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“Velhos Portugueses ou Novos Brasileiros?”
Reflexões sobre a Família Luso-Brasileira Setecentista

Ana Silvia Volpi Scott∗

Resumo:
Esta comunicação propõe a discussão da família luso-brasileira
numa perspectiva comparada, privilegiando a análise dos
sistemas familiares no Portugal Setecentista em confronto com as
diferentes organizações familiares vigentes na América
Portuguesa durante o século XVIII.
Servirão como referenciais comparativos a produção
historiográfica mais recente sobre a família em Portugal que,
paralelamente, fornecerá os subsídios para verificar-se a
“recriação” ou não daqueles padrões familiares no Brasil
Setecentista.

Introdução

Refletir sobre a história da família na América Portuguesa é uma tarefa das mais

complexas. Não só porque a historiografia sobre o tema registrou a diversidade no nível

social, espacial e temporal que caracterizaria as organizações familiares na sociedade

colonial, mas  devido à noção que se defende de “originalidade” da família no novo mundo,

em relação à sociedade do velho mundo europeu. Neste sentido é que serão encaminhadas

as discussões do presente trabalho, procurando examinar a sociedade matriz metropolitana,

no que diz respeito aos seus sistemas familiares e, a partir daí, traçar um paralelo em

relação à sociedade que se formou na América portuguesa, tentando responder, ou pelo

menos trazer à pauta de estudos do historiador luso-brasileiro, subsídios para relativizar a

“originalidade” das organizações familiares vigentes no território sob domínio português na

América, e analisar até que ponto eram velhas estruturas familiares portuguesas, ou novos

padrões “brasileiros” que vigoravam.

                                                
∗ Pesquisadora do NEPO / UNICAMP (Campinas/SP) e Professora Titular da UniABC (Santo André/SP)
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Cabe ainda sublinhar que estas reflexões inspiram-se num artigo publicado há dez

anos atrás, que colocava esta mesma questão, mas em termos da colonização inglesa na

América (Wells, 1992). Os questionamentos que apareceram naquele artigo podem, ainda

hoje, servir de exemplo para todos os pesquisadores interessados em efetuar análises que

aproximem o “velho e o novo mundo”. Portanto, reconhecemo-nos como devedoras do

citado artigo.

Para iniciar, e como não poderia deixar de ser, uma proposta deste tipo logo nos faz

pensar nas metodologias adequadas para procurar estimular esta discussão. À partida fica

clara a importância de dar-se conta da evolução da vida familiar nos três séculos que

correspondem ao domínio luso no território americano. Conhecer as persistências e as

quebras no decorrer do tempo, apontar as diferenças de valores e costumes familiares, no

interior das comunidades e entre as diferentes comunidades, refletir sobre as áreas

integradas ao comércio de exportação e aquelas que estavam na periferia ou alijadas da

comercialização de gêneros voltados para o mercado europeu, analisar as comunidades que

viveram uma experiência urbana mais intensa e, em que medida, tal diversidade provocou

mudanças nos sistemas familiares.

Além disso, as famílias poderiam não ter um único sistema de transmissão de

heranças, ou um único conjunto de valores ao qual adequar-se. Na verdade os sistemas

poderiam alcançar um leque bastante alargado, e que, de qualquer modo, seria transmitido

para as gerações sucessivas.

Bem, se por um lado, essa diversidade e complexidade da sociedade colonial é um

consenso entre os historiadores da família no Brasil, devemos considerar que esta equação

se complica quando estendemos nosso olhar para o outro lado do Atlântico.

Ao contrário do que se poderia supor, o pequeno território metropolitano na Europa,

guardadas as devidas proporções, apresenta uma variação inter e intra-regional quase tão

acentuada quanto o território português na América. Essa situação, no entanto, é

desconhecida da maioria dos estudiosos da família no passado brasileiro, e por isso mesmo,
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deixa de ser levada em consideração nas análises empreendidas, contribuindo para o

reforço da idéia da especificidade das sociedades do novo mundo.

Diante deste quadro o método comparativo joga um papel decisivo, uma vez que o

confronto entre os períodos e entre as diferentes sociedades permite uma abordagem que

deixa entrever os diferentes processos sociais e o modo como as sociedades em questão

funcionavam e se transformavam. As vantagens do método comparativo foram e são

exploradas de maneira instigadora por diversos pesquisadores que analisaram a família nos

mais diferentes contextos. Um exemplo disso são as reflexões de (Saller e Kertzer, 1995) ao

analisar a família italiana1.

O trabalho destes autores aponta caminhos que podem e devem ser percorridos

pelos estudiosos da família luso-brasileira. Um dos tópicos tratados no referido artigo é

aquele que analisa a relação entre a ideologia e a prática, isto é, entre as normas sociais e o

comportamento real.

Esse é um tema que coloca questões da mais desafiadoras aos historiadores,

sobretudo porque as fontes utilizadas nos oferecem, normalmente, enunciações de idéias e

normas, e poucas informações sobre o comportamento real. Na opinião de Saller e de

Kertzer a tarefa do historiador  torna-se ainda mais problemática quando nos damos conta

de que a própria oposição entre ideal e comportamento é também uma simplificação em si,

e que a prática também pode contribuir para a criação de ideais e  de normas (Saller e

Kertzer, 1995):12. De fato, os autores atingem o ponto chave da questão ao afirmar que

podemos ir além da simples correspondência entre ideal e comportamento: podemos

examinar como estes ideais podem ser manipulados na prática.

O campo da história da família é privilegiado para este tipo de abordagem. A

trajetória dos indivíduos e das famílias, as suas várias fases, os problemas relativos à

transmissão da autoridade e da propriedade, fornece o cenário ideal para analisarmos os

modos pelos quais as famílias se enquadravam ou contornavam as leis e o direito.
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Nesse âmbito não podemos deixar de refletir sobre como as famílias interagem com

o ambiente circundante. E esta análise não pode se limitar às forças econômicas e

demográficas. Devemos prestar mais atenção às relações da família com as duas forças

institucionais de maior expressão para a sociedade, representadas pela igreja e pelo estado.

Saller e Kertzer, ao tratarem da problemática da família italiana, refletem sobre

estas relações. No que diz respeito à primeira, os autores admitem que o impacto da igreja

sobre a vida familiar está sub-avaliado e a compreensão e a relevância da sua influência

está longe de ser esclarecida. Vários estudos já mostraram que nem sempre a igreja

conseguiu impor seu ponto de vista e, juntamente com ele, os comportamentos que, em

tese, deveriam ser seguidos pelos indivíduos. Muitas vezes estas normas não eram, de fato,

praticadas no cotidiano. E aí está um viés importante a ser explorado: como os indivíduos e

as famílias conseguiam contornar as determinações destas instituições onipresentes na

sociedade?

