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Introdução

Este estudo, de sucessivas abordagens
sobre a família no Brasil, trata, na verdade,
da construção da nação brasileira. Em parte,
encontra a sua inspiração numa observação
simples, mas muito importante, de Claude
Levi-Strauss (1976, 1981), na sua procura
por elementos universais na formação de to
das as sociedades humanas. Ele observou
que a troca de mulheres é a base para toda
organização social, iniciando e completando
circuitos sociais caracterizados por reciproci
dade e alianças. Como o seu interesse se res
tringia à descrição da lógica subjacente de
unidades mínimas de parentesco exógamo,
não voltou sua atenção a macrounidades
historicamente construídas, como as nações.
Da nossa perspectiva, enfocar a seqüên
cia de mudanças históricas associadas à troca,
ao controle e à significação atribuída às mu
lheres, no contexto das estruturas de poder
internacionais, pode ajudar a entender não
somente como se constituem as estruturas de
poder nacionais, mas também como o esta
belecimento de formas de abordar a família
fomenta a compreensão de transformações
na identidade nacional, bem como as mu
danças nas relações de gênero. Em “The traffic of women...”, Rubin (1975) faz uma
adaptação crítica do quadro teórico de LeviStrauss, aprofundando-se na relação entre os

contextos históricos de poder e as transfor
mações nas abordagens predominantes sobre
família, e se debruça sobre a noção de troca
de mulheres e as relações de gênero.
É inegável que as nações formam suas
identidades em torno de crenças e imagens
construídas sobre a composição da sua pró
pria população, e também sobre as relações
da sua população com as populações de ou
tras nações. Sejam quais forem os processos
políticos da definição de fronteiras nacio
nais, qualquer população nacional se cons
trói, biológica e socialmente, como resulta
do da procriação de homens e mulheres em
uniões com variadas valorizações sociais, em
constante transformação decorrente de
combinações históricas particulares e com a
atribuição de significados simbólicos de fa
tores diversos. O que se mantém constante,
então, é que, ao se reproduzirem, homens e
mulheres geram uma população cujas carac
terísticas sociais se tornam elementos socioculturais que se mesclam no caldeirão do
qual sairão as identidades nacionais. Os
princípios básicos de parentesco1 nunca se
perdem. Sem esquecer o argumento exógamo-cêntrico de Levi-Strauss, Fox (1967)
identifica esses princípios como: 1) as mu
lheres engravidam; 2) os homens engravi
dam as mulheres; 3) os homens tendem a
dominar; e 4) sempre há alguma proibição
contra a procriação entre pessoas proxima-
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menre aparentadas. Esses princípios operam
também na procura por uma lógica subja
cente que oferece interpretações sobre quais
são os mecanismos que permitem a conti
nuação da dominância masculina, e quais
são aqueles que contribuem para a sua trans
formação histórica. Quem vai procriar para
formar a população do país é uma questão
de relações de poder sobre o acesso a mulhe
res (e o controle sobre elas), às quais se con
ferem valorizações simbólicas diferenciadas.
Evidentemente, ao fazer isso, pelo menos
duas questões sobre a circulação das mulhe
res na sociedade precisam ser abordadas. A
primeira é: Como se controla a sexualidade?E
a segunda: Como se forma a domesticidade?
Ambas são questões sobre as implicações de
trocas e do exercício de poder, e podem ser
enxergadas da perspectiva da família no seu
contexto histórico.
Uma nação elabora os seus padrões de
interação com outras nações de acordo com
as suas próprias crenças sobre a importância
da exogamia e da endogamia por vias de
classe, de etnia e de nacionalidade, entendi
das como inseridas na rede mais ampla de
trocas que estruturam as relações de poder
internacionais. Família e gênero são metáfo
ras de relações de poder mais amplas, embo
ra, vistos de uma maneira mais apurada, fre
qüentemente são o próprio material do qual
são forjadas essas relações. E pela lente da fa
mília e das redes de parentesco que a domes
ticidade e a sexualidade são representadas
socialmente, espelhando as preocupações de
toda a sociedade.
Antes de discutirmos os exemplos espe
cíficos da sociedade brasileira, faremos refe
rência a algumas idéias que embasam este
texto, dando ênfase especial às teorias de re
lações de gênero. Tais teorias já construíram
uma legitimidade acadêmica para tratar
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questões que envolvem as relações entre ho
mens e mulheres, e amadureceram o sufi
ciente para hoje abranger um leque de ver
tentes teóricas diversas. Há cerca de 10 anos,
a historiadora Joan Scott (1995) defendia,
em um argumento muito bem estruturado,
o uso do conceito de gênero na análise de re
lações de poder na sociedade (e vice-versa).
Desde então, seu trabalho tornou-se a porta
de entrada para muitos dos autores que têm
escrito sobre gênero, como é o caso do pre
sente estudo.
Aqui pretendemos verificar como o pen
samento social que constrói nações incorpora as
relações entre mulheres e homens no seu quadro
interpretativo. Esse enfoque vai muito além
das relações entre homens e mulheres, en
tendidas como relações de poder. Inevitavel
mente, as relações entre os sexos estão per
meadas por conteúdos que realçam a
distribuição de poder na sociedade. Essa
perspectiva critica abertamente a percepção
de relações entre homens e mulheres como
naturalizadas, como se fosse parte de uma
ordem preestabelecida, na qual não haveria
necessidade de se questionar os fundamen
tos subjacentes e se compreender a formação
das imagens e crenças como produtos cultu
rais. Scott (1995) insiste que, para entender
as implicações das relações entre homens e
mulheres como relações de poder, é preciso
abordar múltiplas evidências encontradas
em interpretações de dados construídas so
bre as esferas simbólicas, normativas, transi
tivas e contextualizadas.
Voltando às questões sobre o controle da
sexualidade e a formação da domesticidade
na constituição de uma população nacional,
é importante entendermos que, na melhor
tradição cultural, as características específicas
abordadas estão sujeitas a interpretações sim
bólicas e normativas no nível próprio do con

texto nacional (escolhido aqui, arbitraria
mente, dentre os níveis interpretativos possí
veis). Os significados de comportamento so
cial relacionados com a formação de alianças
coletivas e trocas feitas no processo de cons
tituir a população precisam ser entendidos
como transitivos, porque visivelmente sujei
tos a mudanças com o passar do tempo, e
contextuais, porque sua compreensão e rele
vância variam com a própria complexidade,
tanto de cenários socioeconômicos diferen
tes, como do uso que os próprios pensadores
sociais fazem da idéia de “contextos diferen
tes” na construção de identidades nacionais.
Para melhor discernir a relação próxima en
tre estruturas de poder internacionais em
transformação e os aspectos simbólicos, nor
mativos, transitivos e contextuais das rela
ções de gênero, é aqui de suma importância
lançar mão das diversas abordagens de auto
res brasileiros e estrangeiros sobre família, gê
nero e poder no Brasil.
Há uma sucessão específica de enfoques
no estudo da população brasileira e da sua
formação familiar durante o século XX. A
cultura brasileira, observada em autores na
cionais e estrangeiros — que produzem em
contextos históricos de relações de poder in
ternacionais - , reservou, sucessivamente,
um lugar especial para a diferenciação racial
e a miscigenação, para fam ílias patriarcais,
para fam ílias nucleares urbanas, para fam ílias
empobrecidas matrifocais, e para fam ílias al
ternativas diversas. Como iremos mostrar
nas próximas páginas, essa seqüência de ên
fases se relaciona proximamente à posição
do Brasil numa rede complexa de relações
internacionais em constante transformação,
e disso faz parte o processo de situar as dife
renças de gênero na sociedade brasileira.
Os quatro séculos anteriores ao século
XX foram de contato cultural entre coloniza

dores, populações indígenas e trabalhadores
negros escravizados importados, e, justamen
te por isso, é preciso prefaciar a discussão so
bre esse século com um retrato simplificado
e generalizado da sociedade colonial brasilei
ra até o império do século XIX.
A troca principal de mulheres realizada
no Brasil colonial foi entre a sociedade indí
gena e os colonizadores, com os homens por
tugueses tomando as mulheres indígenas
como esposas e concubinas. Chegaram no
Novo Mundo solteiros ou desacompanhados
de suas mulheres; e mesmo a minoria acom
panhada optou por deixar as portuguesas no
litoral do Brasil enquanto iam explorar novos
sítios com suas entradas e bandeiras. Foi uma
troca profundamente desigual, pois, com ra
ras exceções, os homens portugueses, deten
tores de uma tecnologia superior, não deram
a contrapartida aos indígenas masculinos. Os
colonizadores não tinham mulheres para tro
car, e as trocas materiais e de serviços invaria
velmente eram desfavoráveis aos indígenas.
Mais do que uma “circulação” de mulheres,
o que ocorreu foi uma apropriação das indí
genas pelos portugueses.3
Não menos desigual foi a exploração se
xual e laborai das mulheres negras, trazidas
para servir aos colonizadores. Primeiro fica
ram como escravas nas áreas de plantio e,
posteriormente, também nas áreas de mine
ração de ouro. Os documentos históricos
são repletos de exemplos de uniões inter-raciais nessas condições.4
Essa incorporação histórica de mulheres
indígenas
e negras
abriu a vida doméstica
D
D
brasileira a uma extraordinária influência
dessas mulheres. Enquanto o Brasil forjava a
sua própria população, o seu padrão particu
lar de exogamia colonizadora generalizada
(independente de qualquer questão de legi
timidade), surgia uma nação de povo mistu
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rado racialmente, cuja lealdade às formalida
des da organização social européia (traçada
pelo lado paterno, evidentemente), não ra
ramente foi superada pela lealdade (dessa
vez traçada pelo lado materno) aos padrões
culturais de populações não-européias.

O Período de Arrependimento Exógamo

No início do século XX, momento pósabolicionista, no qual se fundamenta a cons
trução da nação brasileira e a formação da
família nacional, encontramos um ambiente
de “arrependimento exógamo”, decorrente
inclusive da predominância de um quadro
interpretativo da teoria evolucionista, fun
damentado em idéias sobre potencialidades
e diferenças inerentes entre raças, que conti
nua presente, mesmo transformado, até hoje
na sustentação de idéias sobre família.
Esse pensamento social espelha as idéias
evolucionistas européias, forjadas no século
XIX.5 A situação única do Brasil é de ter
hospedado a casa real portuguesa e passado
longos anos como um “império doméstico”.
Os impérios europeus eram impérios ultra
marinos, construídos com o estabelecimen
to da hegemonia sobre populações distantes
e diferentes, cuja inferioridade descrita enfa
tizava características raciais. Isso facilitou a
separação entre os governos e os governados,
pois, as teorias em voga sobre raça e clima se
adequaram perfeitamente à idéia da superio
ridade das nações européias.
O império brasileiro, diferente dos im
périos europeus, foi construído mediante
uma hegemonia social sobre a sua própria
população, e não sobre populações estrangei
ras. Isso não impediu que o discurso reinan
te sobre o progresso na formação da Nova
República, iniciada em 1890, se remetesse
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aos mesmos argumentos sobre a diferença ra
cial. Como a formação familiar brasileira his
toricamente envolveu populações portugue
sas, indígenas e negras, e o resultado das
misturas raciais precisava ser enquadrado
para que os brasileiros pudessem se estabele
cer como “nação”, como república indepen
dente, com a sua própria população (mesmo
que nem todos os seus componentes fossem
entendidos inicialmente como “cidadãos”), a
idéia de família foi ofuscada pela questão de
se ter de conviver com as implicações de uma
população de sangue misturado.
O desejo de ser tão europeu quanto
possível permeia a produção teórica e literá
ria desse período, e o desafio de construir
uma nação na base de uma população “viralata” se apresenta como problema maior. As
sim, se vê a miscigenação como prejudicial
ao crescimento de uma nação independente.
Escritores de renome, como Silvio Romero,
Euclides da Cunha e Nina Rodrigues reali
zaram descrições admiráveis de culturas e
populações brasileiras em contextos raciais e
geográficos distintos6, ao mesmo tempo que
argumentaram sobre as sérias limitações ao
potencial da nação ao se fazer povoada por
uma população carregada de elementos infe
riores advindos de negros e indígenas.
A exogamia dos colonizadores do Brasil,
que procuraram mulheres nativas e negras
para serem as mães dos seus filhos, criou um
problema: a nova nação nasceu com os defei
tos percebidos da composição racial da sua
população. Os filhos de casamentos mistos
não podiam ser considerados inteiramente
de origem européia, e os brasileiros, mesmo
ricos e influentes, de segunda, terceira e
quarta gerações, diferente dos que habitavam
a Europa, não podiam lançar mão da ideolo
gia reinante de superioridade racial para legi
timar a sua superioridade social. E um perío

do de desespero étnico, quando a promoção
de imigração, primeiramente, por popula
ções trabalhadoras européias e, logo depois,
por orientais, se justifica como um “embranquecimento” da população e um reforço ao
seu moral “trabalhador”, livrando-a de al
guns dos defeitos inerentes à mistura racial,
realinhando assim a nação às suas origens eu
ropéias e globais, para poder fazer parte da
comunidade internacional de nações.'
Os novos imigrantes tinham mais equi
líbrio nas proporções de homens e mulheres,
especialmente no Sul, onde se idealizaram
locais de destino para o estabelecimento de
agricultura familiar. Assim estabelecidas, as
populações formadas eram relativamente
endógamas (sobretudo nas áreas rurais e
quando comparadas com os habitantes mis
cigenados anteriores). Simbolicamente, o
Brasil se re-europeizou, e o passado históri
co exógamo dos fundadores europeus estava
a caminho de correção.

