem, cada vez mais, uma nova gramatica
comportamental que configura as sensibilidades voluveis do mundo con
temporaneo. Estas sensibilidades estao na base das identidades que se
afirmam atraves do emascaramento, do disfarce, da representac;:ao, da maqui
lhagem, da artificialidade permanentemente reconstruida da aparencia .
A moda possibilita a jlusao de conversao naquilo que se gostaria de
scr, ou se deseja nao ser. A moda e, pois, urn instrumento de afirmac;:ao,
de construc;:ao e permanente alterac;:ao da identidade. Por isso mesmo os
jovens a valorizam tanto. Por isso, tambem, a designac;:ao «moda» e
retoricamente substituida pel a de «estilo», in vocando uma singularizac;:ao
social. A ilusao de uma identidade diferenciada resulta sobretudo impres
cindi vel quando a homogeneidade reina, quando a explosao publicitaria
parece provocar uma sensibilidade «col ecti va» . Como quer que seja, a moda
leva a uniformizac;:ao mas tam bern a personalizac;:ao. Ecomo se vivessemos
urn sentimento generalizado de caos, gerado por urn excesso de opc;:6es, por
wna incapacidade de resposta ou de recusa as multiplas e contradit6rias
ofertas da sociedade de consumo: uma sociedade que engendra a confitsiio
ao m esmo tempo que assegura mecanismos de distinfiio. Dai a proeminen
cia do inv6lucro, a realidade do equivoco, a moral da ilusao, a necessidade
de simulac;:ao.

6. S£NTESE CONCLUSIVA
,M, Chr.

Las h, Th e CU/lure of Narcisism, Barcelona , Warner Bo oks, 197 9, p. 30.
(.,) No rbert Elias e Eric Dunning, A B usca da ExcilOl;:iio, Li sboa, Dife l (Me moria e Sociedade ),
p. 160.
"." Jorn·.; DUI1l:J zcd icr , RCT"llIli,," CIIIIII/'{,I/(, <ill T(,IIII" l.ihr(' .... p. 52.
,,", Cf. Jo se Mac hado Pai s, Cuilwas Jllvenis, Lisboa, Impre nsa Na c ional- Casa da Maeda, 1993.
" '" He lena Bejar, LI Alllhi/() il/lilllll. Pri vucidud, Il1di vl(luulislI/() y I'vlodul1idud, Vlau rid , A li an za
Uni vcrsidad , 1990, pp. 2 16-21 8.
P" Id. ihid. , pp . 216-217.
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A juventude, enquanto representac;:ao social, e uma realidade que se miti
lica (e urn mite que parcialmente se toma reaJidade) pelo que dela se diz ou se
pcnsa. E 0 que se diz ou pensa sobre os jovens nem sempre e fruto de evidencias

"') Id. ib id , pp . 217-218.
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empiricas claras ou crediveis. Quantas das vezes nao ouvimos dizer que os jo
yens constituem uma gera<;iio perdida e sem valores? Ou que inultrapassaveis
conflitos de valores colocam em choque diferentes gera<;oes, abalando as
estruturas mais solidas da sociedade? 0 inquerito realizado permitiu explorar,
a partir de urn conjunto diversificado de indicadores, algumas descontinuidades
geracionais (efeitos de idade), a par de outras descontinuidades determinadas
pela condi<;ao social dos inquiridos, sua posi<;ao religiosa, habilita<;oes literarias,
sexo, etc. No entanto, ha tambem urn conjunto de questoes que, para a
generalidade dos inquiridos, se configuram como prioridades sociais para a
sociedade portuguesa - prioridades que surgem de interesses ou preocupa<;5es
comuns. Eo caso da defesa das solidariedades intergeracionai sou da estabi lidade
de emprego - esta ultima fomentando uma expressiva etica de trabalho e de
empenhamento profissional.
A proeminencia, nomeadamente entre os jovens, de valores da individu
alidade, leva-nos a questionar 0 estatuto, a natureza e a substancialidade desses
valores. 0 que os orienta parece ser mais a «subjecti vidade» (em prol de inte
resses e sentimentos proprios) do que uma «realidade exterior» (subordinada a
compromissos sociais ou for<;as coercivas morais agindo sobre as maneiras de
pensar e de agir, como dizia Durkbeim). Parece faltar-lhes, pois, aquela
«transcendencia» que, tradicionalmente, se associa a «exterioridade dos valo
res». Ora, para Boudon, a extin<;ao desta transcendencia amea<;a a propria
existencia dos valores (73) Sera por esta razao que se fala, correntemente, numa
«crise», «perda» ou «decadencia» de valores, na sociedade contemporanea? Mas
sera, por outro lado, que os valores terao de ser, necessariamente, de natureza
transcendente? Nao poderao ter urn uso meramente referenciaL? Enfim, nao
poderao os valores ter distintos val ores?
