!--~."' ".......,.~~~
_~~~..
.

\~~.

b~z: z,
GT

- F~~íLIA

CONSTITUTCAOE
CADA

VEZ

E SOCIEDp~E

-SOCIALIZAÇÃO

- ~~OCS

DE

PROLES

oC:~i;to

.11...C) jI... .::IL ,c:i>"

NUMEROSAS,

~!ENORES

Guaraci Adeodato Al.ves de Souza
CRH - FFQ{ - UFB.l),.

",'
1>.

r
~;:

~ k-=-

Tra,ba,lho
15

él,

18

ao

a..presentél,ô.o
d~ outubro

de

XV EN'CONTRO J\.Nm\,L DA .Al."JPOCS

1991;

Caxarr~u - MG.

.>

;.,'

~

GY - Fl\l'lfLIA

E SCCIEDADE - M"'POCS

CC~JS·I'ITUIC.E~O E SOCT1l.LIZAÇAO
CZ\.DA

VEZ

DE PROLES

NUMEROSAS,

:vlENORES
Guaraci F.dc-cda.toAlves de Souza
CRH -

Trabalho

apresentado

15 a 13 õe outubro

FFGi

-

UFB.1\.

ao XV. ENCONTRO]l..l..•.WJ>...L· DA .A...~OCS

de 1991{

Caxarnbu

- HG.

CONSTITUIÇÃO

E SOCIALIZACÃO

DE PROLES

N\J.~ffiROSAS,
CADA V~Z ME~ORES

Gt.:araci
J>.c.eodato
Alves de Souza
~part.2r.ento
de Sociologiae

CRI-! -

FFCH-lJFP....A

INTRODUÇÃO
Constiuir proles

(ou conjuntos de filho~ sobreviventes

criá-las e socializá-las para gerar descendências
ventes e aptos a experimentarem

não-adultos),

(filhos

sobrevi-

a vida adulta) está longe deoser um

processo simples, natural ou espontâneo.
A complexidade

da realização histórica da reprodução hu~ana

ou

do

processo de sucessão das gerações, advem, entre outras coisas,o

do

fato de que êle se sustenta sobre uma intrincada rede de relações ~
ciais especificas
riamente

I

(inter-individuais,

requer

necessa

algum modo de articulação e de combinação enc ade ada ( num

circuito repetitivQ ou reprodutivo)
canismos

inclusive) e

sine-qua-non

de diferentes

tipos de ações (~

da sucessão das gerações) referidas:

a) ao exercicio da sexualidade

(de dado tipo de relação sexual

en-

tre individuos de sexos'distintos) , dentro ou fora de uniões con
jugais

(casamento) de d.íf ere n t es + í.pos

j.

COr.1

certa frequência

e

continuidade;
b) à procriação ou produção de filhos nascidos vivos e que, foreque~
"temente, envolve

a repetição de experiências

sequenciadas e com

pletas de fecundação, gestação, nascimentoovivo

de"um filho~ ex-

periências que se realizam através do corpo da mulher;
c} à preservação

da sobrevivência

vos e dos parceiros sexua~s

e da saúde dos filhos nascidos vi

(casais) envolvidos no processo

procriação para a constituição de proles;

de

•
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d) ã criac~o-socializac~o

dos filhos

q~e freq~entexente

matê~n~dade)

( exercício

~a paternidade

.e

se inicia co~ o nascimento do 19

filho do casal e se encerra com o ingresso do último filho na vi
da adulta; mocento em que toda a descendência
ria socialmente

de um casal

esta-

apta a reirticiar o circuito de produção das

no

vas geraçces.
Como já advertiram

inúmeros autores

Davis & Blake 1967,

(p. ex.;

.
Barigaarts

Flandrin 1988,

HALINOVJISKY

i

1983, Fonseca 1985),

nas soc.í edade s 'humanas não existem elos sólidos ou
biológicos,

1973

irrerroviveis(nem

nem culturais) entre tais tipos de ações; mas sim, inú-

meras possibilidades

e oportunidades

rentes sociedades, e~ distintas
garar.ti:::a continuidade

de hiatos entre eles. As

fases do seu desenvolvimento,

de .realização histórica

to central ~ dinâ~ica de sua preservação
modelos normativos

dife

de organização

para

deste processo, mu.:!:.

~ transformaç~o,

e de funcionamento

elaboram

das

que apontam tanto para os modos como se deve vivenciar

famílias,

e sequenciar,

ao longo dos ci.clos de vida dos indi v Lduo s e grupos familiares,
quelas quatro d~mensões,
e deveres dos diversos

quanto para os distintos pap~is,

sujeitos envolvidos

direitos

nesta experiência.

do, por 'mais ::o=tes ou eficazes possam se apresentar os

'a-

Cont~

mecanismos

de controle social voltados para conforma:::as condutas às

normas,

sempre existem algu~s contradições

para

SUã

concretização

margens para as
~as sociedaêes

entre elas, dificuldades

em dadas condições concretas ou, ainda,
esca.,"'?a.mrias,
para a negociação

como a brasileira

for~~ essencialmente

numerosas

algumas

e para a rebelàia.

e pró-natalistas

de hiato no exercício

nor.as voltadas para modelar a procriação
descencê~cias

':

e algumas sociedades europ~ias que

populacionistas

por exemp_o, as possibilidades

a

se exprimiam,

intensa

no

p a s sado ,

concreto

i a formação

seja na alta frequência

das
de
de

\~====~=====-=============================----------=====~~--------~
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acontecimentos

nao inteiramen-te controláveis

o celibato permanente não-vo:u~tár~o,

ou ~r::?:::-evisíveis
(corno

este:::-iliz~ção
definitiva

transitória por doença, perdas fetais espontâneas,

ou

a morte de um fi

lho ou de um cô~juge), seja na alta frequência de "condutas desvian
t.es",mais ou ne no s r-ep r í.mí.da s .(como a homossexualidade,
sexuais não-fecundas,

o aborto provocado,

as práticas

a doação ou o abandono dos

filhris, o infanticidio etc.).
Em vista disto, pode-se afirmar que constituir proles muito
sas, criá-Ias e socializá-Ias
requer, necessariamente,

c.escender:cia

para gerar uma grande

que os sujeitos envolvidos disponham

de certas condições materiais

(económicas, sociais e

ca,como boa saúde), quanto de uma fir~e disposição
concretizar

numero

tal experiência,

tanto

sócio-biológ~

su~jetiva

para

sobretudo no caso das mulheres, que ten

um papel central na procriação

- dado às suas características

gicas - e na criação-socialização

de filho~

dado às normas

biol~
cultu-

rai~ e"habitus de classe",
Um pressuposto
constituída,

bási~o deste trabalho i o de que a dimensão da prole

entre outras condições concr.etas (materiais e simbóli-

cas), influe na escolha das práticas e estratégias de criação e

so

cialização dos filhos até a idade adulta

{idade socialmente negoci~

da) e, consequentemente,

subjetivas e

nas disposições

possibilida-

des objetivas d~ realização das trajetórias de vida futura dos
lhos. Contudo, não se

adere

ao supos~o básico de que a soci~liza-

ção priDária dos atores sociais forma estruturas
disposições

rígidas que lhe determinam

tas futuras. Apenas leva-se

fi-

subjetivas e

irreversivelmente

em conta considerações

as

précondu

ànalíticas como

as de OOORIGLES (1978)e JELIN et al (1984) a esse respeito e

entende-se

que ter proles de dimensões muito dispares ~ p. ex: co~ 2, 5, 10 ou
18 filhos sobreviventes

- não apenas implica

em custos

materiais

5.

e esforços dis~~ntos, mas em aDbientes de sociabilidade
ou familiar diferentes.
de conflitos,ajudas
ção à saúde ou

E neles, as possibilidades

mútuas,

preparaçao profissionàl

variam significativamente.
lhos, tais possibilidades
se defrontar

investimento

e

primária

oportunidades

na escola~izaç20,

aten

de cada filho parecem que

Alem disso, dado um me~mo número de

fi-

podem variarseglli,doas gerações, que

vao

com circunstâncias

distintas de vida social e

segundo

as condições de classe.
Com fundamento nestas suposições

iniciais, examina-se

no

trabalho

alguns achados empíricos para a Bahia, inclusive relativos aos tipos
de estratégias

e práticas

sociais de criação-socialização

cais recorrentes nas classes populares.
forço analítico é c de identificar
de socialização

de filhos,.

O objetivo maior deste

nos arrbientes (socio~culturais)

das crianças e jovens nas ,classes pop~lares,

tos que podem ter contribuído

ora para 'rec~iar ou vivificar

tos regimes ou padrões de produção de proles numerosas
gimes socio-demogrãficos

es

elemen
distin

(que são re-

expansivos, vistos no plano miero-social),

ora para incent{var os padrões de produção de proles restritas,
que eles sempre coexistiram
de diferenciação

historicamente,

social relativos

conquanto que os

já

mapas

a isto tenham mudado radicalmente,

do seculo XIX até nos nossos dias. Mas, lenta e paulatinamente.
II
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2. PRINCIPAIS

MUDANÇAS

HISTORICAS

DESCENDt:NCLi:l.S·DOS CASAIS

KOS

P~DRÕES

DAS

DE PR09üÇÃO

NI\ BAHIA

Mesmo com uma visão ainda riobu Losa e muito fragmentada scb re a dinâ
mica demográfica e de reprodução das famílias na Bahia, no
XIX, disp~e-se de algumas evid~nciai
Abolição e da Proclamação

século

contundentes de que, antes

da

da Repú~lica, os ~adr~es de procriação in-

tensa gerando proles muito numerosas predominavam
e nos setores de classe média.mais
nao, nas classes mais pauperizadas,

nas classes altas

abastados e intelectualizados;
tal corno se observa no

e

século

XX.