O Período de Integração Patriarcal

O movimento modernista nos anos de
1920 antecede um período de centralização
do Estado brasileiro, que ocorre nos anos de
1930 e 1940, quando, internacionalmente,
Estados fortes fascistas e corporativistas lu
tam pela hegemonia numa Europa dividida,
ao mesmo tempo que a economia america
na se fortalece, apesar dos contratempos da
Grande Depressão. Durante o Estado Novo
há uma consolidação das funções centraliza
doras de instituições nacionais brasileiras,
contrariando a tendência de uma distribui
ção regional forte que regia as províncias an
teriormente. O estabelecimento de um Esta
do forte e centralizado requer uma
ressignificação dos elementos que consti
tuem a população brasileira.

Um estado forte tem cidadãos obedien
tes e com direitos. Para que a nação seja capaz
de integrar todos, é preciso desviar a atenção
da população de sua percepção de defeitos.
Os pensadores, nesse contexto, retrabalham
as idéias sobre o Brasil e criam novas imagens
sobre a sexualidade, a formação da família e a
domesticidade, e desse trabalho emerge a fi
gura do patriarca como símbolo da integra
ção nacional. Nessa hora, a “família” vira um
porta-estandarte simbólico, e a frase constitu
cional que “a família é a base de tudo” assu
me um significado de integração e controle
no âmbito da diminuição das preocupações
sobre a suposta natureza prejudicial da com
posição racial da população.
Escritores e pesquisadores modernistas,
como Mário de Andrade (1988) em Macunaíma e em sua coleta de dados sobre as ma
nifestações folclóricas no Brasil afora, ridicula
rizam a indefinição do caráter brasileiro, ao
mesmo tempo que enfatizam a riqueza da di
versidade social e cultural do país. Esses inte
lectuais sinalizam a necessidade de repensar os
componentes raciais da identidade brasileira.
É nesse clima intelectual que aparecem
novas interpretações do Brasil que ressaltam a
família patriarcal. Os dois exemplos de maior
destaque entre os “pensadores patriarcais” são
Oliveira Vianna (1920, 1933) e Gilberto
Freyre (1964, 1967, 1969, 1979). O primei
ro não emprega as suas observações sobre a
organização familiar patriarcal para questio
nar a validade de interpretações raciais sobre
a possibilidade de progresso. Enfatiza, sim, a
possibilidade de integrar o Brasil sob o co
mando das populações “meridionais”, mais
arianas e distantes da economia tradicional
açucareira nordestina, cujo regime escravo
crata contribuiu para a formação de uma po
pulação racialmente mista. Para ele, o que
importa não é tanto a continuação de um

33

pensamento embasado numa diferenciação
racial preconceituosa sem fundamentos, mas
a identificação da família patriarcal como um
elemento importante para o desenvolvimento
da nação, e sugere que os estados do CentroSul sejam vistos como representantes do que
é mais promissor e menos atrasado no país.
A síntese apresentada por Gilberto Freyre é muito conscientemente anti-racista na
sua elaboração, e se calca na antropologia
boasiana americana, a qual enfatiza o cultu
ral como uma base mais firme do que o ra
cial, para a compreensão de formações so
ciais. A natureza difusionista da antropologia
americana se articula muito bem com a fun
ção da construção da nação, seja nos Estados
Unidos, seja no Brasil. O quadro populacio
nal americano tem diferenças e semelhanças
importantes quando comparado ao brasilei
ro: a diferença principal é a natureza mais endógama da colonização americana - os colo
nizadores, incluindo uma proporção muito
mais alta de mulheres do que no Brasil, o que
facilitou a não-realização de casamentos com
índias e negras, e a conseqüente não-incorporação de padrões domésticos que tais
alianças implicariam na formação de uma
população de cidadãos e de uma classe de lí
deres; e as semelhanças jazem no fato de que
ambas as nações são formadas por grandes
contingentes populacionais de imigrantes,
cujas contribuições para a formação de novas
nações podem ser identificadas e valorizadas
positivamente. Ao enfatizar as “contribuições
culturais”, Freyre encontrou uma maneira
muito eficiente de inverter o dilema de negatividade que permeava as idéias teórico-raciais evolucionistas. No caso do Brasil, Frey
re ressalta a sexualidade e a domesticidade
como instrumentos fundamentais para forjar
uma identidade nacional positiva. Sob a ban
deira de patriarcalismo, aquela mesma ativi
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dade sexual dos homens colonizadores por
tugueses, que produziram o “arrependimen
to exógamo” devido às suas conseqüências na
composição racial da população brasileira em
décadas anteriores, torna-se um fator positi
vo na integração de uma diversidade de ori
gens culturais (Scott, 2003). O patriarca cen
tralizador assume o papel simbólico de
fundador de um grupo doméstico extenso e
poderoso, cujas semelhanças estruturais com
o novo Estado centralizador no Brasil valori
zam a capacidade dos homens de mandar e
de integrar os outros sob a sua liderança. As
polêmicas que rondam a versão apologética
(ou, às vezes, abertamente entusiasmada) das
atitudes dos senhores de engenho portugue
ses exógamos, pintada por Freyre, freqüente
mente erram o alvo - um Brasil com uma
população mista (morena, mulata, mestiça,
miscigenada etc.) e uma autoridade central
forte, que sabe valorizar as contribuições des
sa mistura, é uma imagem mais otimista do
país que uma imagem de ter de suportar um
sobrepeso racial como argumentavam os
pensadores sociais anteriores.
A capacidade de se orgulhar de uma di
versidade étnica e racial permite uma reava
liação da composição dos cidadãos do país.
As contribuições de populações indígenas e
negras são provenientes da interação entre as
suas mulheres e os homens portugueses. Em
Casa grande e senzala e Sobrados e mocambos
, Freyre dá ênfase às práticas sexuais e à vida
doméstica, aos gostos culinários, à organiza
ção arquitetônica, às linguagem e estética.
Esboça, assim, uma esfera doméstica bastan
te adequada ao domínio do patriarca. São
contribuições que as mulheres fizeram a um
mundo masculino. As práticas exógamas
não conjuram mais uma imagem de um di
lema racial ameaçador, porque agora estão
sob o controle firme de um domínio domés-

tico rico, variado e extenso, de uma classe de
elite, cuja base patriarcal a denota como ver
dadeiramente nacional. Esse domínio mas
culino é ainda mais acentuado quando Freyre descreve a fragilidade extraordinária das
mulheres coloniais portuguesas —as esposas
oficiais. Dessa forma, a diferenciação marca
da de gênero se torna evidência de um con
trole centralizado da organização social.
Freyre não acredita num patriarcado
eterno. De fato, uma das suas maiores preo
cupações refere-se à documentação do declí
nio da ordem patriarcal. Ele está criando um
mito de fundação histórica e não uma des
crição da realidade atual. Essa preocupação
com o declínio do patriarcado reporta a ou
tra tentativa de interpretação: como inserir o
Brasil da época no molde de desenvolvimen
to capitalista que vinha se tornando mais e
mais evidente. Se a escrita de Freyre deixa o
seu leitor com a impressão de que alguma
coisa muito valiosa está em vias de se perder
com a fim do patriarcado, a procura de Sér
gio Buarque de Hollanda (1988) em Raízes
do Brasil é muito mais explícita no seu ques
tionamento sobre como o país iria se enqua
drar nos esquemas reinantes de desenvolvi
mento capitalista. Ecoando Freyre, Sérgio
Buarque identifica raízes brasileiras na ex
traordinária influência da família e da vida
doméstica na personalidade da população e especialmente na da elite de origens agrá
rias. A sua descrição da cordialidade como
um elemento fundamental do caráter brasi
leiro é uma das interpretações mais conheci
das da brasileirice, mas é importante lem
brar que a perspectiva do autor é muito
crítica à cordialidade. Ele acredita que essa
característica dificulta a passagem de um Es
tado patrimonial para um Estado mais im
pessoal e organizado em princípios burocrá
ticos racionais. A nocão
weberiana urçe
a
*
O

necessidade de cortar os laços com a comu
nidade doméstica para poder gerar um Esta
do cuja ética conforma com o desenvolvi
mento de um capitalismo avançado (com
referência à metade do século XX). Isso vai
de encontro com o valor simbólico do pa
triarcado, da domesticidade e da cordialida
de.8 Dessa perspectiva, a integração aparen
temente harmoniosa da diversidade racial
no âmbito doméstico-cultural é uma nova
limitação à inserção brasileira numa ordem
mundial comandada pelo modelo euroamericano.