Uma consideravel bateria de indicadores parece ir no sentido da rejei<;ao
da hipotese de que a sociedade portuguesa esteja orIa de valores ou de mo
ralidades. Em particular, os jovens parecem encontrar-se confrontados nao com
uma ausencia de valores mas com uma coexistencia nivelada dos mesmos, dada
a diversidade de referencias sociais e culturais que v a~ da familia a escola,
passando pelos media, pelas sociabilidades de bairro, etc. Os indicadores
reunidos indiciam moralidades plurais que coexistem e competem entre si.
Longe de se fundirem , confundem-se, numa fu sao nem sempre pacifica, harmo
niosa, consensual. Daqui resulta urn uni verso de ambiguidades e de atitudes
relativistas acerca do que deve ser considerado toleravel ou intoleravel, em
campos de dissenyao normativa, como acontece no caso da sexualidade. As
rela<;oes extraconjugais sao mais toleradas pelas gera<;oes mais jovens. Cate
gorias tradicionais como a virgindade ou 0 adulterio perdem a relevancia que
(73) Raymond Boudon , Le }uste et Ie Vrai. fitu des sur 1'Objectivite des Valeurs et de la COl1 l1ais
sance, Pari s, Fayard, 1995.
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tII1ham, em consequencia 16gica do desaparecimento da «culpa» e do «pecado»
nos comportamentos cobertos por tais categorias. Paralelamente ganha relevan
Cia 0 direito a autenticidade, como factor legitimador caracteristico de alguns
valores - nomeadamente os da individualidade - que recebem uma san<;ao que
ate aqui nao tinham; mas assiste-se, tambem, a uma reavalia<;ao da naturalidade
elll coexistencia com 0 artificio, do subjectivismo com 0 estruturalismo, do
mllico com 0 logico.
No campo das cren<;as, por exemplo, tem-se alimentado a ideia de que a
adesao aos fenomenos para-religiosos constitui uma forma de pseudo-conhe
cimento, jogando um papel de cultura de substituifiio entre os meios desprovidos
de «capital cultural». Einteressante constatarque os dados do inquerito realizado
abalam esta hip6tese, mas nao a arrasam. Se e verdade que os inquiridos de status
mnis baixo sao os que mais acreditam em feiti<;arias, espiritos e fantasmas, os
de status superior voltam-se para a astrologia, a quiromancia, a telepatia, os
OVNlS e os extraterrestres. Paralelamente, a cren<;a em feiti<;arias , espiritos e
fantasmas e mais frequente entre os cat6licos e aderentes de outras religioes, 0
que ebern elucidativo sobre as rela<;oes de complementaridade entre os universos
de cren<;as sagradas e crendices profanas. Ou seja, as foryas sociais que
dcterm inam a « irreligiao» nao constituem, linearmente, a inversao das que
configuram a religiao. Os cat6licos praticantes sao os que mais frequentemente
van «bruxa» e fazem «rezas caseiras»; nao, certamente, por serem cat61icos
praticantes mas pelo facto de, entre eles, predominarem as mulheres, os
analfabetos e os rurais . Interessante, tambem, e a aparente confirmayao de velhas
constancias sociologic as que associam a perten<;a religiosa a. ideia de integrayao
e I.:oesao social e a irreligiao a algumas tendencias de desagrega<;ao social. Os
praticantes de quaiquer religiao (cat61ica ou nao) sao mais levados a cons ide
rarem-se felizes, a reconhecerem ter bons amigos e acreditarem no futuro. Em
contrapartida, os ateus, indiferentes e agnosticos sao os que mais vezes se sentem
em solidao e os que mais frequentemente ja equacionaram a hip6tese de suicidio.
Sera que estes ultimos padecem de urn maiorgrau de incerteza ou frustrayao
em relayao avida e ao futuro ou de urn mais inconsistente sentido de identidade?
Como quer que seja, a apregoada crise das ideologias e dos sistemas de
valores transmitidos pelas religioes tradicionais aparece associada ao pronun
CIamento de novas imaginarias sociais que desembocam em novos cultos 
designadamente no culto de novas imagens, com variados elementos ic6nicos
e slmb61icos: do cinema, TV, publicidade e - nao menos importante- da imagem
que cada urn constroi de si mesmo. Daf a importancia da reconstruyao imaginaria
do carpo atraves da moda, dos tratamentos de beleza, dos regimes dieteticos,
etc.1741 No entanto, 0 que aparece como urn movimento geral de culto narcisista

a

,'', Dados estes bern expressivos no in querito as Praticas CuLturais dos Lisboelas , Li sbo a, Edi~5es
df' Instituto de Cienci as Socia is, Estudo s e Investiga~6es, I, 1994.