Freire

(1989

),

em 'Casa Grande e Senzala" rnost.z
ou que, por tod.o

o

período aúreo da atividade agrário-exportadora,

inclusive na Bahia,

os membros das grandes famílias patriarcais,

grandes

0$

e

médios

senhores de terra, engenhos e escravos, inicialroente portugueses
depois, os seus descendentes
poder e disposiç~es

brasileiros,

~ que tinham

interesses,

subjetivas, alé~ de condiç~es materiais

veis para constituir proles e descend~ncias

favorá

muito numerosas. As re-

lações sociais tecidas a partir da Casa Grande e que garantiam
reprodução das riquezas e dos patrimônios
pólítico dos senhores e seus herdeiros,
da, em estratégias

e,

não-materiai?

assentavam-se,

e do

a
poder

em boa medi-

de parentesco e de casamento, que selavam alian

ças sociais fortes.
Em "Sobrados e Mocambos"

FREIE

(1990)

este

autor

indica

que, numa fase de início do declínio das atividades agrário-export~
doras tradicionais ~ como a da "p Lan t a t í.o n"açucareira, em torno
qual se estruturoua

vida social na Bahia, sobretudo do

Baiano, a lenta urbanização
completa su~stituiç~o

·da

Recôncavo

das elites não resultou, de imediato, na

dos 9adrões de produção das descend~ncia

e

7.

de o~sa~ização

da vida cotidiana

grandes descendências
viaDilizar

(doméstica e públ~ca) .

com elevado número de varoes, continuava

a perpetuação

giosos, a condição"de

su~ordinação

IIfarr:ilista"e

da Dulher "ao homem

irI:laomais velho ou ao marido) contribuiam
to das uni~es conjugais

a

do"nome da família" e a sua condição de elas

se superior. Os fortes ~entime:1tos e práticas

desde o casamento

Constituir

reli-

(ao pai,

para preservar,

no âmbi-

legais, a prática de "deixar vir os filhos"

atê a menopausa

foi desde sempre incentivada

da mãe~esposa.

Esta prâtica

que

pela Igreja Católica, contou com o opaio

crítico dos medicas, que passaram no século XIX a penetrar nos
res fecp-ados das elites e à
conselheiros
P~alisando

ao

disputar

das famílias" (DORGES

algumas geúealogias

la-

com os padres a condição

1986 r •

de famílias

nobres titulado~ da Bahia, ~~TTOSO

(redes de parentes)

lises morais" masculinos.

bastarda,

cond

í.ç

que

formação

legítimas era dificultada quer por

óe s adv s rsas e desequilíb::-iosdo seu est.r
e to mercado
í,

delimitado

por fortes crivos de

endogamia

inadequacas

de preservação

quência de casais estereis
(infantis, jovens
procriar,

da saúde que gerava

ou ~ulheres

querpor

alta fre-

inf~cundas e mortes precoces

e de adultos moços).

ou só conseguiam

nupcial,

de classe ou familiar,

resultava em alta =requência de celibatos definitivos,

condições

le-

fornada pelos f'requerrtes
"de~

Mas aponta para o fato de que a

de uniões, proles e descendências

de

(1988) constata a intensa proli-

ficidade deste ,grupo social, seja dentro do quadro do casamento
gítino, seja na sua periferia

de

Sevários

nunca chegavam

a

ter poucos filhos, outros tinham 12, 14

ou mais filhos nascic.os vivos. Mas, boa parte desses filhos

morriam

antes da idade adul~a.
Achados

de !~TTOSO

(1988), ATHAYDE

(1975 ) e REIS (1986)

Cidade do Sa1vado~ no século XIX,indicam

para

a

que os casais de segmentos

8.

menos abastados das classes médias e os grupos má~s
não procriavam

pauperizados

tanto. A maioria não conseguia reunir descend,ência

numerosa. Em primeiro lugar, faltava a muitos as condições
riais ou subjetivas) para casar legal ou consensualmente,

(mateou

para

casar cedo. O casamento legal era :vedado ao escravo; e mu tos

negros

í,

alforriados de distintas

etnias'preservavam

por etnias

e REIS 1986 ').

(MATTOSO 1988

linidade entre imigrantes europeus
continuaram

práticas de

endogamia

As altas razões de mascu-

mais pobres e africanos

a ser importados clandestinamente

do tráfico), as práticas. de"solteirismd'

depois da

proibição

entre portugueses

de

al-

gumas regiões, além daquelas de segregaçao por cor ou raça, contribuiam para a alta Lnc í.dê ncaa do celibato. de f n í.t.Lvo
í

Por outro lado, para o homem, casarconsensualmente

(MP.TTOSO 1938")..

ou segundo

."0

cos

,
tume do Reino e com as bençãos da Igreja"
obrigações

(MATTOSO 1988),

implicava

legais e/ou morais de prover a mulher e filhos, além

eventuais parentes próximos dependentes de um dos cônjuges
va, irmã "solteirona", irmão menor órfão, pai viuvo
que não podiam ser abandonados. ATHAYDE
.contraram

doente

de

(mãe vietc.)

1

(1975 ) e 11.1I.TTOSO
(1988) en-

em 2 paróquiéis do Centro de Salvador uma frequêr.cia sig:

nificativa de casamentos

l,egais tardios

(40 anos e ma i.s),no

XIX,sendo eles de africanos alforriados,
gueses e viuvos

crioulos, imigrantes port~

(segundasnúpcias). Finalmente, os casos de

frequentesinterropiam

século

viuvez·

as carreiras reprodutivas dos casais precoce

mente.
Com base em inventários de Salvador, no período de 1800 - 1890 MATTOSO

(1988)

observa que: 70% dos casais legais só tinha entre 1 e 4

filhos nascidos vivos; 30% tinha 5 e mais e, apenas, 12% tinha

7

e

mais. Entre estes 'últimos, em 90% dos casos, os chefes de família
eram profissionais

liberai~, cOAerciantes

fortes ou altos

funcion~

•
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rios; isto ~, pessoas mais ou
36,8% desses casais estudados

menos abastadai .• Em

contrapartida,

jã não tinha filho sobrevivente

mento da morte de uns dos cônjuges,

no mo

60% chegou a perder metade

dos

filhos e 30% perdeu um terço dos filhos ..
A produção de f í.Lhos ilegítimos era

relativamente

grande,

fora do'

quadro das uniões consensuais .e resultava de relações extra-conjugais
ou relacionamentos

eventuais.

Os casos de abandono ou doação

ses filhos parecem ter sido frequentes~
das eram levadas ao recolhimento

des

parie das crianças rejeita-

da Santa Casa da Misericórdia,

na

qual, para o perlodo de 1805-1854, JI..THAYDE
(1980) observou que

a

proporção

de óbitos variava em torno de 59,3% a 79,3%. Uma

de infanticídio

instituci~nalizado,

Não existem informações

as camacas populares
essencialmente
povoados

nada disfarçado.

sobre estas dimensões,

as regiões. interioranas,

ção das mães residentes no campo, sem leVarem

para

da Bahia, em 1940,era

asríco1as - os dados do Censo Denogrâfico

sobreviveram.

sobretudo

rural - perto de 80% residia em fazendas,

sobretudo, a intensidade

para

no s~culo XIX,

alem do Recôncavo Baiano,

rurais. Como a população

no quadro 1 refletem,

especie

roça~

de 1940 reunidos

acumulada da procri~
conta os filhos

Neste quadro, vê-se que as m~es que estavam na

dos 45-49 anos eQ 1940, nascidas entre 1890-1895 e que
15 anos entre 1905-1910, procriaram,

e

que
faixa

cOQplétaram

em mSdia, ao longo da vida reEntre

as

mães desta geração, apenas 27,9% teve de 1 a 4 filhos nascidos

vi-

produtiva,

até a data deste Censo, 7,35 filhos por mae.

vos e 72,1% teve 5 e mais filhos. Aquelas com 40-44 anos, que nàsc~
r~~ entre 1895-1900

e

atingiram

os 15 anos entre 1910-1915,

ram, em média, 6,94 filhqsnascidos

vivos por mãe, at~ 1940.

reuniNesta

geracao 32,2% das' màes te~e de 1 a 4 fÀlhos e 67,8% teve 5 ou mais.

10.

Embora esses dados nao sejam estritamente

comparáveis

aos. utiliza-

dos por ~_~TTOSO para Salva~or, o co~frontó entre e~es sugere que as
mães do campo er~~ mais prolíficas que as ~e Salvador. Os níveis de
mortalidade

e os desequilibrios

dos mercados nupciais talvez também

fossem menores no campo do que em Salvador; já que
grande e movimentada
de epidemias,

esta era

cidade portuária, mais vulnerável

uma

à propagaçao

a problemas .de abastecirr.entoálimentar e aos impactos

das correntes de imigração internacional

sobre os mercados nupciai~

que as áreas rurais com pequenas densidades demográficas

e vida pa-

cata.
A F~olição e a Proclamação

da República tiveram na Bahia consequên-

~

cias distintas daquelas observadas para o Sudeste e Sul do pa~s.
Por um lado, a grave crise em que· entrou a economia baiana, no

fi-

nal do século XIX, e a subsequente estagnaçao que só vai ser reverti
da a partir do final dos anos 50 deste século, empobreceram
tes e constituiram

fortes contingências

as

eli

para que elas buscassem re-

definir os seus modos de inserção na produção e d8 reprodução
cial e numérica. Nas classes populares, també~~desencaderam-se

somovi

mentos de reconversao de classe e de imigração do campo, muitas vezes articulados em claras estratégias,

que levavam os baianos

seja

para as regiões mais prósperas de outros estados, seja para as gra~
des cidades da Bahia. A urbanização
com a recriação
nao estruturadas

neste período, póde se realizar

(no campo e nas cidades) de atividades econômicas
em terrr.osempresariais

ou fundadas no assalariamen·

to regular, como a produção simples·de mercadoria,

a produção

para

o auto-consumo, articulada ou não em contratos híbidos de trabalho.-e
os mais distintos tipos de trabalho autônomo
SOUZA 1986).