As relações entre família, igreja e estado no contexto português podem ser

examinadas à luz dos trabalhos de António Manuel Hespanha, que estudou esta

problemática em diversos trabalhos. Um deles, em especial, nos interessa mais de perto

porque sua abordagem passa exatamente pela análise da questão do poder. Na importante

coleção dirigida por José Mattoso, História de Portugal, o volume quatro, que se dedica ao

estudo do Antigo Regime em Portugal, foi organizado tendo como espinha dorsal os

diversos poderes que co-existiam na época e como estava montada a arquitetura destes

mesmos poderes (Mattoso, 1993).

Nesta perspectiva, Hespanha e os demais colaboradores do volume, procuram fazer

uma “história de poderes”, onde analisam as relações existentes entre as diversas instâncias

do poder, incluindo aí o Estado, a Igreja e a família(Hespanha, 1993b).

Em primeiro lugar devemos refletir sobre o papel da Igreja e, sobre isso, António

Manuel Hespanha apresenta colocações de extrema pertinência. Reconhece inicialmente a

                                                                                                                                                    
1Veja-se especialmente (Kertzer e Saller, 1995). Os autores reúnem no livro La famiglia in Itália
dall’antichità al XX secolo, um estimulante exercício no âmbito do método comparativo. Uma análise mais
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importância da igreja como pólo político autônomo na época moderna e como esta

instituição estendia seus tentáculos nas mais diversas instâncias:

 “(...) entre todos os poderes co-existentes na sociedade
moderna, a Igreja é o único que se exerce com bastante
eficácia desde os âmbitos mais periféricos, como as famílias
e as comunidades2, até o âmbito internacional, onde só
coexiste o império. Entre uns e outro, a Igreja está presente
no âmbito corporativo, através das confrarias específicas de
cada profissão, no âmbito da pequena comunidade, por
intermédio também das confrarias e da organização
paroquial, nos níveis territoriais intermédios por meio da
disciplina episcopal, e nos reinos, por mecanismos tão
diversificados como a relevância do direito canônico ou as
formas de estreita cooperação entre os ‘dois gládios (...).”.
(Hespanha, 1993a):287.

Especificamente com referência à disciplina episcopal Hespanha afirma que usando

de suas prerrogativas

 “(...) os bispos podiam enquadrar e controlar os fiéis,
integrando-os através das constituições, determinando-lhes
os ritmos de sacralização que os registros paroquiais e os
róis de confessados anotam, fazendo-lhes chegar as opiniões
verdadeira através do sermão e dando-lhes um código de
doutrina com o catecismo... mesmo assim havia fugas (...) as
fugas dos fiéis à ortodoxia eram tipificadas e hierarquizadas
por forma a receberem uma punição correspondente(...)”
(Hespanha, 1993a):296-297.

Não menos estimulante e problemática é a intervenção do estado sobre a família.

Este tema é importante porque há séculos o estado tenta tirar dos grupos familiares a sua

capacidade de controle autônomo (Saller e Kertzer, 1995):17-20.

Nuno Gonçalo Monteiro tratou deste tema, no que se refere ao caso português,

também no referido volume organizado por António Manuel Hespanha. De acordo com o

autor, a concepção de família vigente no Portugal do Antigo Regime, fundamentava-se

                                                                                                                                                    
detida sobre o tema encontra-se em  (Saller e Kertzer, 1995):7-27.

2Grifo nosso.
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basicamente nas Ordenações Filipinas, mas deve-se considerar também as repercussões

ocasionadas a partir da introdução das normativas emanadas do Concílio Tridentino.

Portanto, mais uma vez, retornamos ao triângulo inicial: o estado, a igreja e a família.

Na reflexão de Monteiro, sobre os sistemas familiares em Portugal do Antigo

Regime, o autor mostra as diferenças entre as práticas familiares, tanto em função das

distintas localizações no espaço geográfico, como nos diversos lugares do espaço social

(Monteiro, 1993):279.

Importante ainda é sua observação no que diz respeito às contribuições que a

demografia histórica deram à história da família, com a utilização de fontes de caráter

quantitativo, embora suas conclusões tenham sido generalizadas e, de forma apressada,

aplicadas ao conjunto do espaço europeu (Monteiro, 1993):280.

Embora Monteiro destaque a escassez da bibliografia disponível na época,  a partir

dos dados disponíveis impunha-se uma distinção fundamental, entre os comportamentos de

grandes massas de população e os das elites sociais:

“(...) os primeiros têm sido estudados num marco sobretudo
geográfico, no quadro do qual as fronteiras da monarquia
portuguesa não constituem uma unidade analítica pertinente,
pois dentro delas há grandes contrastes regionais, que se
prolongam pela península ibérica e pelo espaço
civilizacional mediterrâneo. Pelo contrário, as práticas das
elites sociais, especialmente nobiliárquicas, são mais diretas
e estritamente condicionadas pelas singularidades jurídicas
e institucionais de cada reino, o que permite considerar a
monarquia portuguesa num marco analítico significativo (...)
Os estudos  dos sistemas familiares de grandes massas de
população têm-se desenvolvido a partir de fontes
susceptíveis de tratamento quantitativo, designadamente róis
de confessados, além das outras fontes utilizadas pela
demografia histórica. Estes trabalhos têm destacado as
notórias diversidades regionais que atravessavam o
território português e se estendiam pela península(...) Na
península Ibérica existiriam, assim, acentuadas diferenças
regionais (...) as quais foram em parte identificadas pela
investigação antropológica. E as associações entre variáveis
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detectadas para o Norte da Europa, designadamente entre o
predomínio do tardio casamento feminino e o da família
nuclear, não encontrariam correspondência linear  no
espaço peninsular.” (Monteiro, 1993):281.

A diversidade é recorrente no interior sociedade portuguesa de Antigo Regime.

Partindo-se, portanto, do pressuposto que a diversidade é uma marca da sociedade

metropolitana, entre os séculos XVI e inícios do XIX, não podemos deixar de sublinhar que

ela, ao mesmo tempo, é uma sociedade incomparavelmente mais homogênea que a

sociedade fundada nos domínios portugueses do Atlântico sul, uma vez que no território

metropolitano a população era, praticamente, cem por cento branca e católica.