O Período do Alto Modernismo e da
Padronização das Famílias

Internacionalmente, a euforia pós-guer
ra, com a vitória das forças aliadas, vem
acompanhada por uma exportação massiva
de estratégias de planejamento administrativo
e de financiamento, comandadas pelos Esta
dos Unidos para que os demais países pudes
sem se adequar ao modelo de desenvolvimen
to capitalista propalado nos anos de 1940 e
1950. Historiadores econômicos, como Walt
Whitman Rostow (1952) e Albert O. Hirschman (1965), e psicólogos, como David
McClelland (1961), constroem modelos de
desenvolvimento econômico - baseados ob
viamente no modelo americano —, tendo em
vista uma sociedade que valorize o espírito
empreendedor e garanta o consumo pleno; e
o Departamento de Estado americano ofere
ce ajuda aos demais países na montagem de
burocracias e de agências de desenvolvimen
to setoriais que capacitem administradores
para implantar esses modelos. A eficiência
do planejamento é um dos “motes” desse pe
ríodo de alto modernismo9, e a crença nos
esquemas evolucionistas ressuscitados so
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pram nova vida na idéia de progresso, cuja
linguagem maior é a do “desenvolvimento” .
O progresso parece inevitável para aqueles
capazes de propor esquemas de desenvolvi
mento que controlem a industrialização e a
organização das populações em acentuado
processo de urbanização. Essa capacidade
de controle e organização é necessária para
que os países em vista trilhem os caminhos
de chegada à seleta comunidade dos países
desenvolvidos.
Nesse ambiente eufórico e otimista, não
há, formalmente, muito espaço para uma
ideologia patriarcal, nem para a manutenção
dos privilégios das classes oligárquicas, nem
para a “corrupção' dos homens cordiais, que
detêm uma capacidade marcada de benefi
ciar aquelas pessoas mais proximamente
aparentadas a ele. Os estudos de famílias no
mundo desenvolvido repetidamente frisam
a influência da urbanização sobre a organi
zação das famílias —identificando uma ten
dência para a diminuição do tamanho da fa
mília, a nucleização dos grupos domésticos e
o fim anunciado das grandes famílias tradi
cionais (Goode, 1964; Winch, 1963; Parsons e Babes, 1955; e Lewis, 1959, 1961,
1966). Dessa perspectiva, a família nuclear é
um ponto de chegada, e a mudança faz par
te de uma tendência inevitável que acompa
nha a urbanização, o que ocorre no mundo
desenvolvido e que ocorrerá também nos
países em desenvolvimento, dentre eles, o
Brasil. Ao prosseguirem no caminho do de
senvolvimento, as famílias não serão mais
extensas e patriarcais, tornando-se unidades
pequenas e mais democráticas mais bem
adaptadas às condições urbanas.
Nesse período, o estudo da família bra
sileira, mesmo reconhecendo sua diversida
de regional, social, cultural e racial, se torna
mais burocrático, mais controlado e mais di
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rigido para audiências estrangeiras. O gêne
ro não recebe destaque nas agendas interna
cionais de pesquisa nem no conjunto de ob
jetivos para o desenvolvimento, e o Brasil
não constitui nenhuma exceção. A questão
de gênero só aparece exatamente para a ma
nutenção do status quo de modelos de dife
renciação acentuada, relacionados com as
origens patriarcais da sociedade, e não para
discutir a diferenciação efetivamente obser
vada nas famílias.
Os estudos predominantes de família
no período de alto modernismo são os estu
dos de comunidade10 (Microcosmos dos so
nhos de planejadores!). Em quase todos eles
há uma parte ou capítulo tratando de famí
lia, casamento e parentesco, e se situam de
acordo com a sua inserção num continuum
de mudança social de acordo com algum
tipo de índice de urbanização. Nas Améri
cas, o continuum “folk-urban” e os estudos
de famílias mexicanas de Oscar Lewis
(1959, 1961) são exemplos importantes de
como falar das famílias é efetivamente uma
maneira de falar sobre urbanização (Redfield, 1941). Não muito diferente de outros
países, o Brasil apresenta muito mais seme
lhanças nas descrições das famílias do que
contrastes entre famílias de comunidades di
ferentes. Esses estudos, de estrangeiros que
passaram grande parte das suas vidas acadê
micas no Brasil, exercem uma notável in
fluência nos estudos locais, pois trazem con
sigo uma perspectiva comparativa que
reforça algumas das questões que já vinham
caracterizando os estudos das famílias brasi
leiras. Donald Pierson (1972), associado à
escola de Chicago e aos estudos da ecologia
humana, faz suas pesquisas ao longo do Rio
São Francisco, bem como em diversos ou
tros locais. René Ribeiro, aluno de Herskovits, produziu um estudo sobre as mudanças

na composição familiar num processo de ur
banização em Pernambuco, encaixando as
famílias brasileiras nos padrões de urbaniza
ção observadas em outros locais no mundo.
Um imigrante alemão que passa duas déca
das no Brasil, Emílio Willems (1940, 1946,
1953, 1954), depois se desloca para a Vanderbilt University nos Estados Unidos para
formar um instituto de estudos brasileiros
no final dos anos de 1950.11 Ele estuda co
munidades tradicionais (de Cunha e Búzios,
cidades litorâneas do Rio de Janeiro) e tam
bém dá destaque a famílias imigrantes ale
mãs no Sul do Brasil. Antonio Cândido es
tuda a comunidade predominantemente
rural do Rio Bonito em São Paulo (Souza,
1977). Para empreender seus estudos, Pierson (1954) e Wagley (1952, 1957) pergun
tam-se: Por que as relações raciais brasileiras
são tão mais democráticas e pacíficas que as
relações raciais nos Estados Unidos? E assim
documentam o racismo velado (e expandem
a idéia de raça social, defendida por Wa
gley). Esses pesquisadores oferecem inter
pretações weberianas detalhadas de diferen
ciações entre classes. Em suma, as
contribuições para a compreensão da família
dentro desses estudos de comunidade estão
tão permeadas por idéias sobre a transição
para padrões urbanos societários que termi
nam, de fato, sendo quase incidentais e pou
co inovadoras para a compreensão da dinâ
mica da organização social familiar.
E interessante notar que são esses mes
mos autores que escrevem artigos mais sin
téticos sobre a organização familiar brasilei
ra em língua inglesa, publicando-os através
de editores americanos. No início dos anos
de 1950, Antonio Cândido (Souza, 1951) e
Willems (1953, 1954) publicam artigos so
bre a estrutura da família brasileira. Cândi
do, cuja pesquisa de comunidade trouxe

contribuições singularmente importantes
sobre as práticas tradicionais das famílias
caipiras, prefere enfatizar as conseqüências
do modelo patriarcal, caracterizando a forte
diferenciação de gênero e androcentrismo
que determinam um “moralidade dupla”
como parte de uma sociedade que é permis
siva para os homens e repressiva para as mu
lheres. Nesse artigo, ele usa o estudo de co
munidade para alguns exemplos, mas em
geral se preocupa mais com uma apresenta
ção de um modelo generalizado de família
na sociedade brasileira do que com a apre
sentação da diversidade vista em contextos
específicos. Willems, lançando mão de algu
mas experiências de vida e de pesquisa, se
impressiona mais com a diversidade das for
mas de família, e dá a entender que, para
melhor compreender a formação das famí
lias, é necessário abordar as diferenças de
classe social. René Ribeiro (1945) publica
um estudo no American Sociological Review
abordando a relação de amasiamento na po
pulação urbana recifense, insistindo que a
legitimidade civil da união importa menos,
para os recifenses, do que a simples avaliação
do caráter das pessoas que co-habitam. A in
formalidade da organização social brasileira
põe em questão a adequação da idéia de le
gitimidade como uma maneira de entender a
vida doméstica. Wagley (1964) descreve as
redes amplas de parentelas e argumenta que
a flexibilidade no estabelecimento de redes
extensas de parentesco é um meio muito efe
tivo de criar domínios sociais poderosos
com base em famílias. O próprio Gilberto
Frevre (1964) redige um artigo em inglês,
ainda não traduzido para o português, no
qual esclarece algumas de suas idéias sobre a
família patriarcal e a construção da nação
brasileira.
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Voltando justamente para essa questão
da construção da nação, podemos dizer que,
nesse período de otimismo do alto moder
nismo, o país criou uma imagem da sua fa
mília para “consumo” externo, sem perder
de vista algumas de suas especificidades his
tóricas e culturais, de modo a sugerir que es
tava no caminho do desenvolvimento.
Qual o papel das relações de gênero
aqui? De um lado, há certamente um refor
ço da forte dicotomia entre masculino e fe
minino quando se compara o Brasil com os
países não latinos. Também percebemos que
há uma espécie de silenciamento sobre o sig
nificado das diferenciações na composição
familiar, ao superenfatizar a diminuição do
tamanho da família como indicador de ur
banização e modernidade. A busca de equi
líbrio estável como modelo de estrutura so
cial (Radcliffe-Brown, 1982; Murdock,
1965), cujo auge de influência ocorre nesse
período, é ressaltada, e há uma valorização
do quadro weberiano da compreensão de
classe, poder e mobilidade social, no qual a
família tem papel central para a reprodução
social de modo geral. As mulheres, mesmo
que haja uma compreensão das profundas
desigualdades quando comparadas com os
homens, raramente entram nas análises com
tratamento além de veículos reprodutivos
para atingir o modelo ideal.
A família nuclear é altamente valoriza
da. Os antropólogos Radcliffe-Brown e
Murdock e os sociólogos Goode (1964) e
Winch (1963) situam a tríade mãe-pai-filho
como a pedra angular familiar da organiza
ção social. Ao mesmo tempo, aqueles auto
res que escolheram o modelo weberiano, o
qual enfatiza a necessidade de negar a comu
nidade doméstica para que o Estado se con
forme ao desenvolvimento capitalista, ter
minam por ver que as trajetórias de
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formação familiar encontram-se inerentes
aos próprios processos de desenvolvimento.
Dessa forma, o progresso se daria com
base na família (“base de tudo”), mais ou
menos nuclear ou conjugal, fazendo, no en
tanto, parte dessa esfera “privada” os grupos
mais extensos de parentelas solidárias. Se
xualidade ainda é um assunto bastante evita
do, talvez em função de quanto poderia con
tribuir para desestabilizar o modelo de
equilíbrio tão valorizado.
Mesmo assim, com o avanço da urbani
zação, a questão de gênero começa a des
pontar. A crescente população urbana apre
senta evidências de severas desigualdades em
suas famílias (nem sempre tão nucleares
como sugeriria o modelo). Em 1947, anteci
pando o período do alto modernismo, Ruth
Landes escreve The city o f women, sobre a ci
dade de Salvador, Bahia, no qual mostra que
a família urbana brasileira era predominan
temente feminina. O diário emocionante da
favelada Carolina Maria de Jesus, Quarto de
despejo, escrito nos anos de 1950, também
revela essa realidade na cidade de São Paulo.
O encaixe arrumadinho entre famílias nu
cleares e urbanização não é tão certo quando
se faz referência aos segmentos mais pobres
da população urbana brasileira. O núcleo
conjugal tende para um lado, favorecendo a
participação feminina, e, lembrando René
Ribeiro, não apresenta nenhuma preocupa
ção moral excessiva com a questão da legiti
midade. Se o modelo patriarcal de uma di
cotomia de desigualdade de gênero ainda
representa manifestações de idéias sobre
masculinidade e feminilidade12, o papel so
cial das mulheres como garantidoras de so
brevivência cotidiana tornava-se mais evi
dente. Uma brecha se abria para a
compreensão da família embasada numa
compreensão das mulheres, mas o espaço in-

comodava porque falava de um empobreci
mento progressivo das famílias e da amplia
ção dessas condições de pobreza para maio
res proporções da população.
Os estudos de padrões religiosos afroamericanos é um dos espaços que primeiro
acolhe a importância da participação femi
nina, e os debates sobre essa questão se po
larizam entre a ênfase nos padrões culturais
históricos africanos - conforme os seguido
res dos quadros difusionistas culturais de
Herskovits (1965) e Bastide (1971)13 - e a
ênfase na estrutura de classes e a organização
da exploração de escravos —conforme as li
nhas mais marxistas das interpretações de
Genovese (1971)14. A junção da realidade et
nográfica e a valorização crescente de esque
mas idealizados de desenvolvimento de fato
não retratam bem o que está acontecendo
no mundo não desenvolvido. O cenário está
posto para uma revisão das interpretações da
família no Brasil. A vitória de um regime so
cialista em Cuba, no início dos anos de
1960, introduz novas preocupações que res
saltam a relação entre família e poder.