(SOUZA & FARIA 1980,

Estas tendências que representavan

foram ativadas pelo ·"pro.lTesso"
do pais.

"as forças do atraso"

•
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Por outro lado, com ,a República e o desenvolvimento

do Sudeste,

as

elites desta região passaram a se preocupar 'e a exigir medidas

do

Governo Central para garantir o suprimento de uma força de trabalho
mais sadia, mais habilitada
a uma redefinição

e escolarizãda.

Isto acabou

das políticas demográficas

centrar nao apenas na imigração

conduzindo

do país, que

Ln t.e
rne c.i
ona L,

vao

se'

agora italiana e ja-

ponesa príncápalrrente
, mas também na redução da mortalidade pelo sanea
rrenco.
cuidadosceei a
constituição

de casais, â procriação

das assalariadas,

e criação de filhos das

cama-

inclusive através da ação da Igreja e dos

cios sociais da Previdência
natalidade

ã

higiene e controle de epidemias e no apoio

Social, como salário-família,

benefi
auxílio-

e licença de gestante. Várias medidas desta ordem

deram-se até fins dos anos 50 (CASTRO SANTOS, 1987
Com exceção da imigração

internacional,

i

suce-

CAL'JESQUI,1987),

as demais ações vão atingir'

a Bahia, a partir de 1920, com o fortalecimento

do Estado,

abrindo

um enorme espaço para a montagem de sistemas de escolarização
ra a interf~r~ncia

e pa-

dos médicos sobre as condiç8es de saúde da~

mas

sas pauperizadas do capital e do interior.
Com as liberdades constitucionais
ja

Católica

30RGES 1986;

garantidas pela República, a Igr~

lutou para adquirir novo impulso
BEOZZO

1984;;

PIERUCCI,

SOUZA

&

(PIERUCCI,

1978,

CAL'1ARGO,1984)

Como em vários lugares do Brasil, a partir de fins do século XIX,na
Ba.hia, reabrem-se os noviciadose seminários,
ções de caridade,

surgem novas

institui-

sao criados, em curto espaço de tempo, vários

légios católicos para filhos das classes médias e altas, com
lente padrão de ensí.no e com orientação
derna.

]1.

rnaí.or.í
a dos que

funcionavam

pedagógica

e~ce-

considerada

em Salvador passam a

internatos para 'joven~ do interior, al~m de escolas paralelas
jovens de origem pobre. Ao lado disso, a arquidiocese

de

co

mo-

manter
para

Salvador,

12.

extende sua açao, ainda que itinerante, por várias áreas
nas distantes e passa a produzir muitos

peri6dicos

interiora-

diri~idos

tintos públicos. As jovens e nulh~res casadas dos estratos
res são incentivadas
lantrópica

e

cívicos

de

e

e mobilizadas

para a militância

superi~

não apenas fi-

assistencial,
mas em entidades com fins
"defesa da

a di~

educacionais,

família em crise" ou de organização

da

família pobre.
E, "pelas mãos da Igreja", muitas mulheres ~e elite e das
m~dia~, saem da estrita

classes

"reclusão do lar" para participar,

na esfe-

ra pública, de movimentos que visavam revigorar a fé, a moral e

de

fender a família de ideologias

da

hegemoniado

catolicismo

Dois movimentos

(laicas e religiosas)

(PIERRUCCI1978

BORGES

corrosivas

1986).

médicos merecem destaque, a partir do inicio do sé-

culo XX: a campanha eugenista e a de saúde publica.

o movimento eugenista iniciou sua campanha" em Salvado~, em 1903,com
a criação do IPAI - Instituto de Proteção e Assistência
da Bahia, pelo prof. Alfredo Ferreira de Magalhães.
gos publicados

no Jornal de Noticias, no períodico

zeta Médica da Bahia

(com grande circulação);

palestras em escolas públicas e católicas,
sobre puericultura

~ a seletividad~

cursos profissionalizantes,

,

,

plinas de Higiene comnoçóes
nadas por professores,
tólicos envolvicos

a

Infância

Através de art~
O Petiz e na Ga-

e também em múltiplas

foram difundidas

noçoes

eugênica dos cônjuges. Vários

a partir de 1910, incorporaram

disci-

de eugenia, que passaram a ser dissemi

enfermeiras,

parteiras, padres,

em trabalhos filantrópicos

freiras e c~

e proffiocionaisde to-

da ordem. Em 1930, funda-se o Instituto de Eugenia da Bahia

(V~GA-

LHÃES, 1930).
~ffiGALRÃES(1930), resumi~do algumas das suas principais
doutrinárias,

mensagens

revela o claro desejo do eugenista em cont~ol~r todas

r.
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as condutas referidas à produção

das descendenti~s

efetivas dos ca-.

sais, tal como a Igreja, mas com outros critérios, ditos
cos e racio~ais.

científi-

A ~ulher era também o alvo preferencial

açoes de co:;trole. Elas ceveriam
mêdicos, numa trajet6ria

das

suas

ser "guiadas" e "fiscalizadas" por

de vida completamente

que curnpr ssem "o seu deve r ",o de ser'mãe
í

~edicalizada,

para

(eugênica).

o dever do pai-marido era cooperar com o médico neste controle
bre a mulher,

"em prol dos filhos"

so-

(t'!-l),.GALHÃES,
1930).

o Dovimento pela reforma sanitária na Bahia só vai ganhar força bem
B sobretudo, através do esforço do Go-

mais tarde que em são Paulo.
verno Federal,

fortalecido

nos anos 20, e mun í.c í.ado

sani tário elaborado pelo grande sanitarista
pelo esforço das elites baianas

com um

Carlos Chagas

- e

nao

(como já ocorria em são Paulo)

que as grandes' campanhas de saúde pública.na

Bahia começam a operar

em várias fr.:::ntes
(CASTRO Sk~TOS, 1987), combatendo-se
a febre amarela, a varíola,

código.

a

malária,

a peste bubônica entre outras.

A partir de '1925, cresceu a participação

do governo estadual, elabo

rou-se um código sanitário para a Bahia e montou-se

um sistema

sê!G.depública bem i.ntegrado e que atingiu o :interior (CASTRO
TOS, 1987). Os surtos de peste bubônica

começaram a ser melhor

de
SANcon

trolados a partir de 1928, com o combate ao rato e amplo uso de vacinas e soros. A varíola, que teve a sua pior epidemia em 1919,
meçou a ~er melhor controlada
recimento
anos 60.

com campanh~s de vacinaç~o

contra as resistência

l,

desde 1912 e 1914 com as "bri

e campanhas educativas,

a partir de 1930, apos sistemática
1987) .

e de escl~

ã vacina, Mas só foi erradicada nos

]:.. febre araa reLa era combatida

gadas anti-mosquito"

co

mas s6 foi

e ampla vacinação

erradicada

(CASTRO SANTOS,

14.

Com distintas orientações

,
doutrinarias ou clínicas,varios

serviços

de atenção à mace rn óade e à infância e de coraba t.eà t.ube rco Lo se f~
í

ram sendo criados em Salvador, em toda a primeira metade do

xx.

Sem

enumerar

a

todos numa sequência cronológica,

exemplos significativos:
de Infantil", em 1923;

citaria

a criação da "L.igaBaiana contra !';or'.::alida

a criaçãb da Maternidade

ra (maternidade-escola),

século

em 1924;

Climério de Olivei-

a criação do IBIT - Instituto Bra

sileiro para Investigação da Tuberculose, em .1936; a criação da Maternidade Pró-Matre da Bahia e seu serviço de parto em

domic::lio,

em 1943 (1).

o movimento de reforma sanitária, assumiu inicialmente um
de "modern í.z aç âo conservadora",

caráter

segundo' CASTRO S.A..."lTOS
(1987),'

mas

com um vigor de luta cívica, norteada pela ideologia de "construção
da nação", ao menos até os anos 40. No pós-guerra,
saúde pública passaram a ser consideradas
ticas do planejamento

questões

as políticas

de

técnico-burocrá

estatal e, com esta nova orientação,

segui-

ram, a partir da~, a cronologia descrita por C&"lESQUI (1987),

para

o pais e válida também para a Bahia.
Esses sao os principais

ingredientes ou referentes macro-estruturais

que abrem espaço à mudança' nos mapas de diferenciação
drões de produção das descendências

dos casais e que passam a

tear os novos 'modos de criar e socializar
,',

social dos p~
nor-

.filhos, na primeira meta

de do século XX, na Bahia.
HÚTCHISON

(1959) numa pesquisa que realizou, entre 1950-1951,

numa

área de "plantation" do Recôncavo Baiano, já décadente, observou cla
ra tendência à redução das proles e descendências
tricada e extensa

formadas n~~a in-

rede de parentes constituída pelo entrelaçamento

1. Dados colhidos no Memoiial de Medicina da U?3A.
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de duas famílias do tipo re:nanescen'te'
pa t r í.a rc'aL,' "resquício da v e-:
lha 'aristocracia co Reeôncavo" e que ainda manti:'l.ha
um status
eial elevado. Cem uma entrevistada
entre 1870-1871)

reconstituiu,

d~ncias dos seus ancestrais

breviventes

nascida

diretos, atg as do~ seus irm~os., O bisa

mí1ia" - t.Lve ra , em 2 casamentos

seu avô materno deixara,

(e, portanto,

a título de exemplor desde as descen

vô (avô da m~e) desta entrevistada

sendo que apenas 13 deles

de 80 anos

so

-~o

verdadeiro

patriarca

da fa-

legais,21 filhos nascidos

(10 homes e 3 mulheres)
de um único casamento

(5 homens e 2 mulheres),

vivos

sobreviveram.