Daí já se pode inferir os problemas que advêm da aplicação de modelos europeus

abrangentes às sociedades coloniais, uma vez que os mesmos não puderam nem dar conta

da própria diferenciação regional detectada para o Portugal Continental.

Neste ponto é que vale a reflexão sobre a transferência e reprodução dos sistemas

familiares portugueses na colônia americana, iniciando nossas considerações a partir das

próprias diferenças existentes  na matriz, para posteriormente analisar os resultados que

vieram a público nas últimas décadas sobre a “família” na América Portuguesa,  e por fim

procurar encaminhar a discussão para a questão colocada no início deste trabalho. Afinal,

trata-se de padrões familiares baseados em estratégias familiares já existentes em Portugal

(velhos portugueses) ou trata-se de novos padrões recriados a partir das condições

específicas da colônia (novos brasileiros)?

 Parece-nos que estas observações são pertinentes tanto para a temática que ora nos

preocupamos, isto é,  a família luso—brasileira numa perspectiva comparada, como

também seriam adequadas a uma perspectiva  mais ampliada, que se ocuparia da

comparação no nível da Península Ibérica e da América Latina3.

                                                
3 Para esta última recomendamos a leitura do volume 05 da revista População e Família, recentemente
publicada, que apresenta um número monográfico sobre a família ibero-americana. Na apresentação do
referido volume tecemos algumas considerações de interesse para esta discussão (Scott, 2003).
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Antes de iniciarmos nossas considerações cabe ainda uma última observação sobre

os limites da abordagem que será apresentada a seguir. Esta análise privilegiará o que Nuno

Monteiro classificou como as “massas populares”, excluindo-se as referências aos

comportamentos familiares das elites sociais ligadas à aristocracia. Também, a incidência

deste estudo se voltará, sobretudo para as questões da nupcialidade, da organização do

agregado doméstico, sistemas de herança, a importância da reprodução biológica e social

que tinha lugar fora do casamento consagrado pela igreja e pelo estado e a própria questão

da mobilidade espacial da população.

Sistemas Familiares em Portugal: a nupcialidade e a organização do agregado
doméstico

O estudo da população e dos sistemas familiares vigentes em Portugal tomou

impulso no início dos  anos de 1980. Naquela oportunidade Robert Rowland fez um

balanço do que se conhecia até então, e admitia que a investigação portuguesa naquela área

estava ainda dando os seus primeiros passos, e que até aquele momento não era possível

obter-se uma visão completa, especialmente devido à limitação dos resultados da pesquisa

realizada (Rowland, 1984).

Uma boa parte dos estudos realizados nos anos seguintes pelo mesmo autor, no

que dizia respeito à população portuguesa do passado insistia na necessidade de se fazer

uma investigação ao nível da Europa Mediterrânea dada a existência de um sistema sócio-

histórico e cultural ibérico específico naquela área. Já em meados da década de oitenta o

autor defendia a análise da Europa mediterrânea não encarada apenas como um

“amontoado” de diferenças em relação à Europa Norte-Ocidental.

Nesta perspectiva, o autor salientava a necessidade fundamental de se realizar

estudos comparativos para melhor examinar e avaliar o conceito de uma região sócio-

demográfica mediterrânea, que deveria ser coordenado pelos próprios países envolvidos.

Entretanto, ainda hoje, a investigação sobre os sistemas familiares na Europa Mediterrânea,

                                                                                                                                                    
Especificamente no que diz respeito ao caso hispano-americano veja-se, no mesmo volume os artigos de
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nos séculos XVIII e XIX, e em especial a análise da situação específica da Península

Ibérica, é uma tarefa fundamental a ser completada.

De qualquer modo, os dados que vieram à público a partir de estudos sobre a

nupcialidade indicaram que entre os séculos XVI e XVIII, pelo menos, os sistemas de

casamentos não apresentaram mudanças significativas em termos das diferentes regiões que

compõem a Península Ibérica, ao contrário da teoria que defendia que, naquele período,

teriam ocorrido profundas mudanças no sistema de casamento da Península Ibérica.

Os parâmetros de idades de acesso ao primeiro casamento no Minho, Trás-os-

Montes e Galiza (regiões do Noroeste da Península Ibérica) estavam de acordo com as

médias elevadas que caracterizaram o sistema ocidental de casamento, e mais do que isso,

não revelavam nenhum tipo de transição neste padrão. Por outro lado, outras áreas da

Península Ibérica apresentavam um padrão caracterizado por um casamento mais precoce

(para as mulheres), desde o século XVI até o XVIII. E,  embora tenha havido uma elevação

generalizada das idades de acesso ao matrimônio no Centro-Sul entre os séculos XVI e

XIX, Rowland concluiu que o quadro regional havia se mantido estável.

Vale notar que o autor encontrou os mesmos padrões regionais diferenciados

analisando os resultados de quatro paróquias portuguesas, desde o século XIX até o ano de

1960, ou seja, as diferenças entre o norte e o sul eram perceptíveis ainda há pouco mais de

quarenta anos: a mesma diversidade regional se manteve no que dizia respeito à

organização dos agregados domésticos. Analisando os resultados obtidos para o século

XVI, foram encontradas as mesmas características distintivas, comprovando que, em

Portugal, apesar das profundas transformações sociais e econômicas que tiveram lugar

durante quatro séculos, a estrutura dos agregados domésticos havia permanecido quase

imutável (Rowland, 1984):23. Isto é, casamento precoce e quase universal, e neolocalidade

no sul, enquanto que no norte o acesso ao casamento era mais restrito, com idades mais

elevadas, família troncal e elevados índices de celibato.

                                                                                                                                                    
Vicente Pérez Moreda (Pérez Moreda, 2003) e de Pilar Gonzalbo Aizpuru (Gonzalbo Aizpuru, 2003).
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Ultimamente os trabalhos que vieram a publico mostram a força deste campo de

análise em Portugal e a diversidade dos comportamentos em relação às variáveis

demográficas, de acordo com a região. As conclusões que se apresentaram nos anos 80

sobre a estabilidade dos padrões, em termos temporais, permaneceram. As diferenças

mantiveram-se em termos de norte/sul4.

A Ilegitimidade

Uma temática que também merece considerações se refere aos “modelos gerais”

da ilegitimidade.