O Período de Contenção de Pobreza,
Planejamento Familiar e a Ascensão
do Movimento de Mulheres

Seja qual for o nome dado à percepção
das limitações estruturais dos esquemas desenvolvimentistas dos anos de 1950 (Segun
da semeadura; Desenvolvimento do subde
senvolvimento; Teoria de dependência;
Análise histórico-estrutural da sociedade
etc.)15, uma coisa se torna evidente para a
grande maioria de cientistas sociais latinoamericanos nos anos de 1960: a pobreza e a
desigualdade social estavam crescendo. Os
sonhos de mobilidade social e de uma deco

lagem suave com a integração na sociedade
de consumo capitalista haviam sido detona
dos. A formação do Estado socialista de
Cuba, fortemente aliado com a União So
viética e a apenas 90 milhas do litoral norteamericano é uma mensagem clara que havia
caminhos alternativos para o desenvolvi
mento, e que as implicações de seguir tais
caminhos ameaçavam bastante a hegemonia
norte-americana no hemisfério.
Governos ditatoriais com alianças fir
mes com os Estados Unidos são estabeleci
dos em muitos países na América Central e
na América do Sul, e o Brasil é um dos
exemplos. Nesse período, o estudo da famí
lia se torna muito mais consciente de classe
(mais no sentido marxista que weberiano) e
da relação entre diferentes modos de produ
ção e de uso de trabalho. Ressaltam-se as ex
plicações de pobreza, as propostas de solu
ções para ela, e a sua relação com diferentes
modelos de desenvolvimento. Ao tratar de
questões sobre a reprodução das “relações de
dominação” em estruturas sociais opressivas,
abre-se mais espaço para gênero nas pautas
separadas, mas convergentes, de estudiosos
marxistas e feministas, na sua luta para erra
dicar tal opressão. Governo, planejadores e
administradores de posicionamentos teóri
cos dos mais diversos encaram os perigos da
explosão demográfica e da superpopulação
do planeta e do crescimento da pobreza, e
promovem intervenções marcantes na esfera
reprodutiva, estimulando o planejamento
familiar e garantindo um monitoramento
eficiente da contagem populacional e da or
ganização familiar.
É nessa época que cada vez mais os estu
dos etnográficos de comunidade cedem para
um novo enfoque de abordagens sobre “pro
blemas específicos” {“problem-oriented’) das
famílias urbanas e do campesinato, como: fa
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mília e desenvolvimento (Mousinho, 1970),
família e mudança social (Medina, 1974) e
família em contextos rurais e urbanos (Fukui, 1979, 1980). Bibliografia essa que se es
tende e exibe uma variedade impressionante
do pensamento sobre a família brasileira. Lia
Fukui, inspirada na noção de “bairros rurais"
de Maria Isaura Pereira de Queiroz,16 forma
dos por grupos de famílias e parentes inter
relacionados, traça uma história sociológica
marcante do desenvolvimento do Vale do Pa
raíba, no estado de São Paulo. Porém, essas
bibliografias e estudos históricos apenas co
meçam a mapear as novas perguntas sobre a
relação entre família e economia.
O debate dos peruanos Nun e Quijano17
sobre o papel da população excedente para o
funcionamento da economia capitalista mo
biliza a produção de uma série de reflexões
na América Latina sobre o exército de reser
va e o uso do trabalho e sobre a articulação
entre modelos econômicos e pobreza urbana
e rural. O que é marginalidade social, e
como ocorre a reprodução da força de traba
lho? O que a família tem a ver com isso? A
relação entre as duas questões abarca uma di
versidade de perspectivas. Nas áreas rurais do
Nordeste (cuja história e estrutura econômi
ca guardam maior semelhança com Cuba
que outras regiões), antropólogos do Museu
Nacional, sob a coordenação brasileira de
Moacyr Palmeira18, e com apoio generoso da
Fundação Ford, adotam um quadro interpretativo chayanoviana sobre a relação entre
casa e trabalho, sustentando o argumento de
que a produção familiar dos trabalhadores
rurais (especialmente os umoradores”de sítios
e roçadosj e camponeses da região canavieira
e do agreste vizinho constitui um comple
mento de importância significativa para per
mitir tanto a sua própria sobrevivência pelo
processo de auto-exploração, como a eficiên
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cia da exploração do seu trabalho pelos seus
patrões. Estes pesquisadores do Museu se de
bruçam sobre emprego e mudança social no
Nordeste brasileiro trabalhando em contex
tos urbanos e rurais, e em ambos os locais de
ram bastante atenção à esfera doméstica.
Comparadas com estudos anteriores, as suas
etnografias dão mais ênfase às relações de gê
nero, seja mediante a apresentação de um
quadro arrumadinho e organizado da divisão
do trabalho na unidade doméstica dos traba
lhadores rurais (Heredia, 1971, 1979; Gar
cia, 1975, 1989; Meier, 1979; France,
1977), seja em abordagens mais dinâmicas,
complexas e divididas, nas quais as diferenças
de gênero sinalizam ainda mais as desigual
dades entre homens e mulheres do que a
complementação em contextos de migração
e em contextos urbanos (Sigaud, 1979; Leite
Lopes, 1979; Alvim, 1979, 1984; Machado
da Silva, 1971).
Em outros lugares no país, mais uma
vez com a participação de numerosos auto
res estrangeiros, o debate sobre a economia e
a família urbana é posto em termos de con
ceitos como marginalidade, poder, domina
ção e subordinação, e força de trabalho
(Leeds e Leeds, 1978; Perlman, 1977; Quiroga Neto, 1982; Leite Lopes e Machado da
Silva, 1978; Aguiar, 1980; Prandi, 1978),
junto com a continuação de algumas discus
sões sobre a adaptação a contextos urbanos,
presentes em autores que adotam uma pers
pectiva mais psicológica (Berlinck, 1968;
Medina, 1974).
A ênfase sobre casa (ou unidade domés
tica) e fam ília se torna mais explícita para al
guns estudiosos que escrevem trabalhos ino
vadores sobre a relação entre a lógica da
formação da casa e o ciclo de desenvolvi
mento doméstico no processo de desenvol
vimento (Woortmann, 1984, 1987; Mace

do, 1979; Bilac, 1978; Aguiar, 1980, 1984).
Sobre Salvador, Bahia (de The city ofwomen
de Landes, de 1947), Klaas Woortmann es
creveu M arginal men and dominant women
(publicado em português com algumas revi
sões uma década e meia mais tarde, em
1987, com o título A fam ília das mulheres),
no qual ressalta tanto a necessidade de se
compreender os papéis femininos na pobre
za urbana, como de estudar as relações entre
homens e mulheres no contexto de margina
lidade econômica. Sobre algumas cidades do
estado de São Paulo, Saffiotti (1969), Mace
do (1979), Bilac (1978) e Rodrigues (1978)
realizam estudos que examinam essa relação
nas famílias operárias e nas classes trabalha
doras. Como Saffiotti, Aguiar (1980, 1984)
trata da organização doméstica e da indús
tria doméstica, na região Nordeste, promo
vendo grande avanço, do ponto de vista da
perspectiva feminista, sobre a análise da par
ticipação feminina na força de trabalho.
A atenção a detalhes sobre a organização
doméstica em todos esses estudos desbrava
um campo no qual se percebe a relevância de
geração, ciclo doméstico, sexo (identificado
como o campo de estudos de “mulheres” mas
ainda não de gênero ' ou de “sexualidade”),
como também da fecundidade e da socializa
ção das crianças como processos relacionados
a diferentes contextos do mercado de traba
lho. O trabalho de Scott (1981, 1983, 1988)
sobre a organização doméstica de trabalha
dores rurais e a migração na zona canavieira,
na região Nordeste, aproveita esses estudos e
os do Museu Nacional mencionados acima
para apresentar uma explicação da relação
entre estratégias nacionais, regionais e locais
de uso da força de trabalho.
Nesse mesmo período, de 1960 a 1980,
alguns pensadores inspirados nos modelos
econômico-cêntricos da Comissão Econô

mica para América Latina (Cepal) investi
gam mais diretamente o papel da família no
crescimento econômico, lançando mão de
argumentos sobre a formação do setor infor
mal e sua capacidade de produzir com base
nos laços flexíveis e solidários da organização
familiar, e apelando para o estabelecimento
de políticas governamentais que tenham
sensibilidade para essa maneira de a econo
mia se estruturar. Essa literatura tem contri
buído muito pouco para a compreensão da
organização familiar, mas tem sido útil para
mostrar o quanto alguns planejadores de de
senvolvimento identificam a família como
um laço relevante na administração do país.
Alguns estudos vão bem além desses
que tratam do setor informal no detalha
mento de como os pobres lidam com o de
senvolvimento, como a análise sofisticada
que Prandi (1978) faz de famílias pobres na
cidade de São Paulo. Adicionalmente, em
Salvador, Bahia, a coletânea Bahia de todos os
pobres (Souza e Faria, 1980; Jelin, 1974,
1984) destaca o vínculo entre a domestici
dade e pobreza e também dá uma continui
dade urbana à questão muito baiana da rela
ção entre raça, classe e família. Os estudos
de Morta e Scott (1983), no Recife, e Haguette (1983), em Fortaleza, abordam a
multiplicidade de estratégias de sobrevivên
cia de famílias de baixa renda, trazendo con
tribuições etnográficas e sociológicas que ul
trapassam as da literatura de marginalidade
e do setor informal na compreensão dessas
famílias apertadas pelo modelo econômico
da ditadura.
Como contrapartida à ênfase sobre a or
ganização familiar de grupos de baixa renda,
há crescente interesse na organização familiar
de camadas médias da população nos anos de
1970 e 1980. Tais estudos foram produzidos
por outro grupo do Museu Nacional19 cuja
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inspiração são a literatura antropológica so
bre parentesco e as teorias de individualismo
e modernidade de Louis Dumont, da fenomenologia histórica de Georg Simmel, e da
abordagem interpretativa de Clifford Geertz.
Esse grupo volta-se à compreensão da ideolo
gia da família das camadas médias, que se ca
racterizam, nos termos de Velho (1986),
como “fortemente psicologizadas". Preferin
do abordar contradições aparentes à forma
ção de famílias nucleares (o conflito entre as
gerações, as relações entre avós e netos, a pro
dução independente, o concubinato, a nova
paternidade, o simbolismo de parentesco e o
conflito entre projetos individuais e familia
res, por exemplo), esses estudos são análises
ricas de como a ideologia da família e do pa
rentesco é mantida entre essas famílias, ape
sar da aparência contraditória. O enfoque
nessas famílias é curiosamente distante do
enfoque mais econômico-produtivista dos
que estudam as populações pobres urbanas e
rurais,20 mas a qualidade das interpretações,
além de contribuir para a manutenção da
atenção para temas relacionados à formação
de famílias, contribui para aprimorar a lin
guagem com a qual se possa compreender a
família. As interpretações se embasam pro
fundamente em interpretações psicológicas e
na ideologia de individualismo. A adoção
ampla do valor simbólico dessa linguagem
sugere a sua aplicabilidade para todos os seg
mentos da população, e muitas das preocu
pações abordadas nessa literatura reaparecem
ainda com mais força quando ocorre o realinhamento das relações internacionais de po
der favoráveis à extensão dessas próprias in
terpretações.
Menos preocupados com o simbolismo,
os estudiosos que se inspiram na capacidade
crescente da demografia conseguem docu
mentar mudanças concretas na organização
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populacional, abrindo um campo rico em
números e, administrativamente, provoca
dor, ressaltando questões sobre fecundidade
e planejamento familiar.
O aperfeiçoamento de modelos sobre
padrões de reprodução mistura idéias de
alarmistas da superpopulação,1 de autores
histórico-estruturais que empregam a noção
de reprodução social, como Francisco Oli
veira (1981) e Maria C. E A. de Oliveira
(1976, 1981, 1983), e de autoras e ativistas
que enfatizam a condição e os direitos das
mulheres num período em que o feminismo
se ancora mais firmemente na sociedade e na
academia (Pitanguv e Alves, 1985; Muraro,
1983; Saffiotti, 1987; Barroso, 1977; Costa,
Barroso e Sarti, 1985; Bruschini e Madeira,
1983; Durham, 1983; Moraes (1985,
1968). O trabalho de Elza Berquó (1977)
sobre fecundidade em São Paulo, realizado
no Cebrap, apresenta os modelos históricoestruturais de desenvolvimento como con
trapartida crítica aos modelos de desenvolvi
mento econômico e às políticas sociais
repressivas do governo militar. Os estudos
populacionais em São Paulo estimulam o
pensamento sobre a redução da fecundida
de, e um dos assuntos mais discutidos até o
final dos anos de 1970 é a transição demo
gráfica. Demógrafos históricos e sociólogos,
como Marcílio (1974), Schwartz (1985),
Kuznesof (1986), Mattoso (1988) e Samara
(1989a), influenciados pelas observações crí
ticas de Laslett (1972) sobre o suposto declí
nio do tamanho dos grupos domésticos,
procuram evidências de padrões históricos
específicos para recriar um retrato mais cor
reto de mudanças em padrões de fecundida
de e em padrões familiares. A transição de
mográfica, com a passagem de fecundidade
alta e mortalidade alta para mortalidade re
duzida (resultando em aumento no cresci