O

legal, 7 filhos

so-

sendo que a autora :não especí-

fica quantos nasceram vivos. Os pais da entrevistada 'tiveram 12
lhos nascidos vivos, mas só "se c rí.a ram" 8 deles

(5 homens e 3

lheres). Entre os irmãos mais velhos da entrevistada
primeiro,
ou 6.

r

fi
mu-

que se casaram

alguns tiveram 8 ou 9 filhos nascidos vivos e, outros,

Para as qtfe se casaram posteriormente

sequentes

5

e entre as geraçoe.s sub

(descendentes dos irmãos da entrevistada)

o número de nas

cidos vivos situa-s6 entre 1 e 4, sendo as mortes infantis e

juve-

nis infrequent~s.
A autora aponta inúmeras mudanças nas práticas
dissolv~ram

totalmente

familiares

a extensa rede c.eparentesco

(de

que

nao

diversos

graus). Naquele momento, embora dispersa em vários núcleos conjugais
com domicílios

independentes, mantinha-se

socialibilidade,
outros

de assistência

afetiva e material de uns para

os

... ", rea Lí.rne n t.ado s por um convIvio frequente. A, família

se

abrira as estratégias
praticamente
COSI

como um grande ambiente "de

matrimoniais

desapareceram

exoganicas.

da sua per~feria

assim como os agregados, parentes,

Os filhos

ou dos grupos

bastardos
domésti

hóspedes e "titias" extremo

sas. A "ala feminina da família" passou ~ ter larga escolaridade'
preparação

profissional,

como os rapaz~s, sendo que algumas maes ~

e
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novas geraçoes e "solteironas" passaram a i:1gres'sarno mercado

de

trabalho, sobretudo no funcionalismo público.
No século XIX, muitas mulheres das classes médias e altas sobretudo
nas cidades, podiam ter seus partos em casa, assistidos por médicos
ou pa'rt.e ras diplomadas
í

Medicina, em 1832) .Se

(inclusive em curso criado. na Faculdade

a assisténcia do médico a essas famílias aj~

dou a derrubar pudores e preconceitos

de toc.a ordem, a economizar vi

das e a constituir proles numerosas mais sa~dãveis,até
culo XIX; ela

foi

de

um passo decisiv~dado

na busca

fins do sé-

de

orientaç~o

- por parte do marido e em "conversa de homem para homem"

quanto

aos modos de evitar filhos adicionais, quando já se tinha alguns, e
que deveriam ser moralmente

compatíveis

relação marido-esposa ..O movimento

com o cunho respeitoso'

da

sistemático de restrição das pz o

les nessas classes e que teve início no começo do século XX,

põde

se realizar antes mesmo que o Papa Pio XII tenha formalizado a

sua

aceitaç~o ao método natural para a limitação da prole. Mas isto nao
significou uma menor religiosidade
1959 e PIERUCCI

das famílias de elite

(HUTCHISON,

1978).

Em outros segmentos $ociais nos quais as mulheres foram obtendo

es

colaridade mais extensa e melhor assistência médica, também, reduzi
ram-se as médias de filhos nascidos vivos, sistematicamente.

Tais

mulheres, sã i~iciavam a procriar mais tarde. Por isso mesmo, no Cen
so de 1970, entre mulheres de 45-49 anos, com 8 anos de estudos
mais, põde-se observar uma média de 3,22 filhos nascidos vivos
mulher urbana e 4,53 filhos por mulher rural
médias razoavelmente
lienta~que

baixas para o período

I

(SOUZA, 1990)

I

as mulheres desta geração nasceram entre 1920~1925

intensificqm-se

progressivamente

a estas

por

que sao

na Bahia. E, vaLe

.estavam com 15~19 anos, em 1940. Paralelamente

e

sae

tendências,

a procriaçâo em distintas

frações

17.

das classes popu Laxe s, fato que chega a se expri'nür no quadro
cujos indicadores

representam

médias de filhos procriados

1,_

por mae

no conjunto da _população da Bahia e ,nao são estatisticamente

sensí

veis às variações do fenômeno.
Pelo quadro l,tal intensificação

da procriação

já ocorria, ao menos,

entre as mães nascidas entre 1905-1910 e que viverfu~ os
mais i:~portantes de suas carreiras

reprodutivas

e 1950, ao longo da qual procriaram

momentos

entre 1920 ou 1925

7,02 filhos em média. A geraçao

dez anos mais velha que esta, nascida entre 1895-1900 havia procri~
do 6,94 filhos em média, até os 40-44 anos completos em 1940.
Nos anos 40 e 50 deste século, esta tendência
sibilidade

já assumia grande

social e persistiu assim, ao menos, até 1970. Ela

tou do fato de que, ao lado da preservação

até a menopausa,

foram sendo amplamente

ticas familiares,

que estavam, sendo difundidas

pelas

ença, e as experiências
consequência,
treitaram-se,

mulher)

várias das pr~

e de cuidados com a saúde

campanhase pelos serviços médicos

e sociais que iam sendo criados. Com isto, reduziram-se
=etais, os casos de esterilidade

transitória

de viuve~ ou

as

perdas

ou definitivas

por do-

casamentos muito tardios.

os intervalos de tempo entre os nascimentos
aumentando

"deixar

(pali"a
a

incorporadas

de higiene, alimentação

resul-

das' práticas de

vivos..filhos" desde o caSilmento em idade precoce

vi

a proporção

jovens, por volta dos 30 anos, com mais

de mães ainda

de

Em

vivos es-

relativamente

5 ou 6 filhos

procria-

dos. Por isso mesmo, a idade média e mediana das mulheres com altas
paridades

reduziu-se

entre 1940 e 1970 (SOUZA, 1987~.

Os espaços social~ente
fundadas no'emprego

abertos ã expansão -de atividades

da não~de-obra

familiar podem ter

as tarefas de criação dos filhos e de preservaçao

econômicas
facilitado

da sobrevivência

e da saúd8 dos vários membros das famílias das classes

populares,

18.

pois, neste mesmo período, a ~ortalidade

tendeu a declinar sistema-

ticamente, fazendo crescer as proles e as descendências

geradas

(SOU

ZA 1987) .

Nossa hipótese é a de que a expan sao do nfime zo de filhos a criar
socializar

(ou as expectativas

e possibilidades

se), assim como a incorporação_de
xas de preservação

de que isso ocorres

práticas· mais exigentes e comple-

da sobrevivência

larizaçao prolongada

e

e da saúde,· de educação e esco-

dos filhos, certamente;

ampliaram os

encargos

da mae, do pai e dos demais membros da família.
E

isto constituiu um fator decisivo para que os casais

passassem

a buscar meios de encerrar mais cedo a atividade reprodutiva;
ja, bem antes da menopausa da mãe-esposa.

ou s~

E uma tendência desta or-

dem se conf rma no pr6prio quadro 1, que mostra que, ao viverem
í

dez últimos anos da sua vida reprodutiva,

dos 35-39 anos aos

os

45-49

anos, em cada década, as mães. vão tendo ganhos médios adicionais de
filhos sistematicamente

menores, ou seja: ·1,2 entre 40;50, 1,1

tre 50;60, de 0,76 entre 60;70 e de 0,37 entre 70;80. Ocorre o
mo com os ganhos médios adicionais entre os 30-34 e 40-44
cada década ·(2,1;.2,0; 1,9.e 1,1, respectivamente),

anos

ene..
mes
em

mas não nas de-

1,
i'

mais idades do período reprodutivo,
Como os grup~s geracionais

até 1970.

são "abertos" e afetados por fatores ex~

trinsecos, como migraçoes e ganhos de
mais prolíficas,

sobrevivência

das

mul~eres

vale ressaltar ·que, a partir de 1920, a Bahia apre

sentou uma forte e crescente-emigração

líquida até 1980, sendo

as mulheres que emigravam predominantemente
com poucos filhos. Assim sendo,
dos ganhos de sobrevivência
mento do percentual

jovens sem filhos,

6 efeito conjugado da emigração

que
ou
e

materna, em cada década, implicou no a~

de mulheres. mais velhas e com mais filhos.