Nos anos 80, Pierre Chaunu defendeu a noção de uma ascese social coletiva, na

qual baseou a sua idéia de um sistema demográfico da cristandade ocidental. Chaunu

avançou a hipótese de que o controle sobre a atividade sexual seria a componente

fundamental da existência do homem da Idade Moderna, uma vez que o atraso na idade do

casamento se viu acompanhado por um progressivo controle dos impulsos sexuais. Partindo

de tal fundamento, dividiu a Europa em duas metades, uma mais controlada - o Sul

Católico - e outra mais permissiva  - o Norte - (Chaunu, 1985).

De uma maneira geral, o problema da ilegitimidade na Europa sempre tem sido

tratado de forma marginal. Para a maioria dos estudiosos da população européia a

fecundidade ilegítima é considerada um fator que não traria diferenças sensíveis à

fecundidade matrimonial. Chegou- se a afirmar, nesta linha, que o estudo da fecundidade na

Europa do Antigo Regime seria largamente facilitado uma vez que estaria praticamente

confinado à fecundidade matrimonial (Flinn, 1981), e mesmo em estudo mais recente sobre

a população européia (Bardet, 1997), esta perspectiva não foi alterada na sua essência.

Foram dedicadas poucas linhas à discussão deste fenômeno, devido à sua alegada

insignificância, para a generalidade do continente europeu.

                                                
4 Para uma avaliação da evolução dos estudos sobre a população portuguesa, em perspectiva histórica veja-se
(Amorim, 1991; 1993b; a; 1995a; b; 1997; 2003), os volumes XIII-2 (1995) e XVI-1 (1998) do Boletín de la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH), bem como (Alves, 1986; 1989; Rowland, 1990; Nunes, 1991;
Rodrigues, 1995; Rowland, 1997; 1998).
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Novamente os modelos gerais estão longe de se adequar à diversidade interna do

território português e outra diferença importante entre o norte e o sul de Portugal refere-se

exatamente à questão da ilegitimidade. Voltamos a encontrar a mesma variação geográfica

sublinhada para o caso da nupcialidade e para a organização do agregado doméstico, no que

tange à fecundidade ilegítima. Enquanto que no norte encontramos taxas muito elevadas de

ilegitimidade, os resultados para o sul do país apontam para uma tendência de baixa

ilegitimidade, aproximando-se muito mais dos padrões “europeus”.5

Como foi sublinhado recentemente (Neves, 2001), a generalização desta regra de

férrea contenção sexual a todo o espaço da Europa do Sul, foi posta em questão a partir da

análise da sociedade do Antigo Regime no Noroeste Português, que revelou a persistência

de uma notável freqüência de ilegítimos, num território que era “tão europeu, cristão e

meridional como aquele que Chaunu concebe como profundamente casto e melhor

controlado”6.

A importância da ilegitimidade em algumas áreas da Europa, no entanto, já havia

sido apontada por Peter Laslett, ainda nos anos de 1970. Laslett chegou inclusive a

defender a hipótese da existência, em certas partes da Europa, de “sub-sociedades com

propensão à bastardia”, conceito que se adequaria à região Noroeste de Portugal, como já

afirmamos em outras oportunidades (Scott, 1999; 2000; 2002b; a).

Essa constatação é mais uma evidência que reforça a urgência de se rever os

modelos gerais e a necessidade de se sublinhar as diferenciações regionais no contexto da

sociedade metropolitana.

A “matriz metropolitana” ou os sistemas familiares em Portugal e na Província do
Minho no século XVIII

Procurar responder à questão central que nos propomos nestas páginas impõe a

necessidade de se conhecer os comportamentos demográficos e familiares praticados pelas

                                                
5Esse tema tem recebido especial atenção em minhas análises sobre a família luso-brasileira e foram

extensamente tratados em (Scott, 2000).
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populações da região Noroeste de Portugal, uma vez que era dali que partiam os maiores

contingentes de populacionais para os territórios americanos. Cabe, porém, uma explanação

sintética sobre Portugal Continental como um todo7.

Se, até o presente, todos os estudos relativos à evolução histórica dos sistemas

familiares portugueses têm sublinhado a existência de dois sistemas distintos, as indicações

dessa diversidade interna remontam a investigações realizadas desde há largos anos, como

aquelas de Léon Poinsard (Poinsard, 1910), Paul Descamps (Descamps, 1935) - discípulos

de Frederic Le Play - e têm sido retomada por diversos pesquisadores que, além de

estudarem dos componentes demográficos clássicos, trataram da diversidade dos padrões

de herança vigentes. Com base nessas análises, sugeriu-se um “mapa” para os sistemas de

transmissão e padrões de herança para Portugal, diretamente vinculados aos sistemas

familiares predominantes (Durães, 1995; Durães, 2000; 2003).

Os sistemas familiares que caracterizariam a geografia da família portuguesa

estariam delimitados, como apontou-se, em termos de norte e sul. No Portugal do norte

(principalmente o Minho) encontraríamos sistemas baseados na família troncal, baixos

níveis de nupcialidade, elevadas idades médias ao casamento (25/28 anos), altos níveis de

celibato definitivo. Por outro lado, o sul (principalmente a região do Alentejo) seria

caracterizado por altos índices de nupcialidade, idades de acesso ao matrimônio mais

baixas (em torno dos 20/21 anos), altas taxas de fecundidade, sistemas familiares baseados

na neolocalidade8.

No que se refere aos diferenciais em relação à nupcialidade, um primeiro ponto

importante seria a forte emigração de quase todos os distritos do Norte. A emigração

diferencial dos homens teria trazido, como conseqüência, uma forte alteração da estrutura

                                                                                                                                                    
6Neves, Antonio Augusto A. das (2001). Filhos das Ervas. A ilegitimidade no Norte de Guimarães – séculos

XVI – XVIII. Guimarães: NEPS / Universidade do Minho.
7 Importantes e recentes trabalhos têm sido desenvolvidos sobre Portugal Insular, especifcamente sobre as
Ilhas dos Açores. Para uma avaliação da situação específica das ilhas portuguesas veja-se alguns dos diversos
estudos de Maria Norberta Amorim (Amorim, 1987; 1992; 1993b; 2003).
8 Não devemos esquecer que estas diferenças norte/sul não eram uma exclusividade portuguesa, mas também se
estendiam às duas penínsulas (Ibérica e Itálica). É necessário considerar o contexto da Europa Mediterrânea para analisar
esta situação.
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da população e, portanto afetaria as oportunidades de casamento para a população feminina

que permanecia na terra natal. Porém, existem ainda outros fatores poderiam desempenhar

um papel até mais decisivo na existência de comportamentos nupciais diferenciados, que

ligar-se-íam tanto às várias formas de propriedade e distribuição da terra, bem como aos

mecanismos de transmissão de herança entre uma geração e a seguinte. De fato, acredita-se

na inter-relação desses fatores, já que a emigração é uma conseqüência do regime de

propriedade e distribuição da terra.