mento populacional) e depois para fecundi
dade mais baixa (voltando a um ritmo me
nor de crescimento populacional), está invo
cada e discutida, implícita e explicitamente,
como meta de intervenções.22 Para que se al
cançasse essa meta, foi necessário disseminar
técnicas contraceptivas e promover políticas
ativas de planejamento familiar, adotadas
por um governo disfarçadamente controla
dor, associado a agências internacionais.
Com freqüência, as pesquisadoras nesse
campo são as mesmas que ressaltam o papel
das mulheres no desenvolvimento (Nash e
Safa, 1985; Jelin, 1984), e o controle da na
talidade toma o aspecto de um assunto que
lida com os direitos das mulheres a melhor
qualidade de vida e de autonomia sobre os
seus próprios corpos. A meta internacional
de reduzir contingentes grandes de popula
ções empobrecidas faz parte do crescente
movimento de mulheres, enquanto se abre
espaço para a facilitação de discussões fran
cas sobre sexualidade na academia e no pla
nejamento social.
Quando Singer (1976) desmascara que
os ganhos em alguns índices macroeconômi
cos escondem um processo de uso intensivo
das famílias de estratégias de colocar mais de
um de seus membros no mercado de traba
lho, ele denuncia o aviltamento dos salários.
A presença de cada vez mais mulheres na
força de trabalho tem efeitos ainda mais du
radouros sobre a percepção delas a respeito
de seu papel na sociedade. A grande partici
pação das mulheres no mercado de trabalho
(Aguiar, 1984; Costa e Bruschini, 1989;
Gans, Pastore e Wilkening, 1972) teve gran
de influência na redefinição dos padrões fa
miliares. Como as mulheres que trabalham
tendem a preferir famílias menores, o traba
lho feminino torna-se um aliado na redução
da fecundidade.

O controle da domesticidade passa a ser
um meio de alcançar as metas anunciadas de
múltiplas campanhas nacionais e internacio
nais para melhorar a qualidade de vida das
classes pobres brasileiras, bem como da con
dição feminina. Uma maneira de medir o
progresso em alcançar essas metas é investir
fortemente na qualidade técnica da aplica
ção e da elaboração de análise de dados cen
sitários e de levantamentos. Identificam-se
indicadores capazes de mostrar como a dis
tribuição de recursos entre homens e mulhe
res é desfavorável às mulheres. Os estudos de
organização familiar23 apontam rendas mais
baixas, salários menores, empregos mais in
seguros, maior participação em unidades
monoparentais e casas chefiadas por mulhe
res - todos evidenciando a “feminização” da
pobreza e a necessidade de elaborar políticas
que conscientemente promovam benefícios
para mulheres. Os debates feministas sobre
trabalho doméstico não-remunerado provo
cam interpretações inovadoras sobre o que
se deve entender como “produtivo”, levan
tando um questionamento sério das bases
epistemológicas da teoria econômica clássica
e permitindo novos cálculos, inusitados, so
bre quem de fato constitui a população eco
nomicamente ativa no Brasil (Bruschini,
1983, 1990; Quiroga Neto, 1982; Woortmann, 1987). Reforça-se mais uma vez a
aliança entre feminismo e aliviadores de po
breza (sejam eles defensores ou críticos de
políticas governamentais).
No final desse período, durante os anos
de 1990, o feminismo torna-se uma bandei
ra cada vez mais forte para a compreensão da
família. Não é mera coincidência que o
"novo levantamento bibliográfico versa so
bre mulheres e a família (Corrêa, 1984a), e
não sobre família e desenvolvimento como
no início do período. Enfocar as mulheres,
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seus direitos e a diversidade de situações em
que são colocadas ao tomarem o lugar de
principais sustentadoras de suas famílias se
coaduna com o esforço paralelo de controlar
as capacidades e práticas reprodutivas femi
ninas, não somente no Brasil, mas em todos
os países da América Latina. Tornar-se uma
nação não sobrecarregada com uma popula
ção de que não consegue dar conta só é pos
sível se houver queda de fecundidade. O
controle da sexualidade feminina (ou pelo
menos o seu comportamento reprodutivo) e
a reelaboração política e técnica da com
preensão da relação entre a esfera doméstica
abrem brechas para a criação de um conjun
to de cidadãos mais bem articulado com o
desenvolvimento capitalista e produz diver
sas novas perspectivas sobre a família em um
mundo que se unifica rapidamente.

Diversidade Familiar, Mulheres e
Direitos na Economia Globalizada
Unificada

A queda do muro do Berlim marca a in
serção do leste europeu numa ordem global
de relações capitalistas, a qual unifica as na
ções numa rede única, complexa e emara
nhada, de trocas comerciais e políticas inten
sificadas. As relações internacionais deixam
de se apresentar em forma dicotômica de es
colha entre o capitalismo e o socialismo para
os países do Terceiro Mundo, ansiosos de fa
zer parte do seleto clube dos desenvolvidos.
A nova globalização aponta para uma vitória
muito poderosa do Primeiro Mundo (Featherstone, 1990; Giddens, 1991; Harvey,
1993). Nessa nova ordem mundial, famílias
empobrecidas representam fragmentos ex
cluídos, muito mais do que aliados poten
ciais do lado socialista opositor.
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Nessa faixa hegemônica intensificam-se
as conferências internacionais temáticas sobre
direitos de cidadãos no ambiente (Estocolmo,
1972), na população (Cairo, 1994), de mu
lheres (Beijing, 1995), da ecologia (Rio de Ja
neiro, Eco-92), as quais divulgam soluções
“democráticas'’ negociadas num mundo de
nações que “estão em acordo uma com a ou
tra" (e todo mundo tentando fazer a delega
ção americana se conformar a pontos de vista
diferentes!). O discurso de globalização enfa
tiza a capacidade de inclusão de todos os ti
pos de diversidade debaixo do mesmo teto —
simbolicamente publicizado nessas mesmas
conferências sobre direitos.24 Seus ideólogos
apresentam a época como de ressurgência de
particularidades locais valorizadas de tal for
ma que encontram o seu lugar ao sol no ce
nário global. Simultaneamente, uma imagem
de possibilidades infinitas é criada por meio
da insistência de que é possível superar a dis
tância física com a formação de redes ligadas
comercial e comunicacionalmente. Nessas
condições não há uma forma única de se
adaptar ao mundo unificado.
Para a discussão sobre famílias nesse
contexto, há pelo menos duas implicações
importantes. Primeiro, apesar da força con
tinuada de uso de modelos herdados de fa
mília nuclear e de urbanização, é impossível
declarar que haja um tipo único de família,
que seja uma indicação do progresso e desen
volvimento. Segundo, as famílias são dissolúveis, tomam muitas formas e estão em
constante transformação, valendo-se de no
vos vínculos em redes sociais e comunicacionais mais amplas. Mais divórcios, separações
e recasamentos atestam esse fato, como tam
bém o faz a formação de casais homosse
xuais que têm lutado pelo direito de criar fi
lhos e serem reconhecidos como família. As
mudanças na família e a diversidade com

que se constituem têm sido documentadas
principalmente em coletâneas25, em artigos
de jornais e revistas especializadas26 e em pu
blicações de grupos de trabalho27, os quais
abordam o assunto de perspectivas diversas.
Em resumo, uma economia unificada plural
pode conter uma pluralidade de valores e
composições familiares.
Essa ênfase na pluralidade se sobrepõe
(sem substituir por inteiro) àquela que rela
ciona economia, força de trabalho e família,
predominante durante as décadas preceden
tes. Espaços novos e antigos abrem e alargamse em torno da discussão de papéis indivi
duais, psicológicos e ideológicos na família, e
questões sobre políticas públicas, reprodução,
gênero e sexualidade se tornam temas impor
tantes, forjados agora num linguajar de direi
tos internacionais e cooperação para a criação
de uma diversidade legítima sob a vigilância
da ordem global. Procuram-se direitos, defi
nidos e enforcados por meio de movimentos
capazes de colocar holofotes sobre as deman
das dos seus participantes, e a família, devido
à sua própria diversidade, se torna uma arena
para a negociação e realização desses direitos,
muito mais do que um sujeito de movimen
tos ou de investigação próprios.
O que isso significa para o estudo da fa
mília brasileira? O Brasil experimenta um
processo de redemocratização, vivendo um
processo de efervescência democrática nos
anos de 1980, repletos de movimentos so
ciais para defender os direitos dos que quei
ram evitar a exclusão dos benefícios da or
dem democrática global. Legiões de grupos
locais e movimentos - organizações não go
vernamentais, técnicos governamentais, gru
pos de caridade, sindicatos e muitos outros
atores —se emaranham nas redes internacio
nais para reforçar as suas lutas particulares
por direitos. Nos anos de 1990, do Estado

mínimo, muitas dessas buscas de direitos fi
cam freadas e enfrentam crises, mas isso não
implica desmantelamento das redes forma
das. A família não é uma idéia muito propí
cia para a busca de direitos em si, mas cada
um dos seus componentes, constituintes de
gênero, geração e sexualidade, viram pontos
nodais para os construtores de redes que pre
cisam lidar com idéias sobre a família. Vale a
pena olhar esses componentes um por um.

Gênero e Direitos
A força das demandas feministas coloca
as questões de gênero na linha de frente nes
se período. Estudiosos do mercado de traba
lho — como Elizabeth Lobo (1991), cuja
contribuição é bastante importante - mos
tram como as mulheres avançam significati
vamente nesse campo, detalhando as especificidades de trabalho masculino e feminino
e advogando a necessidade de melhor com
preensão dessas diferenças. Outros — como
Abreu e Sorj (1993), Bruschini (1990) e
Bruscnini e Ridenti (1994) - examinam o
uso de (e direito a) horas flexíveis de traba
lho em resposta às demandas que a família
faz no seu tempo. Mulheres assalariadas arti
culam as suas atividades entre família,, fábri
ca e sindicatos (Butto, 1996), e sindicatos
estabelecem sistemas de quotas que garan
tem um mínimo de 35% de representação
feminina entre as suas diretorias (direito que
eles têm muita dificuldade em honrar). Al
gumas pesquisas mostram que as mulheres
que participam mais ativamente são justa
mente aquelas cujas demandas familiares são
menores (Capellini, 1991). A exclusão de
benefícios econômicos é ressaltada por mui
tos desses autores, e alguns se envolvem di
retamente na elaboração e estudo de progra
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mas de renda mínima para famílias empo
brecidas, muitas vezes chefiadas por mulhe
res (Montalli, 2000; Bilac, 1990, 1995).
Contudo, na economia globalizada não
são esses estudos sobre família e atividades
econômicas que ganham maior visibilidade.
Os estudos de gênero no Brasil têm finan
ciamento considerável de programas das
Fundações MacArthur e Ford, distribuídos
em regiões diferentes do país. Enquanto
cresce o número de pesquisadores e ativistas
capacitados, uma área de estudo, não muito
nova, se torna muito mais evidente: a dos di
reitos reprodutivos. Não foi um passo muito
grande de saúde reprodutiva (uma referência
clara a programas administrativos relaciona
dos com o planejamento familiar) para os
direitos reprodutivos (uma referência nova
enfatizando o lado democrático e de movi
mentos sociais da mesma moeda).28 Usando
dados do World Health Surveys e da Funda
ção IBGE, os transicionistas demográficos
documentam euforicamente rápida queda
na fecundidade brasileira nos anos de 1980,
que passou de cerca de 4,0 nascimentos por
mãe a 2,7 nos anos de 1990.29
A discussão de direitos reprodutivos le
vanta questões centrais sobre a genética e a
ética da reprodução assistida e escolha de
pais, constituindo um tipo de retorno às
questões de herança racial que reinaram um
século antes, bem como às questões de con
trole social e médico sobre a capacidade re
produtiva de mulheres pobres (Scavone,
1996, 1999; Parker, 1991; Parker e Barbosa,
1996)! A discussão sobre como ocorreu o de
clínio da fecundidade levou a questões sobre
a intervenção do Estado na esfera doméstica.
A esterilização cirúrgica feminina é o método
anticonceptivo mais usado, até por mães jo
vens,30 seguido por métodos hormonais,
como a pílula. Os homens ficam quase sem
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consideração, e reforçam-se as questões acer
ca do poder feminino sobre o próprio cor
po.31 Esses padrões demográficos em transi
ção têm muito a ver com a formação de
famílias, por tratarem de relações entre mari
dos e esposas, mães solteiras, aumentos de
divórcios e separações, importância renovada
de gerações mais antigas, a vivência de cursos
de vida irregulares, dentre outros. São as im
plicações de mudanças tão radicais em curso
na demografia da população brasileira que
têm chamado a atenção para assuntos rela
cionados com a família.
Dentre os demógrafos que examinam
essas tendências gerais no Brasil, Goldani
(1993) discute “o mito da crise da família”,
documentando o crescimento de casas uni
pessoais e casas monoparentais femininas.32
A autora mostra que quase todas as mulhe
res serão responsáveis pelas suas casas duran
te alguma época de suas vidas, e ainda discu
te o envelhecimento populacional. Goldani
reporta-se a discursos existentes sobre a fa
mília em crise, contrapondo-se ao argumen
to com uma discussão sobre a resiliência da
família enquanto instituição, e ainda ressal
ta fatos novos que apontam para o enrique
cimento da vida familiar, como na maior in
teração entre gerações e interação além da
família nuclear, fornecidas pela maior longe
vidade, bem como sobre a diversidade de ex
periência vivida em diferentes arranjos do
miciliares no curso da vida.