Se

l)U,\lllW
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,somente estes fatores estivessem

operando, os g~nhos médios de

fi-,

lhos edací.orie í.s , dos 30-34 anos aos 40-44 anos e dos 35-39 .ano s aos
45-49 a::os, apresentados
.cer de

urna

nas diagonais do quadro 1, deveriam

cres-

década a outra. Mas isto não acon t.eceu, Ao contrário, d~

clinaram, quase imperceptivelmente,
50/60, sendo que esta variaçâo
não é irreleva~te.
ce encerramento

na média do período

dada ã insensibilidade

Reflete a generalização

35 anos, que permitiu,

para'

do indicador,

progressiva

mais cedo da vida reprodutiva,

40/50

da

prática

por volta dos 30

entre 60/70, uma pequena redução do

ou

número

médio de filhos por mãe de 45-49 anos, no conjunto do Estado, quando em todos os demais grupos etârios observou-se
este movimento

indica que a prática de "deixar vir o~ filhos"

sou a ser redefinida pelo estabelecimento
cerrame:,to das' carreiras

reprodutivas

as gerações anteriores.

pas-

de um novo momento de

das mães que, ao,s 30

anos, podiam r~unir proles e descendências

sido utilizadas

aumento. Portanto,

':'QU

en
35

ainda mais numerosas que

Algumas técnicas contraceptivas

devem

para garantir esta mudança desde antes de 1970,

partir de quando declinam as taxas de fecundidade.

ter
a
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3. A PRODUCÃO E A SOCIALI ZJ.I.çií.O
DE PROLES NUHEROSAS: F.LGUt~i·.s
TR~JETORIAS PARTICULARES

Em trabalho anterior

(SOUZA, 1990) teve-seoportunidadede

discutir

as práticas de procriação e criação de proles que emergiram

ou

e menos escolarizadas

se

consolidaram

em fraçoes mais pa~perizadas

proletariado

urbano de Salvador, entre 1940 e 1980. Aqu~ observa-se

práticas desta ordem em segmentos sociais envolvidos em

movimentos

de reconversão de classe, de sentido ascendente, que vêm
muita~mulheres

'adultas

do

levando

a se integrarem em frações urbanas de clas

se média.
As trajetórias aqui descritas foram.reconstruidas
vistas

a partir de entre

realizadas com quatro mulberes com mais de 25 e menos de 40

anos de idade em. 1988 e que tinham 6 ou mais irmãos
curso superior completo e estavam trabalhando

sobreviventes,

nlli~grande órgão

serviço público, em funções técnicas ou administrativas,
ou temporárias;

Tais características

das entrevistadas

do

permanentes
constituí-

ram critério de seleção para as entrevistas.
Com esse pequeno número de casos, buscou-se apenas observar exemplos
específicos quanto .·ao modo de vivenciar a organização
\~

gias de socialização

e de escolarização

prolongada

vo'lvidos nos movimentos

demogrãficas

revelavam

inter-geracionais

estraté

dos filhos,

bretudo de filhas, em proles muito numerosas, naqueles
.sociais que as estatísticas

das

segmentos

serem os mais en

de mudanças nos p~droes

de· sucessão das gerações,obser'(ado.sentre 1940-1980, na Bahia.
ram todas selecionadas

num órgão do serviço p~blico, nao apenas

la comodidade e menor custo, mas porque o setor público
o maior empregador

so-

Fope

constitui

de mii:o-,de-obr",
feminina de classe média, ao

me-

•
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nos desde os anos 40. E a análise visava mais
tos de mudanças ou persistências
çao social propría~ente
Entre as entrevistadas

6 recorte dos movimen

de práticas, 'que dos de diferencia

dito.
aqui designadas por ~, ~, ~ e ~, apenas

estava casada, nlli~a2~ união, tinha 3 filhos e, 'além de

M

trabalhar,

cursava mestrado. As demais, eram solteiràs e nunca tiveram filhos.
A condição social dos pais foi qualificada,

ou muito node s t a , Todos eles víveran a maior parte da

;no difícil
da adulta

por cada uma delas, covi

em pequenas vilas e cidades de interior. Trabalhavam
na
,

agricultura,

em terra própria, e/ou exerciam, por empreitada,

ços de marcenaria,

carpitaria e outros. A mãe de C

servi

era costureira e

trabalhava er:1casa e a de N era lavradora como o pai.
Apesar das imprecisões
maos mas distanciados

de declarações

àas e rrt.r ev s t ada s
í

.n'asequência dos nascimen-

tos, vale considerar que as longas carreiras reprodutivas
pais transcorreram

ir-

de idade dos pais e dos

dos

seus

em perxodos distintos da vida social. são casais

de gerações diferentes, que viveram as me srnas 'fases do ciclo de vida
familiar, em momentos distintos do tempo. No quadro 2,
isto, sintetizando~se
idades a?roximadas
Os pais de C e M

a experiência

pertencem

a gerações mais velhas e mais
1925-1930,

eles

realizam

marcadas pelas condiçoes e circunstâncias

social que se constituiam
descritas.

deles, referida

As ~ulheres

na, Bahia, a partir de 1920,

próximas
carrei.:da

vida

anteriormente

casaram-se com seu~ 17 anos e os homens com,

aprox í.raac amerrte ,30 anos.' Eles seguem um perfil de casamento
"tradicional"

às

das mães das entrevistadas.

entre si. Ao se casarem,entre
ras reprodutivas

reprodutlva

registra-se

naquela época, onde as grandes diferensas

cônjuges era~ correntes.
epe rent.ement.e, ainda não

Os discursos dos higienistas
ecoavam

n03

'mais

de idade ,dos
e eugenistas,

quatro cantos da Bahia.

~~------------------------------------------------------------------------------~--------------------
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o ?rimeiro filho, r.estes dois casos, nasceu um ano ~epois co

casa-

mento e a este sucederam-se

18 gestações,

com intervalos de

1

ano

ou menos entre os primeiros

e de 3 ou 5 anos entre os últimos.

A

mãe de C cnegou a dedicar mais de 25 anos às repetidas experiências
de procriação

e a mãe de M quase alcançou esta marca. A mãe de C te

ve 2 abortos e 16 nascidos vivos. Destes, 2 filhos morreram

peque-

nos e 14 sobreviveram

A

à idade adulta: 7 homens "e 7 mulheres.

de ~ chegou a perder 6 filhos ainda bem peq~enos ou

mae

recem-nascidos,

er.tre os quais a er.trevistada nao sabia dizer se houve algum

nati-

morto. Sobreviveram

12 filhos até a vida adulta. A frequente

morte

de filhos pequenos,

ainda era relativamente

na fase

em

que estes casais viviam a primeira metade do ciclo reprodutivo

nos

quais esses eventos ocorreram,
t interessante

frequente

na sua grande maioria.

chamar a atenção para o fato de que os pais de M

maram para criar

(e criaram) mais 3 crianças;

2 filhos de um

to

amigo

que morreu em acidente e a primeira neta, filha da filha mais velha,
que dera um "mau passo" aos 15 anos. Com essas adoç6es
que eram prãticas correntes desde osêculo

XIX e vão persistir

classes populares da Bahia e outras regiões

(SOUZA 1990

1985) por todo o século XX, os pais de Mrepoem
perdidos,

revelar.do a clara disposição

numerosa:

de 15 filhos

Os pais de N e

º,

ras reprodutivas

informais,
nas

e

FONSECA

parte dos

filhos

de criar prole

extremamente

(7 homens e 8 mulheres).

de gerações mais novas, vão iniciar suas
em décadas subsequentes,

respectivamente,

carreia de

40

e a de 50, como se mostra no quadro 2. As mães desta~ entrevist~das
já se casa~ com mais idade e as diferenças
juges são muito menores. A mãe de

entre as idades dos côn-

º já encerra

com menos

'sua carreira rep:çodutiva"(quadro 2). ~'nbas dispenderam
mero de a~os para constituirem

4~

idade

a

um menor nú-

proles um pouco meno~es. No caso

da

_

24.

"mae
de G 14 gestações,

dos sobreviventes.

13 nascidos vivos

(8 homen~ e 5 mulheres)

to

No caso da nie de N: 11 gestações, 9 nascidos vi

voé (5 homens e 4 mulheres) todos sobreviventes

ã idade adulta. Nes

tes casais, não se observam mortes infantis e os casais sobrevivian
no momento da entrevista e permaneciam

unidos.

As informantes nao sabem com que idade as suas maes entraram em menopausa. Estas questões não eram conversadas com as filhas. ~BS adra~
que os pais "nao evitaram filhos". Os abortos referidos no quadro 2
foram espontâneos.
Vale pontua~ que, se a prãtica de "deix~r vir os filhos". era
exercido desde sempre, integrando

"habitus" , ela nao

algo

apresentava

sempre os mesmos resultados em termos da dimensão e composição
proles. As diferenças entre estes 4 casais apontam

das

neste

sentido.

Alêm disso, os avós paternos e maternos das entrevistadas

M e C não

tinham imensas proles. O avô materno de M só teve 3 filhos
ventes) e·o avô
Estas diferenças

paterno s

ô

teve S. Os avô s de ~ tiveram entre 5 e 6.

inter-geracionais,

no plano micro-social,

situaç3es que tiveram ampla recorrSncia ~ ponto de se
nas estatfsticas

demográficas

~, manifestando-se

(sobrev!

ilustram

manifestarem

discutidas.

a respeito dos maiores intervalos entre

mãos mais novos, afirma:. "... não que ela

os

ir-

(a mae) evitasse ou fizes

se aborto, nada disso. Era coisa que a própria natureza fazia
Ela era muito religiosa, batista, e entendia que o destino dela era
ser mãe, cuidar dos filhos e dar a eles boa educação". Até falar so
bre aborto ou contracepção, .na avaliação de

1'<'

"podia. ser problemá-

'tico, ter aquela conotação de estar querendo atender contra a vida,
de pecado.": Para os pais, a seu ver, a questão do número de

filhos

se resumia assim: "foi Deus que quiz", "se veio, tudo bem" e "ondeco:re2, co

25.

me 3". Contudo pondera que, se seu pai riâo
ra de casa, em função das empreitadas

passassetempos longos f9..

que. realizava em

lo.calidades

maiS afastadas do lugar de resid~ncia da família, talvez eles tive~
sem ainda mais filhos. A idéia de que "a própria natureza"
nava. o padrão de procriação

determi

aparece no discurso .da entrevistada,co~

quanto ela não pareça ter forte crença nesta idéia.
Por seu turno, ~ lembra-se que sua mãe depois do sétimo ou
filho, quando ainda era relativamente
constatar uma nova gravidez,
Quiz fazer abstinência

nova, aborrecia-se

oitavo

muito

e até escondia o fato enquanto

um tempo, mas o pai reclamava

ao

podia.

questionando

"se ela queria que ele fosse procurar outra na rua?" Quando surgiram "os ~nticoncepcionais"

(orais), a mãe tentou

nao deixou. Temia que ela adoeoesse
"camisinha" e,·parisso

No fim, G

tomar

mas o

acha que o pai

pai
usava

mesmo, depois dos 38 anos a mae teve um abor

to espontâneo, e não mais engraviãou.
As mães das entrevistadas
tos em casa, assistidos
mal). As exceções

tiveram a quase total~dade dos seus

por parteiras

(com ou sem treinamento

foram os 3 últimos partos da mãe de N e

for-

aqueles

em que nasceram M e G que, mesmo realizados em casa, foram
dos por médicos. Este últimos, vale salientar,

par-

assisti

jâ ocorreram na déca

da de 50: Para !i, esta mudança da forma de atenção aos partos em

,.