O problema da emigração é, portanto, particularmente importante no contexto do

estudo dos sistemas familiares, porque marcou fortemente o norte de Portugal, enquanto

que o sul do país teria sido muito menos afetado por este fenômeno. Desta forma a estrutura

por sexo da população seria alterada causando um desequilíbrio nos grupos de idades mais

jovens e, por causa desta desproporção, o celibato feminino era mais elevado no norte.

Entretanto, a emigração não pode ser a única explicação para os baixos índices de

nupcialidade do Portugal do norte, por diversas razões, e uma delas é que o celibato

masculino atingia níveis próximos dos 15% para todo o país (nos grupos de idade entre 50-

54 anos).

Aí é que se torna importante retornar ao problema do regime de propriedade e

distribuição da terra, que privilegia alguns filhos em detrimento de outros (partilha

preferencial) que explicaria os diferenciais de nupcialidade também em relação aos

homens.

Estudos que abordam questões relacionadas à família e aos sistemas de herança em

Portugal foram surgindo especialmente a partir dos anos oitenta, dedicando-se

principalmente ao estudo da zona norte e centro do país, as regiões do Minho, Trás-os-

Montes, área de Coimbra, Beira Baixa.

Pensando-se exclusivamente no caso do Minho (região norte  Portugal), que nos

interessa mais de perto, pois é a área que concentra o fluxo emigratório para o Brasil, desde

o século XVI, importa refletir sobre o elo que une os padrões de casamento, herança e

migração.
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O Minho, como vimos, tem sido tradicionalmente associado aos sistemas

familiares troncais. Por sua vez, os sistemas familiares troncais estão intimamente

relacionados aos mecanismos de herança que privilegiam um dos herdeiros. Este herdeiro

favorecido é aquele que deve casar para, em princípio, manter e assegurar a sobrevivência

da unidade produtiva (isto é da casa). Numa área em que o solo é intensamente ocupado e

que a propriedade é caracterizada pela sua pequena dimensão, como é o caso do Minho,

admite-se que os costumes de herança procuravam prevenir uma excessiva fragmentação da

terra, pois, de outro modo, levaria à sua inviabilização econômica e ao conseqüente

desmantelamento do grupo familiar a ela atrelado.

A emigração funcionava, então, como uma eficiente via para se conseguir o

equilíbrio entre o crescimento da população e disponibilidade de recursos, neste caso a

terra. Numa região que estava sob a égide de um sistema de herança formalmente

igualitário, era necessário de alguma forma preservar a propriedade, antes que ela atingisse

parcelas tão mínimas que não garantissem a sobrevivência do grupo familiar. Dessa forma

impunha-se uma diferença entre os herdeiros, através da instituição do terço de livre

nomeação e do regime de propriedade baseado nos prazos de vida (senhorio concede o

domínio útil).

A emigração representava, dessa forma, uma válvula de escape para a população

excedentária, principalmente a masculina, que via na saída da casa paterna uma

possibilidade real de não ser obrigada a permanecer sob a autoridade e dependência do

herdeiro favorecido com a transmissão da propriedade.

Nos casos das casas mais favorecidas economicamente os herdeiros excluídos

poderiam receber alguma compensação pela sua exclusão na sucessão da propriedade

fundiária. Entretanto, na maioria dos casos isto não acontecia, e os filhos não favorecidos

que não emigravam estavam virtualmente condenados a viver à sombra do irmão
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contemplado com a herança da casa rural, e a ficarem sem nenhuma contrapartida que

cobrisse a perda da parcela da terra que teriam direito como herdeiros9.

Cientes, portanto, da diversidade dos sistemas familiares em Portugal Continental,

poderemos concentrar nossa atenção no conhecimento produzido sobre a população e a

família no Brasil, em perspectiva histórica. Para isso utilizaremos alguns trabalhos que

foram publicados e que fazem um balanço deste conhecimento.

Velhos Portugueses ou Novos Brasileiros?

Iniciaremos nossas reflexões sobre a situação dos estudos sobre a demografia

histórica e a história da família no Brasil, apontando as discussões que vieram a público

durante a década de 1990. Esclarecemos, entretanto, que as indicações aqui reunidas estão

longe de esgotar as discussões sobre os avanços da Demografia História e da História da

Família entre nós. Foram selecionados especialmente porque procuram sintetizar, de

alguma forma, as informações e descobertas feitas nas últimas décadas, e que serão o

“mote” para refletirmos sobre a questão central que nos colocamos.

Destacamos especialmente os artigos de (Bassanezi, 1994; Bassanezi, 1997), o de

(Faria, 1994), (Motta, 1996), (Motta e Costa, 1997), (Nadalin, 1997), (Marcílio, 1997). Os

três últimos, publicados em 1997 integram o Dossiê Demografia Histórica, organizado por

Maria Silvia C. Beozzo Bassnezi, e que reuniu importantes pesquisadores que procuraram

“repensar a demografia história” no Brasil.

Maria Luiza Marcílio apontou em suas considerações sobre os avanços da

Demografia Histórica no Brasil, a concentração temporal da maioria dos estudos (entre

1750 e 1850), bem como sua concentração geográfica, privilegiando a região sudeste, que

por contar com um corpo documental privilegiado (censos nominativos coloniais, ou maços

de população) liderou as pesquisas, ficando as regiões do Nordeste, do Norte, do Centro-

Oeste e do extremo Sul muito menos estudadas. Esses estudos, salienta Marcílio,

                                                
9 Importantes trabalhos sobre a questão da herança no norte de Portugal têm sido feitos. Entre eles destacam-
se aqueles de Margarida V. Durães, que já há alguns anos vêm trabalhando com estes temas (Durães, 1987;
1988; Durães, 1992; Durães, 1995; Durães, 2000; 2003)
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mostraram que a sociedade brasileira do passado não se constituía apenas de senhores e

escravos, mas de uma complexidade de segmentos, de sub-grupos diferenciados no interior

das categorias dos escravos e dos livres. Suas conclusões, apesar de indicarem o avanço da

Demografia Histórica, indica ainda que existem muitos campos inexplorados, ou

parcialmente explorados que permanecem a desafiar os novos pesquisadores, urgindo

também que os estudos sejam embasados em técnicas e metidos demográficos mais

apurados. Lembra ainda, a propostas de classificação dos sistemas demográficos que

predominaram no país antes da transição demográfica, publicada há vinte anos (Marcílio,

1984).