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da aparencia corporal pode corresponder, de facto , a uma estilizayao estetica dos
modos de vida, reflexo de socializayoes varias que estao convertendo 0 corpo
em expressao de eleiyoes e opyoes. Neste campo, estamos a assistir a umarelativa
destradicionaliza9QO da sociedade portuguesa, nomeadamente no dominio da
intimidade, e por infl uencia das gerayoes mais j oven s. Em bora mai s su btetTaneas
ou menos visiveis - que nao menos sentidas -, por comparayao as revoluyoes
politicas, as transformayoes da intimidade nao deixam de ser historicamente
importantes.
Mas a valorizayao da individualidade e da propria realizayao pessoal, nao
parece que tenha de fazer-se, necessariamente, a custa dos outros. A realizayao
pessoal concretiza-se em relayoes sociais satisfatorias, particularmente no
campo da familia e do trabalho: por exemplo, a larga maioria dos inquiridos
prefere urn emprego em que se ganhe men os, mas onde as relayoes de trabalho
sejam afectivas e conviviais, do que ter urn emprego bern pago mas no qual as
relayoes pessoais sejam Frias e formais.
Por outro lado, os trayos de crescente individualizayao da sociedade
portuguesa nao anu] am os seus contextos mais institucionais e solidarios de onde
emergem valores mais sociocentricos, mesmo quando algumas dessas institui
yoes parece vivenciarem situayoes de crise. Vejamos 0 que se passa com a
familia. Pelo desenvolvimento da uniao livre, pelas relayoes pre-matrimoniais,
pelo aumento dos nascimentos fora do matrimonio, pela banalizayao do divorcio,
pela proliferayao de multiplas formas de (re)composiyao familiar , parece que
a instituiyao familiar se tern vindo a desintegrar; no en tanto , ela transformou
-se, paralelamente, num laboratorio de inovayao social, nomeadamente no
campo das relayoes intergeracionais . A urn modelo autoritario que regulava as
relayoes entre pais e filhos, sucede urn modele mais relacional e democratizado,
onde a tendencia vai no sentido de se respeitar a individualidade e a indepen
dencia dos membros da familia. Como se disse, as puniyoes corporais entre os
mais velhos dos inquiridos cederam lugar, entre os mais jovens, a repreensoes
orais ou proibiyoes de sair de casa. Independencia que nao colide com 0 espirito
de interajuda familiar, pelo menos a urn nivel discursivo, como se viu.
Embora, cada vez mais, se coloque 0 problema da repartiyao entre as
diferentes gerayoes querde oportunidades de emprego, quer de diferentes formas
de transferencias sociais - problema que tern origin a do urn debate em tomo da
equidade entre as gera90es - 0 certo e que as transferencias publicas (com 0
declinio do welfare state) vern sendo substituidas por transferencias familiares,
so posslveis pelo reforyo de solidariedades tacitas intrafamiliares, de natureza
cultural e simbolica. Alias, podemos mesmo dizer que osjovens beneficiam, hoje
em dia, de urn verdadeiro sistema de welfare family, pois gray as as ajudas
financeiras que recebem dos pais (com cama, mesa e roupa lavada) podem
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rolongar as suas trajectorias escolares ou minimizar os custos de desemprego.
I~ mesmo provavel que a existencia deste regime de welfare family contribua,
dcc isivamente, para 0 esbatimento de alguns potenciais conflitos ou desconti
'll. id ades intergeracionais, em termos de valores.
Em suma, a sociedade portuguesa parece estar a produzir - embora sem
nlptu ras violentas - intersticios e zonas de ambiguidade que possibilitam 0
dl~se nvolvimento heteronimo de uma estrutura de valores fluida e plastica. Por
U1n lado, podemos dizer que, em tennos gerais, os portugueses se encontram
ainda longe de uma cultura «pos-materialista»: com efeito, sao propensos a
d~ksa e manutenyao do crescimento economico e a valorizayao da seguranya
e .Ia ordem; quando confrontados com 0 futuro, mostram-se cautelosos na
to mada de novas opyoes de vida; nao se revelam gran des entusiastas de uma etica
COI)I'lIIll ista ainda que os esforyos de poupanya nem sempre resultem - 0 que
os inqu iridos justificam por escassez de dinheiro: provavelmente porque sao
mals consumistas do que 0 admitem ser. No entanto, por outro lado, entre os
jovens estas tendencias conservadoras cedem lugar - mas nao tanto quanta se
pOLicria supar - a posiyoes mais conectadas com 0 «pos-materialismo»: maior
valonzu<;ao do direito de liberdade de expressao; maior tolerancia para com as
mir.tmas etnicas ; e, sem duvida, maior investimento nas relayoes afectivas enos
vaJ orcs det intimidade. Ou seja, os jovens parece serem transportadores de valores
mals modcm istas - mas, de entre eles, sobretudo os que sao mais instruidos -,
ori Cl1lados para a defesa da liberdade pessoal, da auto-rea]izayao, da igualdade
de n[lortu nidades, da democracia, da ecologia, da convivencia multicultural.