'i

sua·
0\

família decorreu do fato de que os pais, naquele momento,
morado transitoriamente

em lugares mais adiantados que o povoado o~

de residiam habitualmente
localidade

e, além disso, de já havia médico

nesta

ou perto daI.

Mas, no caso dos pais de ~

que era a mais velha e nasceu em

chama a atenção que todos os demais partos depois do de
sistidos por parteira
~Lo

jã haviam

leiga. Mesmo tendo possibilidade
~

1952,

E

foram as-

de

assistê~
_
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cia

de mêdico

tiam

necessidade

lidade.
to,

na cidade

la, nao

moravam,

de tal providência,

A própria

"a avó que

em que

informante

era

conseguiu

fazer

se tudo

explica

parteira

que,

e tinha

o parto

aparentement'e
corria

no caso

aprendido

e, poriq?o,

eles

naosen-

dentro

da norma

do seu

o oficio
resolveu

nascimen-

com

a rn~e d~

chamar

o médi-

coH•
Isto

continuou

lher

entendia

não

estava

que

no seu

médica

só adquiriu

uma

populares,

no, final

de serviços

dência

Social.

SINGER'

sem

lheres
ram

vão

40% dos

assistência
de serem

Adiante

pontuar

sobrevivência

formar

desta

A

mu

mulher.

Se

hão

de médico.

não

ia bem.

havia

E as

mu
"sa-

Elas

por

dos

como

60 ou

as irmSs

pelas

filhos,

junt;s,

quais
é que
Estes

estruturação

definem

das

- socialização

Previpor

homens,

das

em ca

das

mu-

ajuda-

sem assistência

se procria

a ex

em 1.967,

na conduta

fatores

da

e o pudor

e as cunhadas

nos

realizados

sempre

em casa

as formas

de criação

que,
eram

quase

com os

de 70, com

e da. cobertura

de hospital"

medicalizadas

cuidados

início

mostram:

médicos,

(isto é, da

e generalização

em Salvador

de parir

con j uç ad amerrt.e para a
os padrões

anos

(1971)

os filhos.

e dos

amplitude

altamente

entre

da procriação

natureza

ocorridos

da prática

que

dos

médica.' O "medo

se verá

e o espaçamento'
ferem

da'

complicado,

e puerpério)

maior

SANTOS

atendidas

ser mulheres

Vale

&

partos

à preservação

dico.

algo

do processo
parto

da rede

sa,

e 'próprio

da presença

quando

à gravidez,

pansao

de

60 e em Salvador.

de parto

nem

corpo,

anos

natural

indicação

a medicalização

recém-nascidos

volta

nos

fazer.

Em realidade,

:segmentos

algo

de hospitalização,

o que

atenção

mesmo

era

ou com

,"sentiam"

biam"

comum,

parir

doente

necessidade
lheres

muito

de mê

informantes

reprodutiva.
e as condições

o tamanho

da

(demográficos)
famílias

de filhos.

e para

de

~role
inter
con-

:-Iasas faci-

27.

lidades ou pressoes

sociais para a criação - sócialização

(de poucos ou ce muitos)

socialmente

de filhos

dadas, podem fazer al~erar

os

tipos de cuidados, de educação e, sobretudo, de escolarização
se dã a cada filho que vai sendo procriado,
mir ou estimular

práticas de procriaçâo,

filhos do sexo masculino
mais rápido possível,

casa n,

todo o processo de educação

aptos a contribuirem

de

com alguns serviços

E o das filhas, no sentido de dividir as

dos
o

(pegar água, apanhar lenha) e ao

neorç~

tarefas

inclusive o cuidado com os irmãos mais novos. Jl. reparti-

ção das.tarefasde

sustento

do grupo doméstico

(trabalho doméstico)

de treinamento
precisavam

um processo de.mudança

se orientou no sentido de torná-los,

cessários ao grupo doméstico

n

repri-

nas gerações seguintes.

Como relataram as 4 entrevistadas,

da

assim como para

a idéia de que a prole pode ser. regulada por algum,

meio legítimo, tais pressões desencadeíam

mento doméstico.

que

(trabalho extra-doméstico).e

e de socialização

aprender

eram as principais

filhos
Precisa-

para nio ficarem adultos preguiçosos.

Além disso, com proles tão numerosas, era absoluta~ente
vel que os filhos homens, ma.is velhos,
do, seja na produção

fontes

para o trabalho adulto. Os

"com a vida", e ngo apenas na escola.

vam trabalhar desde pequenos,

de consumo

indispens~

"ajudassem ao pai" desde ce-

familiar por el~ gerida, seja em outros 'tipos

de serviços realizados para terceiros.
Os irmaos mais velhos de ~, N e f, na medida que iam crescendo,

ti-

veram que se revesar, ao lado do pai, no sustento da família. A mãe'
de ~ também trabalhava na roça com o pai e a mãe de
ra, trabalhava em casa. Quando o pai de

C

era costurei-

f morreu, deixando f, a pe-,

nÚltima, entre os 5 ou 6.anos e a menor com menos de 1 ano, a mae e
os irrnaos ma í,s velhos as sum.í.r ara todos ·os 'encargos dOeprovisão
meios de vida de toda a família.

dos

ri

28.

A divisão do tr~balho entre filhos na família de'Mera
da e controlada por sua mae e a entrevistada

estabeleci-

assim relata a, sua

vi

vência:
"A filha mais velha assumia a casa, ajudava a cuidar dos mais no
vos. Ela

(a mãe) fazia geralmente assim: nascia uma'mulher, esta

era responsável pelo que vinha depois. Havia uma divisão de tare
fas, quem não trabalhava na rua, tinha que dar a
do trabalho em casa. As mulheres assumiam

contrapartida

os trabalhos domésti-

cos, pois começavam a trabalhar fora mais tarde. Os =ilhos
mens, com 11 ou 12 anos, já começavam

ho-

a trabalhar como "office-

boy", em serviço de limpeza, etc. O pai trabalhava na sua
e fazia empreitadas enquanto marceneiro e carpinteiro em

roça
fazen-

das, e outros lugarejos".
"Em compensação, quem trabalhava fora

comia mais. A mae

fazia

os pratos, começando pelos mais velhos} ata chega~ aos mais

no-

vos. Como caçul~, eu sempre comia menos e ficava frustrada.

An-

tes d~ começarmos~ meu pai fazia uma oração. E todos os irrrãos
num
jogral
RODRIGUES
.

d.í.z Lam ,. 'licença pai, licença mãe!" Era um ritual!".

(1978),entre trabalhadores
,

10, e MACHADO NETO

residentes na cidade de S. Pau

(1984),entre mulheres proletárias

de Salvador, observaram a central idade do tema

muito

pobres

"comida" nas conver

sas, assim como eritérios semelhantes empregados pelas mães para f~
zerem a distribuição

do alimento, sempre escasso. Tal distri~uição

seguia, também, critérios de idade e sexo, refletindo a
"necessidades"

percepçãodas

de cada um.

Entre as entrevistadas

de ~~CHADO NETO

(1984), a quantidade

menor

de comida era destin~da às crianç~s de 4 a 10 anos. u~a porção maior,
de alimentos considerados m~is fortes era destinada

aos maridos

e

aos filhos mais velhos, aqueles que já trabalhavam ou buscavam tra-

.. '
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balho. As meninas,

geralmente,

ficativas discriminadoras

recebiam menos qu~ntidade,

com just~

do tipo "mulher come menos que homeru'",ou

"mclher ê mais forte, aguenta mais". Mas a lata de leite dos bebês,
era reservada especialmente· para eles. A ordem era: "ningu&m pega!".
Os bebês das famílias das 4 entrevistadas

eram todos aleitados pela

mae, com exceção dos irmãos de M. No caso. da mãe estar

doente,

ou

não ter leite, alguma parenta, comadre ou amiga supria a falta. Além
disso, nas localidades e cidades em que' viviam era fácil obter le1te de cabra ou de vaca.
Para os pais das quatro entrevistadas
era muito valorizada.

a escolarização

dos

filhos

Mas a frequência à escola podia ser menos re-

~~lar e contínua por parte de alguns dos filhos mais velhos e,
ticularment~,
principais

paE

por algumas filhas mais velha, pois estas eram

as

substitutas da mae, recebendo uma grande sGbrecarga

de

trabalho e responsabilidade.
Observou-se

um claro sistema de desiguald.ades de oportunidades,

tre os filhos. Os mais velhos receberam menos facilidades e

en-

foram
.1

"pressionados"

a dar uma contribuiçao

maior, desde' uma idade menor.

A "inf~ncia" para ~stes foi mais curta ~ atribulada.
mais novos beneficiaram-se

E os

do fato de que todos contribuiram

filhos
no sen

tido de que estes tivessem uma menor premência para deixar os estudos em função do trabalho. Neste aspectd ~, como 'l~ filha, foi
exceção: dos irmãos foi a única a concluir o curso superior.
os irmãos so concluiram
WOORTV~NN

uma
Todos

o 29'grau.