Sérgio Nadalin, por sua vez, aponta o escasso número de trabalhos que tiveram por

base a reconstituição de famílias, que não poderiam dar conta da diversidade da população

brasileira no passado, exatamente devido às dimensões continentais do Brasil. Endossa a

questão da má distribuição cronológica, geográfica e social dos trabalhos, e aqui o autor faz

uma referência específicas às populações luso-brasileiras (Nadalin, 1997):145. Mais ainda

volta à questão dos grupos sóciais diversificados, com dinâmicas próprias, mais ou menos

próximas do senhor ou da camada dos escravos.

José Flávio Motta e Iraci Del Nero da Costa também enveredaram pelo caminho

que sublinha a necessidade de identificar os regimes demográficos vigentes no Brasil, as

especificidades próprias de cada grande segmento populacional (livres, escravos e forros),

as peculiaridades regionais e os condicionantes  devidos às várias “economias” que se

definiram no decorrer de nossa história. Propõem os autores a necessidade de integrar os

resultados alcançados em modelos mais gerais e interpretativos de evolver histórico da

população brasileira (Motta e Costa, 1997).

Enfim há um consenso entre os estudiosos do desequilíbrio de estudos e análises

entre as diferentes regiões e grupos, assim como se incentiva a proposição de modelos

gerais que pudessem dar conta da diversidade geográfica, cronológica e social que

caracterizou a população brasileira do passado. Entretanto acreditamos que esta iniciativa
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poderá ter mais sucesso se nos dermos conta dos padrões familiares existentes na

Metrópole e como eles foram transpostos e recriados no espaço americano.

Para isso é necessário examinar alguns dos aspectos que caracterizaram as

populações do Brasil ao longo do século XVIII e primeira metade do XIX, exatamente nos

quesitos que nossa produção historiográfica é mais numerosa, como no caso do estudo da

nupcialidade, da organização do agregado doméstico e das organizações familiares

alternativas (baseadas em uniões consensuais estáveis e na reprodução biológica fora do

casamento).

Uma sumária e interessante análise dos resultados mais significativos no que

concerne à nupcialidade no passado brasileiro pode ser encontrada em Bassanezi

(Bassanezi, 1994). Embora o artigo tenha já alguns anos, conseguiu reunir dados que

davam conta do que se conhecia até então sobre esse tema. Ainda que o artigo esteja um

pouco defasado no tempo, pois conta quase uma dezena de anos e que outros estudos

tenham vindo à luz nesse período, suas conclusões gerais não  perderam a validade.

As considerações iniciais são já reveladoras do tom que acompanhou todos os

estudos que foram selecionados pela autora, e que de uma forma ou de outra continuaram a

caracterizar os estudos publicados ainda hoje:

“em que se pesem as diferenças, qualquer que seja o
caminho seguido, o desenrolar da pesquisa acompanha e
recebe forte influência da investigação que ocorre na Europa
e, em menor escala, na América do Norte, embora nem
sempre revele o mesmo ritmo e intensidade dos outros”.

Bassanezi justifica que o balanço efetuado era preliminar e restrito, apresentando

limitações de diferentes ordens que, a meu ver, não comprometeram a lucidez de sua

análise, que conseguiu resumir o conhecimento que se havia produzido até então.

A primeira colocação selecionada reforça o que vimos sublinhando: a utilização,

sem maiores reflexões e críticas, do “modelo europeu” como marco referencial

comparativo para a sociedade brasileira:
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“De pronto, pode-se dizer que a nupcialidade, como uma variável de
controle da fecundidade no Brasil não tem a mesma importância e
significado verificado para o Noroeste Europeu10, ou seja, a de conter
a reprodução da população. A nupcialidade no Brasil, como mostram
as pesquisas realizadas, está caracterizada por uma idade ao casar
feminina mais precoce, o que colabora para intensificar os índices de
fecundidade. Além disso, estes não se restringem às uniões conjugais
legalizadas, uma vez que a uniões consensuais estáveis ou passageiras
são comuns na sociedade brasileira do passado. A abstenção ao
casamento legal que ocorre no Brasil, não implica necessariamente na
não existência de uma união conjugal e não exposição ao risco de
gerar filhos como ocorre no noroeste europeu do passado (p.382-
383).”

Tomando por base os trabalhos reunidos, autora  aponta que as dificuldades para o

casamento eram impostas por uma série de fatores, como a burocracia, as exigências da

Igreja, as altas taxas cobradas pelos processos de dispensa e realização das cerimônias

matrimoniais, a ausência ou displicência do clero e a situação de grande mobilidade

populacional, que contribuíam para o grande volume de uniões consensuais (p. 383).

Além disso, a partir das pesquisas reunidas elaborou um quadro de tendências que,

grosso modo, valeriam a partir da segunda metade do século XVIII:

“Capitais, cidades portuárias e de mineração as uniões consensuais e
a ilegitimidade fazem parte do cotidiano da população: casamento
legal como marca de status e quando se tem recursos. Nas camadas da
elite agrária paulista, as uniões consensuais estáveis praticamente
inexistem e o casamento legal realizado tendo em vista a ampliação ou
preservação do patrimônio e a promoção de alianças entre grupos
familiares; em áreas de cultura de subsistência do sul e sudeste
brasileiro, de um modo geral, parece predominar a família legítima
devido à necessidade de uma maior estabilidade familiar como
condição básica para o estabelecimento de unidades doméstica..
(p.383-84)”.

                                                
10 Em nota, a autora esclarece o modelo europeu: casamento tardio (mulheres se casando aos 24 anos e os homens por
volta dos 27-28 anos), alto celibato e baixa ilegitimidade caracterizariam o casamento no Noroeste Europeu. Este “modelo
europeu”, identificado por Hajnal (1965), teve implicações muito fortes sobre os níveis de fecundidade. Exclusivo da
Europa Ocidental, com origens que remontam ao século XVIII, está associado à independência econômica dos cônjuges e
à formação de um domicílio independente pelo novo casal.
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No que diz respeito à idade ao casar, o balanço demonstrou que para os locais e
segmentos analisados, as idades ao casar da mulher não apresentavam grandes alterações
no decorrer do tempo que pudessem trazer grandes modificações ao padrão de fecundidade.
Não se mostravam tão precoces quanto se imaginava num primeiro momento, ficando
distante dos limites mínimos impostos pela legislação canônica e civil do período. Sublinha
a autora que estas idades, eram, contudo mais precoces que as apresentadas pelas mulheres
do noroeste europeu. Atribui a pequena variação das idades ao casar, entre outros farores,
às contingências do mercado matrimonial ou à espera de recursos para viabilizar a união
(Bassanezi 1994:389).