Geração e Direitos
Nos anos de 1980, o Brasil é identifica
do como um dos países em desenvolvimen
to com grandes contingentes de crianças que
trabalham e moradoras de rua (CNPD,
1998). Os acordos internacionais contra tal

exploração e abandono contribuem para a
criação de uma imagem de família progres
sivamente mais fragmentada, incapaz de
cuidar de sua própria prole. Os que chamam
atenção a esse problema se movimentam
para defender os direitos dessas crianças,33
promovendo ampla fiscalização das condi
ções de trabalho e aplicação da legislação,
oportunidades para educação e políticas
para manter as crianças na escola, bem como
a reintegração de famílias com os seus pró
prios filhos. Com o Novo Estatuto da
Criança e do Adolescente formam-se conse
lhos tutelares,34 com representantes eleitos
para vigiar a defesa dos direitos das crianças
em diversos municípios. Os conselhos po
dem intervir quando descobrem maltratos.
Esse poder mexe com o que Fonseca (1985,
1986, 1995) identifica como um padrão
cultural de circulação das crianças entre fa
mílias, que reforça redes de parentesco e
amizade enquanto negociam pelas dificulda
des de sustentar todos os membros da famí
lia em condições adversas. Fonseca (1995) e
Abreu (2000) mostram a relação dessa práti
ca com a adoção internacional, na qual as
crianças brasileiras são procuradas por famí
lias européias com problemas de esterilidade
e baixa fecundidade.
Essas questões sobre os laços entre pais e
filhos são afetadas pela mudança nos padrões
de fecundidade. Enquanto no decorrer dos
anos mais e mais mães se submetem à esteri
lização, muitas vezes bastante jovens, as mu
lheres adultas estão tendo menos filhos, e,
obviamente, a proporção relativa de mães
adolescentes aumenta. Isso alarma os órgãos
oficiais de saúde, ainda preocupados com o
controle da reprodução feminina e da sexua
lidade, e abre um campo rico para a aplica
ção da psicologia de adolescentes, mesmo
diante das severas limitações de financiamen

to governamental para esses programas.35 Os
conflitos geracionais e as estratégias para ga
nhar “liberdade" e “autonomia” são discuti
das, e descrições etnográficas de jovens mães
mostram que freqüentemente se reintegram
à família dentro de formas bastante tradicio
nais de formação de grupos domésticos entre
residentes urbanos.36 Mais uma vez se evi
dencia a resiliência familiar.
Não é somente a geração jovem que me
rece atenção. Maior longevidade e queda na
fecundidade fazem com que os idosos sejam
uma das faixas da população que mais cresce.
Mais uma vez, a primeira questão é os direi
tos do idoso. Berquó (1988), num estudo
que já se tornou clássico, examina a situação
das mulheres na sociedade, descrevendo a pi
râmide de solidão para mulheres idosas que,
mais que os homens (que casam de novo),
passam a viver sozinhas enquanto envelhe
cem. Em geral, mesmo entre os autores que
tratam desse assunto, a ênfase cai nas ativida
des de socialização, sexualidade, pensões e
aposentadorias e cuidados de saúde.

Sexualidade e Direitos
Os intérpretes da história do Brasil,
como Vainfas (1989) e Parker (1991), afir
mam que a vida brasileira respira sexualidade
e sensualidade, numa época em que a discus
são sobre família recai sobre a fragmentação e
a diversidade, ao contrário da integração em
torno de valores patriarcais de Gilberto Freyre. O Brasil oferece suas mulheres jovens e
morenas como parceiras sexuais - e muitas
vezes futuras esposas —a turistas masculinos
do Primeiro Mundo, que encontram na doci
lidade e sensualidade características mais de
sejáveis que as das mulheres combativas de
seus países de origem (Lehman-Karpzov,
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1994). Isso não é tão diferente assim das ori
gens históricas em que os colonizadores euro
peus procuravam esposas na população local;
difere somente que hoje essas mulheres fazem
parte de uma nova tendência de exportação
da população brasileira para trabalhar e casar
no estrangeiro. Num mundo unificado, que
procura defender os direitos dos oprimidos, o
turismo sexual mobiliza atores internacional
mente no combate de prostituição de adultas,
de adultos e de crianças e dá um outro senti
do na circulação das mulheres.
Ao mesmo tempo, os grupos de lésbicas
e de gays enfatizam que a sexualidade é um
assunto em si, que, embora associado à famí
lia, não é amarrado obrigatoriamente a ela
nem aos termos de relações de gênero que
identificam o ativo e o passivo nos quais fre
qüentemente é discutido (Fry e Macrae,
1985; Fry, 1982; Mott, 1983). Quando a epi
demia de aids chegou ao Brasil, realçou as
práticas homossexuais, já que essa comunida
de foi identificada como um “grupo de risco”
pelas cifras e diagnósticos iniciais de contami
nação. Os profissionais de saúde, associados
historicamente à intervenção e controle sobre
a família e sobre os assuntos privados - um
processo secular bem documentado em Or
dem médica e norma fam iliar (Costa, 1979)
juntam-se às organizações não governamen
tais para promover a discussão sobre práticas
sexuais não-reprodutivas e prazerosas, eviden
ciando o já alto grau do controle existente so
bre as atividades reprodutivas. Isso estimula o
estudo da sexualidade como esfera indepen
dente de atividade humana, e contribui para
a polêmica sobre paixão, prazer e gênero,
num quadro individualizante, seja indepen
dente de, ou associado a, contextos familiares
(Parker, 1991; Parker e Barbosa, 1996; Da
Matta, 1985; Loyola, 1998; Guedes, 1994).
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O aumento da incidência de aids entre
mulheres leva a uma mudança radical nas
proporções de infecção entre os sexos e redireciona algumas das considerações, refocando
a questão dos tipos de exercício de sexualida
de que de fato constituem o casamento
(Knauth, 1999; M. S. M. Duarte, 1996). O
número de mulheres contaminadas pelos seus
parceiros infiéis reacende a discussão sobre a
dupla moral, sublinhando diferenças de gêne
ro. Como é de esperar, as mulheres são trata
das de uma perspectiva abertamente vitimista, e isso ajuda a provocar questionamentos
sobre as desigualdades na esfera doméstica.
Os estudos de gênero, ainda com o
apoio das Fundações Ford e MacArthur, co
meçam a abrir novas frentes na segunda me
tade dos anos de 1990, com uma reforçada
ênfase sobre os contextos sociais e constran
gimentos sobre a expressão de masculinida
de na sociedade brasileira, debatendo pater
nidade, saúde reprodutiva e sexualidade
(Leal, 1995; Leal e Boff, 1996; Medrado,
1997; Nolasco, 1993; Almeida, 1996; Connell, 1997; Nascimento, 1999). É de inte
resse especial que essa abordagem aplique
teorias de “artes de resistência”, elaboradas
por J. Scott (1985, 1990),37 para a com
preensão de um pólo dominante da dicoto
mia. As interpretações que resultam são
exemplos eloqüentes do que a antropóloga
Laura Nader (1972) advogou uma vez, da
necessidade de “study u p \ de estudar o pólo
dominante; certamente uma das metas de
sociedades mais eqüitativas.
Em outra direção, o aumento da violên
cia na sociedade brasileira, estudado por fe
ministas e não feministas (Saffiotti e Almei
da, 1995; Zaluar, 1994; Barbosa et al.,
1996; Azerêdo e Stolcke, 1991) resulta do
enfraquecimento das redes de reciprocidade
tradicionais de comunidades pobres, e uma

de suas formas é a violência doméstica. Nos
anos de 1990 ampliam-se as delegacias de
mulheres para que as vítimas não se intimi
dem em denunciar a violência que estão so
frendo. Não há nenhuma indicação da di
minuição da violência doméstica, mas há,
sim, um incremento no esforço de visibilizar
e promover apoios alternativos para mulhe
res que apanham ou sofrem violência sexual.
Para o estudo da família, esse é mais um
adendo para reforçar a idéia de uma “casa di
vidida” e não de família unida e estável.

Interpretando Famílias
Direitos de gênero, geração e sexualidade
todos competem em atenção no estudo de as
suntos relacionados à família, mas também
há um debate sobre a lógica da organização
familiar que mobiliza os que desejam enten
der a família brasileira. Sarti (1996a, 1996b,
1999) e Duarte (1986) advogam uma inter
pretação holista, inspirada em autores france
ses, sobre a relação entre esferas de atividade e
hierarquia de famílias pobres, enfatizando
que os componentes dessas famílias usam
pressupostos perceptivos e organizacionais di
ferentes dos que são organizados sobre a ideo
logia individualista em voga para entender a
família de camadas médias. Essa ótica integra
a família urbana pobre em torno de uma base
de regras de reciprocidade e moralidade. A fa
mília chefiada por mulheres e unidades uni
pessoais nesse contexto complicam o quadro,
e, para dar conta da diversidade, é preciso ter
uma complementação com perspectivas que
ressaltem diferenças percebidas, que nascem
de tipos diversos de articulação do uso da for
ça de trabalho familiar (Scott, 1988, 1992,
1996). A abordagem da integração de dife
rentes referências interpretativas exige caute

la, mas é necessária para corrigir um fenôme
no de parcialidade etnográfica,38 identificado
também por Corrêa (1988) nos estudos bra
sileiros da família. Ela mostrou que as catego
rias usadas por estudiosos para descrever a fa
mília de três contextos diferentes (rurais,
urbanos e tribais) foram descritores melhores
da categoria estudada do que o fenômeno de
família em si.
Diversidade, pluralidade e transforma
ções na organização doméstica marcam um
período em que o Brasil se afirma como na
ção promotora dos direitos de setores da po
pulação, cada vez mais visíveis diante da par
ticipação do país no contexto internacional
que defende a democracia numa sociedade
global unificada. A nova ênfase se torna mais
evidente do que a ainda reconhecida condi
ção de empobrecimento de grande parte da
população, e é fator importante no estabele
cimento da composição de famílias e dos
seus valores, embora sua relação com a eco
nomia tenha sido tratada de forma secundá
ria (diferente da literatura com perspectivas
de marginalidade, de modos de produção,
de setores formais e informais, tão impor
tantes quando o mundo era dicotômico e
competitivo entre blocos socialistas e capita
listas). As questões priorizadas são os direi
tos de gênero, direitos de geração e direitos
de sexualidade, os quais podem ser promo
vidos em fóruns diversos, altamente publicizados e interconectados internacionalmente.
Muito mais do que antes, a “Família Brasi
leira” cede lugar às “famílias brasileiras”.