(1987), RODRIGUES

(1978) jâ haviam salientado como os fi-

lhos mais jovens são aqueles para os quais se dirigem

os

anseios

,de melhoria, de vida da família e são eles que, quase sempre, realizarn os

.soriho

s de toda a ;f;amilia,.
E as e,stratgg,i,as
de mobilidade

nas

f

30.

famílias analisadas

foram estabelecidas

e~ torno-dos filhos menores

e não apenas dos caçulas.
Nas proles pequenas, pode haver um igualitarismo maior e os caçulas
nao recebem tanta ajuda quanto se observa, Nestas proles

numerosas

na casa de. M 4 irmãos têm nível superior e ela é a única que estava
cursando pós-graduação

no momento da entrevista.

Os demais, tem

29

grau completo. SOmente a mais velha não teve nem a escolaridade
sica. Na famIlia de C s6 ela fez curso superior; entre os
uns concluiram

bá-

irmãos,

29 grau e outros sÓ o 19.9rau. Entre os irr.1ãosde ~,

além dela,· outros 4 t&m curso superior e apenas 3 têm o 29 grau com
pleto. E seus pais sabem apenas ler, ngo foram escolarizados.
Essas famílias portanto,

fizeram Um. enorme esforço para combinar

o

trabalho e a escola~ como reconheceram as entrevistadas.
O irmão mais velho de ~, o segundo filho da sequencia, a quem o pai
julgava ser aplicado e inteligente,
lidade

foi o

primeiro

a sair da ioca-

onde morava a família, para ir estudar em Jequié. Neste mo-

mento, os irmãos homens subsequentes

"ajudavam" ou revesavam-se

com

o pai no sustento da família. Somente quando. toda a família se trans
feriu para Jequie, é ·que estes Lrmâos puderam ora combinar, ora alternar escolarizaçao

e trabalho. Muitas saídas e retornos da

la. Nas férias, iam todos para a roça de propriedade

esco-

do pai plantar

milho, feijao e outros produtos, que o pai vendia na feira da
de. Como seus pais "eram bem vistos e·respeitados
ço de criar 15 filhos, quanto·pela

da Igreja". Relebra ~

tanto pelo esfor-

atuação na Igreja Batista,

recebiam presentes e ajudas para os filhos,

como

cida

eles

bolsa-de-estudos

anir.1ade.:"E na Igreja, minha mãe·sempre

nhava o título de màe-do~ano.

ga-

Era sempre minha mae. ·A gente ia p'ra

fr.ente da Igreja ... E todo mundo elogiava:

'que família linda!'

~DS

11 anos, ~ migrou com alguns irmãos para Salvador. Vieram trabalhar

•

31.

e complementar

os estudos.

não conr:..e c Lano s ninguém".

mandavam

"Nesta fase, foi bem fuais dificil porque.
O pai

e os

irmaos

no Lnt.e r í.o.r,

que ficaram

dinheiro e todos os daqui tiveram que trabalhar.

Só ~ come

çou a trabalhar mais tarde, isto ê, aos 17 anos, Ela reconhece que,
"por ser caçula, contou com privi16gios
para chegar â Universidade".

Al~m disso, revelou:

que os mais novos se estabelecessem,

irmãos

e grande ajuda dos
"eles

esperaram

se casassem ou tivessem empre-

go regular, para depois se casarem. Para eles, a barra foi mais

p~

sada" .
No caso de ~, todos os filhos tiveram de ir aos poucos para a cidade de Ribeira do Pombal, para estudar. Os pais ficaram trabalhando
no povoado de origem. Ai, todos só estudavam. Viviam com o
pais mandavam.

que

os

Quando vieram para Salvador ê que os mais velhos co-

meçaram a trabalhar e a estudar. Moravam juntos num apartamento
queno, por mui~o·tempo,

"vivia o bolo, o grup~

sa; um ajudando ao outro p'ra sobreviver.
via, segundo a informante,

o

pe-

era aquel~

••

coi-

Eles dividiam grana",

um forte laço de solidariedade

entre

Ha
os

irmãos, inclusive entre os mais velhos e mais novos, A infância dos
mais novos foi mais prolongada

e mais protegida.

Os irmãos mais ve-

lhos influem muito sobre a educação dos mais novos.
A r..ãede'~, por sua vez, segundo esta entrevistada. "deu uma
tante contribuição

para a educação dos filhos,

impor-

Ela alfabetizou

to

dos os filhos em casa. Ao pé da máquina de costura, que não parava.
uma

irmã

Na condição de filha mais velha de uma prole de 13 filhos, ~

conta

Alfabetizou

também umas sobrinhas,

filhas mais novas de

que morava perto, Elas se ajudavam·muito".

como sUa "barra" e, sobretudo, a de sUa mãe, foi muito pesada.

Era

muito trabalho em casa. Sua mãe contava com a ajuda de uma madrinha
que morava perto, nas tarefas domésticas,

e que, em

reciprocidade,

~I
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recebia ajudas em alimento e outros bens. A avó de'Q que morou

15

anos com a família, também partilhava os encargos domésticos.:G

e

outra irmã (a 3~, na sequência dos filhos) cuidavam dos irmãos mais
novos

(lidavambanho, alimentavam e ensinavam as tarefas escolares",

alem de ajudarem na limpeza e arrumação da casa. E ainda tinham que
estudar. Quando concluiu o ginãslo, Q queria vir para Salvador
rar com uma' tia e fazer, aqui, o 29 grau

("0

magistério).

!1as

mo-

os pais

nao deixaram. Só conseguiu tomar essa iniciativa, vários anos

mais

tarde, depois que havia concluído o 29 grau e não

boas

chances de trabalho.

encontrava

Atualmente, visita a família no interior

muita frequênciu, mas não quer voltar a morar lá. Gosta do

com

socêgo

e da liberqade que desfruta aqui morando.só.
Vale salientar que os tipos de cuidados concretos que as maes prestam aos filhos não dependem exclusivamente
bem ou formulam

seus

do modo corno elas

anseios e deveres de mãe e as

dos filhos. Mas, também, das circunstâncias

necessidades

concretas, variáveis em

diversas fases da vida familiar e social e da forma como
frentam

as

fa~ilidades ou dificuldades

perc~

elas

para a iealizàção

pos de cuidados, proteção e educação dos filhos

en-

dds ti'

considerados

os

mais importantes.
Vale agora observar dentro ce um sistema de socialização

desigual,

entre filhos de geraçoes tão dispares" como as oportunidades,dificuldades ou orientações distintas do processo de socialização,
,

diCionaram

con-

'

as próprias carreiras reprodutivas das

entrevistadas

e

dos seus irmãos.
Em primeiro lugar, fica a forte impressão de que a escolaridadepr~
longada, que foi ativamente buscada pelos pais, pelos irmãos e pelas:
próprias entrevistadas

teve como resultado uma protelação dos proJ~

tos de casamento e de procriação,

para os homens e mulheres. Não pa
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rece meramente

casual que ~,

da entrevista.

As estrategias

f e

º

estivessem

sol~eiras, no momento

de mudanças de modo de vida ou de· coE.

dições de via que foram buscadas ativamente por elas, parecem

ter

influída neste sentido.
Na família de ~, diferentemente

do que ocorria nas outras entrevis- '

tadas, seu pai "cobrava" ou estimulava' as filhas a casarem cedo
aos filhos a es?erarem

e

reunir adequadas condições. Todos os seus ir

m20s se casaram, sendo que os homens mais·v~lhos
de, depois dos 30 anos. A entrevistada

o fizeram mais tar

casou-se, pela primeira vez,

aos 19 anos, em vista dessa. "pressão" e "por causa das condições da
familia"'segundo

relata. A irmã mais velha de ~, nascida por volta

de 1932, e que não recebeu qualquer escolarização,

foi a que se ca-

sou mais cedo, e teve 8 filhos. Um deles, a l~ filha, foi

adotada

pela mãe de ~, como já se disse, e outro, por um irmão,que nao teve
filhos prõprios.

Todos os demais irmãos de

M,

tiveram entre 3

filhos, apÕs o que passaram a evitar filhos adicionais.
nhadas e irmãs
corporação

e

Várias

cu-

ligaram as trompas. Isto indica um alto grau de

de práticas médicas, geralmente

associadas

a uma

.4

in

maior

escolarização.
Dois 8 irmãos de
nha 11 ahos

º,

7 permaneciam

solteiros,

sendo que um deles ti-

entre namoro e noivado, e ainda estava reunindo "condi

çóe s para casar"

no momento da entrevista,

ramente definidas,
nuam trabalhando

que não me

pareceramcl~

com exceção de um deles, todos os demais

conti-

º

casou.

com o pai. Das 5 filhas mulheres,

apenas

Três das casadas tem filhos '- 2 e 3 -. Todas pariram em

maternida-

das e ligaram as trompas. Medida que, segundo a entrevistada,
bem aceita pelos pais. Eles éntendem,

segundo

º,

foi

que "os tempos mu-

daram" e nos dias' COrrentes não se pode ter muitos ·filhos. Ter mUitos filhos neste contexto seria, provav.elmente, 4 ou mais filhos 50

",
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breviventes.