Já no que diz respeito à idade de acesso ao casamento entre os homens, as
variações são maiores, mas, para Bassanezi, igualmente respondem à composição por sexo
do grupo ao qual pertencem e à disponibilidade de recursos para enfrentar as despesas do
casamento.

Novamente, tratando da diversidade do quadro das idades ao casar, o parâmetro de
análise é o “modelo europeu”. Sublinha a autora que

 “em alguns segmentos e em alguns momentos o padrão de idade ao
casar se aproxima do modelo europeu e, em outros, encontra-se
bastante distante, assim como os condicionantes não são os mesmos
para os diferentes segmentos”.

Por outro lado, a importante conclusão defendida pela autora com base nos
trabalhos analisados aponta no sentido de que

 “quando e onde a posse e/ou acesso à terra ocorre com facilidade e a
mão-de-obra familiar é importante para a sobrevivência do grupo, o
casamento se realiza para, inclusive, unir força de trabalho, logo, não
há porque adiá-lo (p.389)”.

Mais do que isso Bassanezi reforça a idéia de que esses casos não dão conta de
toda a realidade brasileira, lembrando ainda a necessidade de

 “analisar os sistemas familiares, as normas de herança, modelos de
produção econômica, sistemas culturais e valores que regulam a
organização social (p.390).”
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Encerra seu balanço sublinhando os diversos obstáculos que complicariam as
análises sobre a nupcialidade no passado brasileiro, citando entre eles:

“1- a diversidade dos processos de formação da população brasileira, as
dimensões territoriais e diferenças regionais, a precária organização dos
arquivos, a dificuldade de acesso às fontes - muitas vezes dispersas e mal
conservadas - somadas ao ritmo lento e ao dispêndio de energia subjacentes ao
trabalho de arquivo; 2- são poucos os estudiosos interessados e capacitados
em promover este tipo de investigação de caráter mais demográfico, que é
realizada em poucos centros de pesquisa. Desta forma é de se esperar que o
conhecimento esteja limitado a determinadas regiões do país e determinados
períodos e que haja uma ausência de trabalhos multidisciplinares; tímido o
enfrentamento a métodos e técnicas sofisticadas de análise, onde o qualitativo
e o quantitativo se complementem”.

A essas, sem dúvida, acrescentaríamos a ausência de reflexão sobre a produção

historiográfica sobre a família portuguesa, para rever os modelos gerais que servem de

parâmetro para as nossas análises. Como vimos discutem-se modelos de caráter regional

para a Península Ibérica e para Portugal, e mesmo assim é difícil abarcar a complexidade

dos sistemas familiares vigentes no território reinol.

Outro ponto relevante é a questão da bastardia e da ilegitimidade no Brasil. Nesse

sentido o trabalho de Sheila de Castro Faria é instigante. A autora começa por indicar que:

“As afirmações sobre a bastardia do período colonial são recorrentes na
historiografia brasileira. A unanimidade dos dados muitas vezes me fez pensar
que estava trabalhando com um área que, em termos proporcionais, seria uma
grande exceção no Brasil colonial... Busquei dados de outras áreas
semelhantes ou, então, com características próximas às de estudos já feitos e
pude constatar que, na verdade, eram a atividade produtiva e a localização que
determinavam padrões familiares diferenciados... Os trabalhos existentes sobre
a família e a legitimidade, no século XVIII, reduzem-se às regiões das minas e
a umas poucas áreas urbanas, com a cidade de São Paulo ocupando lugar de
destaque...” (Faria, 1994)).

Faria, com base na bibliografia que trata deste tema, aponta que, para os tempos

coloniais, defendia-se que

“com certeza, pequena parcela das maternidades era vivida no
cenário das relações lícitas, e estas, sem dúvida, pertenciam à elite da
colônia” (Del Priore, 1990).
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Para Sheila Faria o problema reside no fato de que o grosso das áreas analisadas,

não podem ser consideradas exclusivamente agrárias, como a grande maioria das áreas

coloniais. A região que a autora analisou era um centro agrícola, onde as ligações

matrimoniais, sancionadas pela igreja e pela família, eram fundamentais para o

funcionamento e reprodução de unidades produtivas (p.406). Esse é o cerne de seu

argumento: ligar os sistemas familiares a outras variáveis sócio-econômicas que possam

explicá-los: na agricultura, defende Faria, a movimentação seria mais lenta do que em

centros urbanos e mineradores:

“Lavradores precisavam de uma organização familiar que, além de lhes
preparar a comida e a morada, dividisse o trabalho agrícola e lhes dessem
filhos, mão-de-obra básica para aspirar melhores condições de vida. Quando,
em zonas agrárias, o homem ficava viúvo com filhos pequenos, invariavelmente
casava de novo, incorporava-se a uma outra unidade doméstica ou dava seus
filhos para parentes, vizinhos ou compadres criarem. Caso os filhos fossem
maiores, prescindia desta ajuda. As mulheres tinham mais dificuldade de se
casar de novo, mas, por outro lado, menos migrantes que os homens, moravam
próximas a parentes, e as solidariedades se manifestavam. Com filhos
crescidos, e em idade produtiva, poderiam manter seus fogos, como as que
chefiavam 13.3% (198) das 1488 unidades domésticas residentes na Capitania
da Paraíba do Sul, em 1785, sendo 36,4% delas sem escravo algum e com
produções significativas que só o trabalho familiar poderia explicar”.

Para ela são os “olhares europeus”, que não deixam de constituir “modelos” que

pouco tinham à ver com a realidade portuguesa e brasileira, que impõem essa idéia de um

Brasil bastardo (Faria 1994:408).

Em que pese a existência de pequeno número de trabalhos para zonas agrárias,

Faria admite que “o casamento católico era majoritariamente preferido pela população

colonial essencialmente agrária e que a grande parcela das maternidades era vivida no

interior das relações lícitas”. Mais do que a austeridade do camponês, como foi sublinhado

por Maria Luiza Marcílio, em seu célebre trabalho sobre os caiçaras de Ubatuba, Sheila

Faria defende que
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“nitidamente os números espelham uma realidade de comportamento
familiar diferencial para várias atividades econômicas e sua
localização geográfica (p. 411).