Di r-~.. ia que, enquanto as gerayoes mais ve lhas se encontram orientadas por
val on's que se radicam num ideario de colectivismo societal, as jovens gerayoes
(ma is instruidas) abrayam valores mais flutuantes que assentam num indivi
dua /i ,,'lO societal. No primeiro caso da-se uma subordinayao das aspirayoes
indi viduals a causas colectivas: os direitos sociais, as identidades comunitarias,
as dl.'pl:nuencias emocionais. No segundo caso da-se uma subordinayao das
cau sas colectivas as aspirayoes individuais: realizayao pessoal, direitos privados,
lllici at ,as indiv iduais. Estes dois idearios cruzam-se no universo de valores dos
portugueses.
T•. 'ubcm vemos entre os jovens uma desafectayao em relayao a valores
trad ich/lals associados a atltudes regressivas defensivas conservadoras' em
eontrarartilia , assiste-se, entre eles, a urn in~estimento ~rescente em n~vos
valores qlle parecem mesmo implicar novas fonnas de militantismo, como
aeontec', ~om os valores que se prendem com a defesa do meio ambiente, Neste
o
eas : e It -ressante verificar que as segmentayoes de classe e de genero sao
relatl va'l~'ll
" stm b'l'
'''' 
0 Icas que pautam as d
IlerenClayOeS
. ' , e su bsum l'd as por matnzes
geraclOI1J ..
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Br' NGTSON , V. L. , e ACHENB AUM, W. A. (Dir.), The Changing Contract Across Gen erations,
Sugerimos que os valores podem ser considerados como fazendo parte de
.\lew York, Aldine de Cruyter. 1993 .
uma tabua de tempo geologico (geracional) de sucessivas acumulayoes estra
HIJWM, I. , The Crooked Timb er oj Humanity, London, John Murray, 1900.
tignificas e que os tempos que vivemos podem traduzir-se em alguns movimen
IlIP'J[lAUM, P., e LECA, J. (Dir.) , Sur I 'Individualism e, Paris, Presses de la Fondation Nationale
tos orogenicos, no terreno dos valores. Os resultados do inquerito realizado
des Sciences Politique, 1986.
OJ l: ~F. NTH A l, Mon ica D.,JustifYing Violence.' Attitudes ojAmerican Men, Ann Arbor, Institute
pod em ser interpretados como indicios de que a sociedade portuguesa, em bora
fo r Social Research, 1972.
nao atravessando urn penodo de orogenia intensa (com transformayoes meta
Il'
•
nC K, Robert, e THOMPSON, Kenneth (Ed.), Social and Cultural Forms oj Modernity,
morficas - crise de valores, conflitos intergeracionais, etc.) esta a orientar-se por
Cambridge, Polity Press, 1992.
novas correntes s6cioculturais. Os resultados do inquerito mostram tambem que
Bn'WELL, John , Christianisme, Tolerance Sociale et Homosexualite: les Homosexuels en
sao os jovens - mas sobretudo os mais instruidos - que, de facto, estao na
Ellrope Occidentale des Debuts de I 'Ere Ch/"(!tienne au X I V" Sieele, col. Bibliotheques des
vanguarda destas novas correntes s6cioculturais, de orientayao mais «p6s
Histories, Paris, Editions Gallimard, 1985.
B" nON, R. , L 'Inegalite des Chances, Paris, Armand Colin, 1970.
materialista». No fundo, parece comprovar-se a velha profecia de Comte (Liyao
B(J\lION. R., La Place du Desordre, Paris, PUF, 1984 (edic;ao em portugues: 0 Lugar da
51, de Physique So ciaIe. Cours de Philosophie Positive, 1839): a renovayao das
Desordem, Lisboa, Gradi va, 1990].
gerayoes permite 0 progresso, mas a sua coexistencia evita mudanyas abruptas.
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