Em algum momento da vida dos pais de'~, a idéia de que

a procriação podia e devia ser regulada com ajuda médica passou

a

ser aceita.
Na famflia de ~,os

tris irmios mais velhos tim 7 ou 8 filhos e

as

demais de 1 a 5. Para ~, ter 4 ou 5 jã é demais. Ao contrário da fa
mília de ~, as filhas nunca foram orientadas para casar cedo.
trevistada relata que a mãe não estimulava apressa

A en

de casar, nem o

medo de uma filha ficar solteira ou "fic~r no barricão". Ela sempre
respondia, a uma alusão deste tipo, dizendo que: "No barricão

está

quem casa. Porque casada não sai de dentro de casa, nao sai

p'ra

canto nenhum, fica cheia de filho
segundo a entrevistada

p'ra tomar conta". A mãe

de

"não concordava que a mulher ficasse

C

tendo

tantos' filhos, que o casamento fosse uma coisa tão boa".

o

relato desta entrevistada

rnaí.s

revela que ela e as irmãs, ao menos

jovens; receberam da m~e uma or í.en t açâo

de.conduta que contra~

tava com a assumida por ela própria. E tai orientação
da avaliação crítica de uma experiência

as

trazia o peso

vivida, e que nao se mostra

va como um futuro promissor para as suas próprias filhas. Neste con
texto, orientar as fi~has para terem uma condição social melhor que
a desfrutada pela mae, implicava, além de dar a elas uma escolarida
de mais prolongada
desvantagens

e acesso a assistência médica, mostrar-lhes

as

de,um casamento em idade muito jovem e de uma prole nu

merosa. Portanto, implicava em apontar e facilitar o caminho da mudança dos padr6es de procriação.
Na família de ~, homens e mulheres procuravam
inclusive o curso universitário,

terminar os

estudos,

conseguir um emprego que lhes

rantisse um razoável padrao de vida, para então se casar.

ga-

E

todos

os irmãos e irmãs de ~ se casaram depois dos 30.anos. Apenas

ela,

com 28 anos, e uma irmã com mais ·de 40 anos estão solteiras'. Todos

•
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os casados têm poucos filhos, Esta entrevistada,
quanto ao que significava
sar", estabeleceu

~o ser questionada

na família dela reunir "condições para c~

com clareza o grande contraste entre as condições

de vida e horizontes

culturais dos pais"e dos irmãos. "Para os meus

irmãos foram as seguintes: um emprego estável, com salário que pe r-,
mitisse pagar a um apartamento

simples e garantir consumo

básico.

Condição 'para casar lá onde o pai mora seria, para um homem: ter um
jegue, ~~ cavalo, uma vaca parida que tive~se leite e um pedaço

de

terra p'ra poder cultivar o plantio da subsistªncia".
No que tange ã orientação

de conduta transmitida

os seguintes comentârios;."Atihoje

pela mãe, N

tece

ela passa a idiia de que sexo i

coisa feia. ~ contra casamento e sexo. Nunca foi ao casamento de um
filho. Ela não acha que casamento é coisa boa. Ela i a favor de que
cada um' viva sua vida sô , Não passa p "r a gente essa idêia de que ~ '.
ve um amor, uma relação amorosa. Ela nunca 'foi visitar uma filliaque
pariu, não é muito dessas coisas".
Ewbora todas as entrevistadas

julguem que as mães delas gostam mui-

to dos filhos e que foram muito dedicadas a eles, entendem que elas
procriaram

tanto, porque nao tinham outFas alternativas

e

interes·

ses. Contudo; vale pontuar que as .entrevistadas enfrentam, hoje, i~
pedimentos

inversos aos que suas respectivas

mães fizeram faée: nao

podem ter e criar muitos filhos e não tem qualquer

interesse em as-

sim pro.ceder. E tais Lrnpe d í.me nt.os e Ln t eresse s (ou preferências). f9.
ram tawbém determinados
que passaram

socialmen~e,

as entrevistadas

tais disposições

subjetivas.

sendo que a socialização

por

e seus irmãos favoreceu a formação de
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CONCLUSÕES
Três processos sociais maiores parecem ter operado no plano de vida
das famílias, cujas tragetõrias foram analisadas, para viabilizarem
a mudança inter-geracional

(entre mães e filhas de várias gerações)

dos modos e ritmos de procriar

(dos padrões de procriação).

19 um processo de medicalização

que inicialmente

A saber;

contribuiu para e~

pandir as proles pela redução das mortes precoces e, n~~ segundo
momento, abriu possibilidades

crescentes de redefinição

ca. "de deixar vir os filhos" desde o casamento

seja protelando o inicio, seja an~ecipándo
reiras reprodutivas,

da prát~

até a" menopausa,

a conclusão das

car-

pela incorporação de técnicas médicas de li

mitação do número de filhos;
29 uM ~rbCeSgO d~ democratização

dó ensino e de escolarização

longada, inclusive para mulheres, que abriu espaço à

pro-

escolariza

ção longa para uma proporção crescente de jovens originadas nas
classes populares, criando novas expectativas

de papéis, po ssí.b

í,

lidades e interesses para elas, que não a de ser mãe-esposa apenas;
I

1

de

~I.

trabalho, sobretudo nos setores publicos e privados estruturados
sobre o a ssaLa r-Lame nt.oda mão de obra ocupada; s et.o
res que se e~
pandiram rapidamente a partir dos .anos 60, estreitando

os espaços

para a reprodução das ativtdades econõmicas constituídas
to produçao simples de mercadoria,

produção para o auto-consumo

com pequeno excedente dirigido ao mercado e trabalho
"por emp.re t.ada"
í

10 de emp~ego

enquan-

ou prestação de serviços remunerados

lSOUZA & FARIA - 1980, pOUZA - 1989).

autônomo
sem vlncu-
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Tais processos desdobraram-se

juntamente com a urbanização

da

Ba~

hia, ao longo deste século, processo no qual as famílias da~ entrevistadas estiveram participando
seus "destinos

ativamente

enquanto

sujeitos

dos

n •

f: impàrtante destacar que os sistemas de ajuda míi't.ua que

predomin~

vam na Bahia, até os anos 70, como aqueles exemplificados

na análi-

se, constituiam-se

em sistemas de solidariedade

reciprocidade

nio necessariamente

lava a outra"

(WOORTMANN - 1987). Tais sistemas de solidariedade

fusa, nos quais a mulher é

ó

principal

ter tido ampla vigência naqueles
ricos da Bahia, em que a produção
çao para o, auto-consumo

bidiiecional,

difusa, fundado numa
do tipoi "uma

agente articulador,

mão
di

parecem

segmentos sociais e momentos histªsimples de mercadorias,

a

e ,a pequena circulação mercantil

produproviam

nestas cemade s ;'e, de modo 'amplo, os me Los básicos de sustento f.ami
liar, ainda que'existisse
co. Nas circunstâncias

algum membro assala~iado

e condiç8es nateriores

no grupo domést~

à década de 70, o es-

paço para o trabalho remunerado da mu Lher realizado no próprio dom!
cilio era, assi.m, mais amplo e facilitava a dinâmica de articulação
e funcionamento

dos sistemas de solidariedade
aqui, em SOQZA

difusa, com as carac-

(1990) e em WOORT~~NN

(1987) •

terísticas

descritas

Facilitava

também criar um número maior de filhos pois tais ativida

des podiam se expandir com a incorporação

deles. Elas

parimentos

familiar cOmO o descrito.

para um tipo de sociabilidade

estabeleciam

Ocorre que, tanto a tendência â expansão urbana quanto o estreitamento das possibilidades

de reprodução de atividades

estruturadas

ã base do trabalho familiar ou trabalho individual-autônomo,
como o crescente assalariamento

'assim

da mulher, vêm pressionando para que,

t.aâ s sistemas de sol;i.darie'dade'
d í.f u sa ; fI..mdamentalinente
mobilizados
pelas r:mlheres, se .transformem em sistemas de''s'ol'idari'e'dade'
resttitaj
~L-

_

1
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;

fundado ora numa· expectativa de reciprocidade

mais imediata

(do ti-

po "tome lá, dê cá"), ora numa me rcan t í.Lí.z aç ão desses sistemas. Exern
pIos disto se encontram
MACHADO NETO

no

caso das "crecheiras" observado

por

(1984), como no caso das "lavadeiras" que produzem tais

.serv í.ços , por remuneração, para parentes, observados por AGIER (1989)
I

das "escolas alternativas

de ba í.r
ro " estudadas por NAVARRO DE BRITIO,

GOMES, ALMEIDA e CARVALHO

(1978) e das trabalhadoras

frias"). analisadas por OLIVEIRA

rurais

("boias

(1981), no Estado de são Paulo.

Esta tendência alterou as condiçoes mesmas que as mulheres das

no-

vas geraçoes nestas ·camadas passam a disfrutar para realizar

suas

atividades domésticas e ext-ra:-domésticase, consequentemente,

para

criar e ~ocializar proles numerosas. Tal fato, teve como consequéneia o·crescimento

da demanda por têcnicas anticoncepcionais,

efica

zes, entre as nOVaS geraçoes que começaram a procriar a partir

de

fins dos anos 60, ou inicio dos anos 70.
Finalizando, vale dizer, que este trabalho

a

apoia a hipótese que

"transição da fecundidade" na Bahia, nio se iniciou recentemente,c2
mo supoem vários demógrafos. No momento em que as taxas globais

de

fecundidade para o E~tado começaram a declinar, os processos de di\

I,

:

,,

fusão de novas pr~ticas de procriaçao para a constituição
pequenas

jâ ia avançado. Trata-se de um longo processo que

de proles
envolve

distintas clas~es ou segmentos sociais, em momentos históricos dife
rentes, e que se inicia após a Aboliç~o e a Proclamação

da República..

Em realidade, é muito pouco provável que mudanças sócio-demográficas estruturais

amplas possam ocorrer, de modo repentino, em apenas

duas ou três décadas, uma vez que elas costumam requerer
ção de ·relações sociais básicas, além de substituiçã?

de

a ·altera
práticas

·sociais referidas a dimensões muito centrais da vida individual,

f~

miliar e social, exercidas por várias geraçõ~s socessivas, enquanto

39.
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