Gênero, Identidades Brasileiras e
Contextos Internacionais de Poder

Na introdução deste artigo dissemos
que discutiríamos a literatura sobre família
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de uma perspectiva mais explícita de gênero,
com ênfase na questão da circulação de mu
lheres. Agora, ainda mais de que no início, é
obvio que não podemos tomar a idéia de cir
culação de mulheres literalmente, já que não
é possível tratar nações adequadamente
como agrupamentos de linhagens exógamas.
Mesmo quando essa idéia é traduzida para
assuntos um pouco mais palpáveis de forma
ção da família, de controle da sexualidade e
da construção de noções de domesticidade,
ela ainda fica aquém da possibilidade de dar
conta dos muitos fatores que compõem a
construção da nação. Por esse motivo, e lem
brando a ênfase de Joan Scott nas esferas
simbólicas e normativas de relações de gêne
ro, não há nenhuma razão de não enxergar
mos as nações como unidades corporadas
num nível alto de articulação de poder, que
se apresentam como estruturadas, normativa
e simbolicamente, delas fazendo parte as re
lações entre homens e mulheres. Esses as
pectos simbólicos e normativos das relações
de gênero são realçados especialmente quan
do se enfocam as identidades nacionais na
esfera internacional.
Voltando à literatura sobre família no
Brasil, é possível ressaltar o quanto as mudan
ças sobre a construção da nação brasileira se
apresentam, simbolicamente, como relações
entre homens e mulheres. A particularidade
do Brasil pós-colonial e pós-imperial é de
uma nação jovem de homens orientados para
a Europa, preocupados em como a incorpo
ração das suas mulheres não-européias resul
tou na formação de uma população vista
como uma limitação severa para a operacio
nalidade do país de alcançar igualdade na co
munidade de nações, pois a inferioridade ra
cial do Brasil era indelével num mundo que
construía o olhar sobre as suas populações em
termos de raça e de teorias evolucionistas. Os
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homens tomadores de esposas criaram uma
situação na qual, como diz Motta Lima
(1998),39 o ‘ outro” está na própria casa, e o
débito que resulta disso é cobrado na forma
de uma barreira para a nação jovem entrar no
mundo centrado na Europa.
Enquanto a nação se centraliza politica
mente, os homens descobriram sua capaci
dade de controlar a sexualidade feminina
para criar uma esfera doméstica ampla e integrativa, o que lhes permitia a dispensa das
preocupações sobre a composição da popu
lação, antes vista como “sujada” pela incor
poração de mulheres não européias. Através
da reviravolta teórica de ressaltar uma abor
dagem “cultural” e não “racial”, descobriram
como apresentar uma visão de nação cujos
homens, que miscigenaram, são, simulta
neamente, particularmente capazes de pro
mover uma democracia racial. Desse modo,
as mulheres se tornaram contribuintes cul
turais oprimidas para a singularidade de
uma nação patriarcal, misturada racialmen
te. Essas mulheres ou eram esposas oficiais
reprimidas e fragilizadas, confinadas à casa e
a ocasiões formais de eventos sociais, ou
eram as amadas concubinas indígenas e, so
bretudo, pretas, capazes, atraentes e fogosas!
E justamente a capacidade de controle da
domesticidade e do exercício livre de uma
sexualidade libidinosa as pistas simbólicas
para a formação de uma elite forte e muito
masculina, capaz de manter uma nação jo
vem, em processo de centralização do poder,
integrada e sob controle.
Muitos dos mesmos pensadores, que re
conheceram essas origens “familiares” da na
ção brasileira, também reconheceram que o
caminho preferencial para o alto modernis
mo do período pós-guerra era como parceiro
no desenvolvimento capitalista que estava no
auge. E esse caminho não era pavimentado

pela perpetuação do modelo de severa desi
gualdade de gênero que o patriarcalismo exi
gia. Abriu-se, então, uma brecha para mos
trar como e quanto os mesmos processos de
urbanização e industrialização que afetavam
o resto do mundo também atingiam o Brasil.
Sucessivos estudos de comunidades mostra
ram, especialmente para os estrangeiros inte
ressados, que os brasileiros, no caminho do
desenvolvimento, tinham casas menores e
nucleadas, concentradas em áreas urbanas
ocupadas pelos que migraram do campo.
Apesar de esses grupos domésticos reterem
muito do tecido histórico das relações de gê
nero desiguais, provenientes de um patriar
calismo em declínio, enxergavam uma luz
indicativa do início de um processo de pro
moção de relações de gênero mais igualitá
rias, mesmo se reificadoras de uma divisão de
tarefas ainda muito tradicional. Mesmo com
os indivíduos participando em parentelas
muito extensas, a domesticidade não se loca
lizava tão francamente nas mãos masculinas,
mas por um controle societário mais difuso.
A sexualidade feminina se exercia dentro dos
grupos domésticos mais aparentemente igua
litários (e tradicionais), e crescia uma classe
operária e uma classe média espelhada nos
modelos europeus e americanos. A renúncia
weberiana da comunidade doméstica iniciava-se, e o valor do “indivíduo” não diferen
ciado no mundo moderno estava sublinha
do. Homens e mulheres tornam-se parceiros
(mesmo não iguais) na formação de uma fa
mília padronizada. O elemento de “troca” é
normativo e simbólico, enquanto a nação
põe fé na sua própria capacidade imitativa de
reproduzir os caminhos de progresso sugeri
dos pelos altos sacerdotes das teorias de de
senvolvimento econômico.
Já nos anos de 1960, quando o desenvol
vimento acelerado inalcançável tornou-se

uma frustração nacional com a tentativa de
progredir 50 anos em cinco40, as implicações
da participação diferenciai nas redes de troca e
estruturas de poder internacionais eram a re
ferência mais sensível para os fortes conflitos
sobre os caminhos a serem tomados para se
chegar a uma identidade nacional. Qual seria
a direção - capitalista ou socialista —da nação
num mundo dicotimizado, com uma família
empobrecida, atrelada a uma economia desfa
vorável. Nesse processo, as mulheres começa
ram a predominar sobre os homens, tanto no
pensar sobre (cada vez mais autoras no con
junto dos pensadores), como no agir com (su
jeitas femininas) a família. Enquanto o con
trole masculino sobre a esfera produtiva e a
garantia do seu papel de provedor enfraque
ciam, as mulheres aumentavam a sua partici
pação na força de trabalho e, com o cresci
mento do feminismo, abriam o verbo sobre a
necessidade de questionar as relações de poder
entre homens e mulheres. Simultaneamente,
essas mulheres passaram a ser alvos de um em
penho orquestrado internacionalmente para
reduzir a fecundidade através do investimento
massivo em planejamento familiar, com a pro
moção de práticas anticonceptivas.
Enquanto isso, os homens tomaram o
controle sobre a nação pelas forças armadas,
as quais se aliam com aqueles que argumen
tam que, dentre outras coisas, a redução do
número de pessoas pobres é um caminho
para uma população mais pacífica e um pas
so no caminho do desenvolvimento capita
lista. O aperfeiçoamento de técnicas de le
vantamentos, de recenseamento e a
expansão de instituições de pesquisa e ensi
no promoveram uma proliferação de infor
mações mais fundamentadas sobre as famí
lias no Brasil. Nessa mesma nação em luta e
empobrecida, trabalhando mais e associadas
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a redes internacionais de promoção de pla
nejamento familiar e contracepção, as m u
lheres passaram a lutar cada vez mais em de
fesa de sua individualidade, exigindo
controle de seu próprio corpo, de sua sexua
lidade e de suas práticas reprodutivas. As vo
zes de um discurso psicologizado da forma
ção de uma classe média, mais atuante e
autoconsciente, achavam também mais es
paço na discussão, cada vez mais diversifica
da sobre família. As próprias idéias de do
mesticidade e trabalho e de sexualidade
entraram no campo dos estudos feministas.
As atuais discussões sobre direitos de gê
nero, de geração e direitos sexuais refletem
uma preocupação crescentemente interna
cionalizada de elementos que operam na
constituição da formação familiar e na ideo
logia familiar. A busca de direitos entrecorta
a família pelas suas diversas linhas hierárqui
cas, realçando valores em competição e pro
movendo um a percepção e formação mais e
mais fragmentada de família. Homens e
mulheres, gerações mais idosas e mais jo
vens, pessoas que exercem as suas preferên
cias sexuais, todos agem num mundo em
fluxo (alguns o chamam de pós-moderno!),
onde as estruturas de poder mantêm mode
los hegemônicos e, longe de conseguir ali
viar, conseguem am pliar as exclusões sociais
e as vivências de situações localizadas ex
traordinariamente difíceis, ao mesmo tempo
que permitem e promovem a elaboração de
redefinições que afetam profundamente as

maneiras que todos vivem a domesticidade e
a sexualidade no mundo atual.
As transformações históricas passaram
por diversas perspectivas: “arrependimento
exógamo”, “integração patriarcal”, “padroni
zação do alto modernismo”, “contenção de
pobreza e planejamento familiar” e, atual
mente, “diversidade alternativa e direitos in
d ividuais. Certamente esse trajeto reforça a
idéia de Joan Scott acerca da natureza transi
tória de perspectivas em contextos históricos
diferentes. Transitória, e, em certo grau, cu
mulativa. E importante ressaltar que, de um
período para o outro, há uma retenção mar
cada de instrumentos descritivos e interpretativos que, progressivamente, contribuem para
a formação de um núcleo crescente de consi
derações temáticas, as quais enriquecem o
campo de estudos da família. Como resulta
do, as discussões atuais sobre a organização
alternativa familiar e os direitos individuais
necessariamente tratam , am plam ente, de
raça, patriarcalismo, nucleação familiar e pro
cessos de empobrecimento, só para nomear
alguns assuntos. A adaptação temática vai ao
encontro de como o Brasil se apresenta nas
sempre cambiantes estruturas internacionais
de poder. Não é de se admirar que o país não
seja o único que encontra na sua pluralidade
de famílias um palco para a disputa de direi
tos de ser diferente num mundo unificado, e
que, nesse palco, tanto homens como mulhe
res estrelam em cenas de defesa de seus direi
tos, lançando mão de roteiros permeados de
referências ora a tradições, ora a transições.

Notas
1

.
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A esse respeito, são diferentes as formulações de Levi-Strauss (1976, 1981) e de Fox
(1967).

2.

Acerca das relações de poder, ver o estudo de Adams (1975) sobre poder social e energia;
os textos de Bourdieu (1990, 1993, 1995, 1996, 1999), em que as relações de gênero são
vistas da ótica da dom inância masculina; e o trabalho de Collier (1988), que aborda po
der e gênero em populações indígenas americanas.

3.

Darcy Ribeiro (1995) aborda esse processo com clareza e Fernandes (1997) desenvolve
ainda mais o argumento com evidência histórica sobre a relação entre a formação fami
liar indígena, sexualidade e domesticidade no estabelecimento de redes de parentesco co
loniais e relações de gênero. Vainfas (1989) e M ott (1983) também abordam direta e cla
ramente questões sobre sexualidade no período colonial.

4.

Boxer (1962) e Freyre (1969) são autores clássicos que lidam com essas questões; e Skidmore (1976), Degler (1976) e Zarur (1996) contribuem, com vertentes diferentes, ao de
bate sobre o significado dessas uniões na formação da identidade nacional.

5.

Schwarcz (1993) produziu um dos estudos recentes mais eloqüentes sobre esse patrim ô
nio intelectual e social.

.

Ortiz (1985) escreveu uma das obras mais conhecidas sobre o pensamento social brasilei
ro, e os trabalhos de M otta Lima (1990, 1998) e M . Corrêa (1999) tratam particularm en
te de Silvio Romero e N ina Rodrigues.

7.

Seyferth (1990) lida muito bem com as questões de imigração e de embranquecimento
social.

.