Sua conclusão não poderia ser mais esclarecedora do ponto de vista que defende:

“mapeado desta forma, as abordagens sobre família e, principalmente,
matrimônio, centradas em área agrícola e interiorana, representam a análise
de um conjunto significativo da população e esclarecem uma das estratégias
preferenciais de constituição das unidades domésticas. Ressalto ao mesmo
tempo, que, para se ter acesso à família, principalmente a família legal, se
tornava necessário possuir determinadas condições que, certamente, nem todos
tinham. Reside justamente nesta dificuldade a sua importância (p. 412).

As questões que foram apontadas até aqui podem ser enriquecidas a partir da

leitura de alguns outros trabalhos. Recordamos inicialmente dois, de fundamental

importância, publicados há dez anos atrás (Brettell e Metcalf, 1993; Ramos, 1993), Além

destes referimos, novamente, os trabalhos sobre a família ibero-americana reunidos, no

volume especial da revista População e Família, que inclusive apresenta uma versão em

português do artigo conjunto de Caroline Brettell e Alida Metcalf (Brettell e Metcalf,

2003).

No que diz respeito a este trabalho, as autoras comparam duas comunidades, uma

na região Minhota (Lanheses) e outra na região de São Paulo (Santana de Parnaíba). Os

resultados encontrados apresentaram semelhanças entre as estruturas familiares luso-

brasileiras, especialmente nos aspectos que são realçados nesta comunicação: ilegitimidade,

domicílios com chefia feminina, herança e padrões de migração.

Os paralelos encontrados pelas autoras sugeriram que os portugueses haviam

transferido aspectos-chave da vida familiar para o Brasil, apesar das diferenças radicais que

separavam os dois ambientes (Norte de Portugal e São Paulo), pois os costumes, associados

a um código de leis compartilhado, a instituições locais comuns e uma religião comum,

criaram as condições para o renascimento no novo mundo, das características essenciais das

tradições familiares do Norte de Portugal (Brettell e Metcalf, 2003):150-151. Porém,
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acrescentam as autores, o ambiente brasileiro, com suas fronteiras amplas e convidativas

distorceu o padrão familiar original:

“Esses portugueses que vieram ao Brasil encontraram maior possibilidade
para a mobilidade social e a acumulação de capital, sob a forma de terra e de
escravos. Isso criou uma sociedade mais complexa e etnicamente desigual, que,
por sua vez, modificou algumas das características das famílias portuguesas da
quais essas pessoas eram oriundas. Mas, de maneira independente das
diferenças de ambiente, as famílias ainda contavam com estratégias
tradicionais para encorajar a migração dos homens e o favorecimento das
mulheres. Essas estratégias funcionavam bem tanto em Portugal como no
Brasil, no sentido de oferecer novas oportunidades para cada geração”
(Brettell e Metcalf, 2003):151.

Donald Ramos ao analisar as raízes minhotas da família mineira chegou também a

conclusões semelhantes, afirmando que na sociedade mineira encontrava-se um conjunto de

características  sociais do Norte de Portugal, que incluiria, por exemplo, a predominância

demográfica de mulheres livres, alta proporção de domicílios com chefia feminina, baixos

índices de casamento, uma idade de acesso ao casamento mais elevado do que seria de se

esperar, uma tendência para as mães solteiras estabeleceram seus próprios domicílios, altas

taxas de ilegitimidade e abandono de crianças, e baixa proporção de famílias nucleares

definidas  a partir do casamento. Tais características constituiriam, como Ramos defende,

um espelho daquelas encontradas na região minhota (Ramos, 1993):661-662.

Mais recentemente analisando a questão específica do casamento Donald Ramos

retoma temas que nos são especialmente caros, ligados à imbricação da família, do estado e

da igreja, no que diz respeito ao casamento. Examinado num contexto mais amplo do

mundo ibero-brasileiro, procura mostrar o casamento em Minas Gerais tanto como um

exemplo da família oficial incentivada pelo Estado e pela Igreja, como um exemplo de

resistência a este modelo (Ramos, 2003). Esta abordagem apresentada por Donald Ramos

nos dá uma idéia da complexidade dos sistemas familiares no Brasil setecentista, que

continua a desafiar os estudiosos.

Bem, a partir da discussão das características mais gerais das populações luso-

brasileiras, apontadas sumariamente, poderemos retomar o artigo que inspirou estas
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reflexões. As conclusões avançadas por Robert Wells indicaram que o comportamento das

populações que se radicaram nas colônias inglesas na América do Norte tiveram uma

tendência de não recriar os padrões demográficos da Inglaterra em diversos níveis e, apenas

como exemplo, suas mulheres americanas casavam mais cedo, tinham mais filhos, e a

combinação de fecundidade, mortalidade e migração produziram estruturas etárias e de

sexo diferentes daquelas existentes na Velha Inglaterra. Portanto defende que estaríamos

diante não de Velhos Ingleses, mas de Novos Americanos, com um comportamento

demográfico diferenciado.

O caso luso-brasileiro, pelo que foi indicado nas páginas precedentes, nos leva a

apontar que muitas das características tradicionais das populações do Norte de Portugal

foram recriadas no território americano, apesar das profundas diferenças que separavam os

dois mundos. Assim sendo, as comparações efetuadas entre as duas pontas do percurso

atlântico mostram que a sociedade colonial está mais para aquela composta  de “Velhos

Portugueses” do que de “Novos Brasileiros”. A população branca reproduziu as estratégias

tradicionais e seculares vigentes no Norte de Portugal, apesar das substanciais diferenças

encontradas. Isso nos obriga e recompor e readequar nossas análises sobre a “originalidade”

e a “especificidade” da sociedade americana. Entretanto não devemos incorrer em

generalizações apressadas. Se os dados até aqui reunidos nos levam às conclusões

apresentadas, isso não quer dizer que tal modelo se repetirá para outras regiões, ou outros

recortes temporais, ou mesmo outras situações em que os contextos possam variar (áreas de

economia de exportação, áreas rurais e urbanas, grupos sociais distintos).

As considerações que aqui foram apresentadas devem ser encaradas como

“indutoras de discussões e reflexões” dirigidas aos estudiosos e estudiosas da família no

Brasil, e como tal podem e devem ser objeto de críticas, sugestões e complementações. O

objetivo maior foi aquele de apresentar as possibilidades abertas através da utilização do

método comparativo e caminhos alternativos para o estudo da história da população e da

família no Brasil.
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