O artigo de Couto (1999) mostra claramente como as idéias de Weber sobre a relação en
tre a comunidade doméstica e desenvolvimento capitalista se formam, ajudando na com
preensão das bases do pensamento de Sérgio Buarque de Hollanda.

9.

A idéia de alto modernismo é amplamente discutida no livro Seeing like a State (Scott,
1998) e é um a referência importante para a compreensão do contexto histórico do perío
do no Brasil. O autor parte da inspiração social e arquitetural da criação da cidade mo
derna e planejada de Brasília, usando o estudo de caso de um antropólogo, James Holston (1989).

6

8

10. Uma revisão desses estudos é feita por Mousinho (1970) e, mais recentemente, SoutoM aior (1999) mostra como estes autores abordaram o assunto de família. Veja também
Nogueira (1962).
11

. Hoffnagel (1999) segue a trajetória de W illem s da Alemanha para os Estados Unidos
através do Brasil.

12

. Ravmond Smith (1973) fornece pistas importantes para compreender diferenças de gê
nero nos países do Caribe com formações sociais históricas semelhantes às do Brasil.

13. Os argumentos difusionistas de Herskovits antecedem a identificação das razões culturais
que Bastide avança para os padrões matrifocais nas populações de origem africana.
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14. Eugene Genovese (1971) sistematiza uma versão histórico-estrutural de padrões matrifocais entre as populações africanas que experimentaram escravidão.
15. Respectivamente, esses rótulos referem a Richard Adams (1967), André Gunder Frank
(1973), Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1967), e uma série de autores ins
pirados no marxismo, que estava no auge.
16. Queiroz (1950, 1973) desenvolve a idéia de bairros rurais, e Fukui (1979) faz uma recons
trução histórica cuidadosa sobre os padrões de fam ília e parentesco nesse contexto.
17. Este debate encontra-se em M otta e Scott (1983) e em Prandi (1978).
18. O grupo do Museu Nacional exerceu enorme influência e inclui, além de Palmeira
(1977a, 1977b), Garcia (1975, 1989), Heredia (1979), Heredia e Garcia (1971), M eier
(1979), Leite Lopes (1979), Sigaud (1979), Alvim (1979, 1984). O projeto sobre Empre
go e mudança social (Palmeira, 1977b) foi o ponto de partida para muitos desses autores,
e o artigo de Palmeira sobre casa e trabalho (1977a) forma a base teórica para o seu tra
tamento de família. O uso do esquema de Chayanov (1966) é emblemático desse perío
do internacionalmente, pois participa do debate sobre a diversidade de modos de produ
ção com um autor cuja referência empírica é a Rússia rural pré-revolucionária.
19. Velho (1981, 1986) é o mentor intelectual desse grupo, que inclui Salem (1980, 1985, es
pecialmente), Abreu Filho (1982), Lins de Barros (1987), Dauster (1984) e outros. Ver tam
bém Figueira (1985; 1987), importante referência do campo de psicanálise para o grupo.
2 0

. Para comparação, ver Scott (1997).

21. Thepopidation bomb, livro de Paul Ehrlich (1968), é um bom exemplo das preocupações
desses acadêmicos.
2 2

. Praticamente todos os demógrafos do período fazem referência a essa questão; porém, na
sistematização desses argumentos são fundamentais os estudos de M aria C. F. A. de O li
veira (1976, 1983).

23. Pastore e Zylberstajn (1983) apresentam um modelo analítico sofisticado de dados cen
sitários de décadas anteriores. A Fundação Carlos Chagas usa os Cadernos de Pesquisa (ver
especialmente 1983) como um fórum permanente para discutir a família.
24. Ver Correia (1996) para um a discussão interessante da im portância dessas conferências
sobre os conceitos de saúde, reprodução e sexualidade.
25. Ver especialmente Almeida, Arantes e Brandão (1984); Alm eida e Gonçalves (1987); R i
beiro (1987) e Carvalho (1995).
^
26. Alguns exemplos são: Revista Brasileira de Estudos Populacionais, Cadernos Pagu, Revista de

Estudos Feministas, Horizontes Antropológicos, Anthropológicas e Cadernos do Centro de Re
cursos Humanos.
27. Os grupos de trabalho mais conhecidos são de Família e Sociedade da Anpocs e de Famí
lia e História da Associação Nacional de Pesquisadores em História (Anpuh); na Asso
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ciação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep) há grupos que lidam com temas rela
cionados; e há outros também na área de serviços sociais aplicados e de psicologia.
28. As coletâneas dos programas de pesquisa da Fundação Carlos Chagas são referências im 
portantes sobre esse assunto. Ver também, especialmente, Correia (1996), Ávila (1998),
Costa e Bruschini (1992) e Costa (1997).
29. Estudos da Bemfam - Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil, da Fundação IBGE,
e outros publicados nos anais da Abep descrevem claramente o declínio da fecundidade.
Goldani (1993), Patarra e Baeninger (1986), Guimarães (1990) e Souza (1991) escreve
ram relatos provocadore^e detalhados desse processo.
30. Jurandir Freire Costa foi pioneiro nesse assunto (1979). Leal (1995) e Scavone (1996,
1999) têm trabalhos importantes mais recentes.
31. Também uma antropóloga dinamarquesa, Anne Line Dalsgaard (2004), escreveu uma
tese que virou livro sobre esterilização no Recife.
32. Castelo Branco realizou um estudo sobre “a família em números” usando dados censitá
rios num trabalho não publicado, apresentado em 1988 numa reunião intermediária so
bre fam ília em Campinas. Bilac (1990, 1995), Camarano (1990) e CNPD (1999) são ou
tras fontes importantes.
33. O Centro Josué de Castro tem feito trabalho importante de denúncia de trabalho infan
til na região canavieira de Pernambuco, com apoio de instituições como Save the Children e Unicef.
34. Com base na sua dissertação (1996), Fernanda Bittencourt Ribeiro apresentou uma dis
cussão importante dos Conselhos Tutelares no encontro da Anpocs em 1997, no grupo de
trabalho Família e Sociedade e continua estudando o assunto.
35. Gestos, um a ONG recifense, fez um estudo, não publicado, sobre o Prosad - Programa
de Saúde do Adolescente, em 1999.
36. Butto e Silva (1999) e M adeira (1997) examinam esse assunto. Gestos fez um vídeo in
teressante sobre a questão. Ver também Paiva (1996) e Duque-Arrazola (1997).
37. Aqui me refiro à análise do autor sobre as idéias e ações dos fracos e dos dominados.
38. Scott (1992) denomina “parcialidade etnográfica” ao procedimento de superestimar o
quadro interpretativo da experiência etnográfica particular para interpretar fenômenos
comparativamente.
39. Esse autor desenvolve algumas das idéias de M ariza Peirano (1992, 1998) e Roberto Car
doso de Oliveira (1988) ao abordar questões de identidade entre os pensadores sociais e
a sua relação com a própria sociedade de origem.
40. Esse era o slogan do Presidente Juscelino Kubitshcek no auge da adesão ao alto modernis
mo no final dos anos de 1950.
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Resumo

Família, Gênero e Poder no Brasil do Século XX
Como o pensamento social que constrói nações incorpora as relações entre mulheres e ho
mens no seu quadro interpretativo contextualizado historicamente? Para responder a essa
questão, fomos além dos lim ites das teorias de gênero como relações de poder entre homens
e mulheres, e realçamos os conteúdos sobre a distribuição de poder na sociedade, a circulação
das mulheres e os aspectos que interpretam os dados construídos sobre as esferas simbólicas,
normativas, transitivas e contextualizadas dessas relações. Para isso, examinamos o controle da
sexualidade e a formação da domesticidade na constituição de um a população nacional, pro
curando os significados das relações sociais associadas com a formação de alianças coletivas e
com as trocas feitas no processo de constituir a população nacional. Esses significados são
transitivos, porque visivelmente sujeitos a mudanças com o passar do tempo, e contextuais,
porque sua compreensão e relevância variam com a própria complexidade. Entre os muitos
pensadores que lidaram com fam ília e gênero no Brasil, há um a sucessão histórica específica
de enfoques no estudo da população brasileira durante o século XX. A cultura brasileira, ob
servada e interpretada em autores nacionais e estrangeiros —que produzem as suas idéias em
contextos históricos de relações de poder internacionais —, reservou, histórica e sucessivamen
te, um lugar especial para a discriminação racial e a miscigenação, para fam ílias patriarcais,
para fam ílias nucleares urbanas, para fam ílias empobrecidas matrifocais, e para fam ílias alterna
tivas diversas. Cada período revela as transformações na posição do Brasil num a rede comple
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xa de relações internacionais em constante transformação, e também mostra que isso se rela
ciona proximamente às diferenças de gênero na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Família; Poder; Gênero; Identidade nacional.

Abstract

Family, Gender, and Power in Brazil in the Twentieth Century
The question that guides this bibliographic review is: How does social thought which builds
nations incorporates relations bewtween men and women in their historically contextualized
interpretative framework? It goes beyond the limits of gender theory as power relations bet
ween men and women, pointing out relations to the distribution of social power and to the
circulation of women, and to aspects related to the interpretation of data constructed in
symbolic, normative, transitive and contextualized spheres. Examining the control of sexua
lity and the formation of domesticity in the national population, the article identifies mea
nings of social relations associated to the formation of collective alliances and exchanges
which occur in the process of building a national population which is transitive, because it
changes over time, and contextual because it varies in complexity from place to place. Among
those who have theught about fam ily and gender in Brazil, there is a specific historical suc
cession of emphases in the study of the Brazilian population, of families, and of men and wo
men, throughout the twentieth century. Brazilian culture —as observed and interpreted by na
tional and foreign authors of ideas produced in historical contexts of international power
relations. This succession has reserved, in historical sequence, a special place for racial discri
mination and miscegination, for patriarchal families, for urban nuclear families, for impoveris
h ed m atrifocalfam ilies, and for diverse, alternative families. Each period reveals changes in the
position of Brazil in a complex web of international relations in constant transformation, ac
companied closely by gender differences in Brazilian society.
Keywords: Family; Power; Gender; National identity.

Résumé

Famille, Genre et Pouvoir au Brésil au XXe Siècle
De quelle façon la pensée sociale, qui construit des nations, incorpore-t-elle les rapports in
terprétatifs entre femmes et hommes du point de vue historique ? Pour répondre à cette ques
tion, nous sommes allés au-delà des théories de genre, tels les rapports de pouvoir entre hom
mes et femmes. Nous avons priorisé les contenus qui abordent la distribution de pouvoir dans
la société, la circulation des femmes et l’interprétation des données construites sur les sphères
symboliques, normatives, transitives. Nous avons également considéré le contexte dans lequel
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ces rapports s’insèrent. Nous avons examiné le contrôle de la sexualité et la formation de la
domesticité dans la constitution d’une population nationale, tout en cherchant les significa
tions des relations sociales associées à la formation d’alliances collectives et aux échanges qui
ont eu lieu dans le processus de constitution de la population nationale. Ces significations
sont transitives., car visiblement sujettes à des changements dans le temps, et contextuelles, car
leur compréhension et leur importance varient selon leur propre complexité. Parmi les divers
penseurs qui ont travaillé avec la famille et le genre au Brésil, il existe une succession histori
que spécifique de point de vue dans l’étude de la population brésilienne au cours du XXe siè
cle. La culture brésilienne, observée et interprétée par les auteurs nationaux et étrangers - qui
ont produit leurs idées dans des contextes historiques de rapports de pouvoir internationaux
-, a réservé, historiquement et successivement, une place spéciale à la discrimination raciale et
au croisement des races pour les fam illes patriarcales , les fam illes nucléaires urbaines , les fa m il
les appauvries matriarcales et les fam illes alternatives diverses. Chaque période révèle les trans
formations de la position du Brésil dans un réseau complexe de rapports internationaux en
constante transformation, et démontre un lien étroit avec les différences de genre dans la so
ciété brésilienne.
Mots-clés: Famille; Pouvoir; Genre; Identité Nationale.
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