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Resumo 

Este estudo propõe uma compreensão das bases 
teórico-conceituais que se fazem presentes no 
desenvolvimento das pesquisas sobre família e 
grupos de convívio contidas no dossiê principal 
do nono volume, de número dezessete da Revista 
Brasileira de História, publicada em 1989. Diante 
deste propósito fulcral, estende-se a reflexão a 
respeito da potência política deste periódico 
enquanto ferramenta de dilatação das narrativas 
sobre o passado em dimensões “nacionais”. 

Introdução 

Não há qualquer ineditismo nos trabalhos que se 
debruçam sobre o discurso científico e, 
obviamente, a afirmação anterior não cunha 
demérito a esta qualidade de abordagem.   
Muito pelo contrário, há uma assertiva certeza da 
riqueza de possibilidades existentes para 
circunscrever os comportamentos da linguagem e 
da atribuição de significados quando estes estão 
submetidos às estruturas textuais e 
metodológicas comumente exigidas pelos 
hierarquizados centros de produção do 
conhecimento acadêmico.  
Por esta razão, mais do que análises discursivas, 
as reflexões sobre o discurso científico abrem 
caminhos para uma apuração critica do próprio 
saber-fazer ciência.  
As pesquisas que se comprometem com a 
averiguação de dissertações, teses, periódicos 
científicos ou mesmo obras fulcrais ao 
pensamento sobre determinadas temáticas, 
acabam por se aventurar ante a profundidade de 
dimensões contidas no texto investigado, que, 
para além de um concatenado de ideias, é 
também um resquício material e produto 
simbólico da vida humana em um determinado 
tempo e lugar. 
Destarte, a tentativa de evocar uma 
“epistemologia da epistemologia”, por assim dizer, 
corrobora de modo profícuo para se pensar a 
experiência humana nos seus esforços de 
interpretação da realidade.  
 
 

 
 
Não obstante, contribui igualmente para que se 
possa refletir sobre as relações que existem entre  
as principais características de um contexto social 
específico e os modelos teórico-
conceituais/temáticos produzidos nesta mesma 
realidade. 
Em outras palavras, os estudos sobre o discurso 
científico corroboram com questionamentos 
como: de que maneira a produção de ciência 
dialogou com a sociedade que a produziu? Em 
que medida os métodos e objetos da reflexão de 
um pesquisador coadunaram ou contrapuseram 
os valores de seu respectivo lugar e/ou época? A 
metodologia utilizada e a conclusão gerada a 
partir dos resultados obtidos pela investigação 
foram semelhantes ou destoantes quando 
comparadas com outros estudos produzidos no 
mesmo momento sobre um dado objeto? Quais 
grupos se destacaram como produtores de 
conhecimento nos veículos de divulgação 
científica mais amplamente difundidos? 
A diversidade de perguntas que emerge das 
pesquisas que tomam a própria ciência como 
objeto tendem a reiterar uma conexão íntima que 
existe entre a epistemologia, as tensões sociais e 
os usos e abusos do poder.  
Diante desta ideia, qualquer tentativa de isolar o 
discurso científico da realidade como um todo 
acaba sempre fadada à artificialidade, uma vez 
que não pode dar conta da globalidade em que 
estão inseridos os fenômenos de natureza sócio-
discursiva.  
Michel Foucault (1999), por exemplo, ao 
desenvolver o conceito de “dispositivo histórico”, 
corrobora amplamente para o entendimento das 
dinâmicas de significação quando elas estão 
atreladas às condições e modificações de um 
contexto mais abrangente e complexo. 
A noção de dispositivo histórico contribui 
metodologicamente para circunscrever a 
manipulação das relações de poder por meio de 
uma rede de discursos, estes produzidos de 
maneira escancarada ou silenciosa pelas 
diversas instituições que coexistem no corpo 
social (FOUCAULT, 1999; VEIGA, 2002).  
Em outras palavras, pode-se dizer que o Estado, 
as leis, a família, a escola, a religião e outras 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

organizações extremamente atuantes no dia-a-dia 
das pessoas estão continuamente produzindo 
sentidos e valores que podem operar diversas 
formas de exclusão e violência. Dentre as 
instituições anteriormente citadas, os ambientes 
acadêmicos e a ciência não estão isentos. 
Tal como uma rede de significados que interage 
intrinsecamente com sujeitos históricos, qualquer 
modificação entre os componentes dessa 
equação gera impactos globais.  
Mesmo com nuances de intensidade, a estrutura 
de todos os integrantes desta rede fica 
comprometida quando, de um deles, emerge 
algum obstáculo para a sua dinâmica operacional 
regular. 
Em primeiro lugar, tal entendimento nos permite 
esquivar de arquétipos interpretativos ligados à 
eleição de instituições oficiais e vitais para a 
progressão histórica, pois o sistema de 
averiguação que contempla, apenas, a 
potencialização dos eventos de maneira alienada 
“não constitui tôda a realidade, tôda a espessura 
da história, sôbre a qual pode trabalhar à vontade 
a reflexão científica” (BRAUDEL, p. 265, 1965). 
Em segundo lugar, o legado focaultiano, ao 
reiterar a complexidade existente na produção 
dos significados que manuseiam as dinâmicas 
sociais, nos serve de ponto de partida para 
compreender de que modo o discurso científico 
interage com a experiência da sociedade que o 
gestou.  
Destarte, corroborando com este arcabouço 
teórico, é plenamente possível afirmar que uma 
transformação na estrutura religiosa de 
determinada comunidade, ou mesmo uma 
alteração no conjunto legal de uma demarcada 
área de jurisdição, por exemplo, acabam por 
gerar sintomas mais ou menos explícitos nos 
esforços de interpretação da realidade neste lugar 
ou tempo.  
Ao admitirmos esta ligação, percebemos que as 
ciências estão constantemente prestando contas 
ao lugar, ao tempo histórico e à ideologia. Os 
recursos metodológicos, por conseguinte, 
também podem ser verificados de maneiras bem 
mais complexas.  
Para além de uma ferramenta fundamental na 
legitimação do discurso científico, na medida em 
que permite o “distanciamento crítico” na relação 
pesquisador-mundo-objeto, a metodologia de 
uma investigação, tanto quanto a própria 
epistemologia, está profundamente marcada pelo 
tempo histórico e pela experiência humana.  
Sob esta ótica da “epistemologia da 
epistemologia”, os recursos metodológicos e a 
sua respectiva seleção fazem o oposto do que 
deveriam fazer outrora e promovem uma 
“aproximação crítica” na relação pesquisador-
mundo-objeto. 

Se reconhecer a existência deste fenômeno quer 
dizer assumir inegavelmente a experiência 
humana no discurso científico, há quem possa 
dizer que tal ideia coloca em cheque o significado 
da ciência como a alternativa mais segura para a 
compreensão dos eventos adjacentes à 
realidade. 
Geralmente associa-se o conhecimento 
qualitativo assumidamente originado da própria 
vivência humana ao senso comum ou à opinião. 
Deste modo a credibilidade do conhecimento 
científico parece ficar a cargo da necessidade de 
se extrair toda a não assertividade humana por 
meio do método, de modo que outros 
pesquisadores que tentem realizar a mesma 
investigação por meio da mesma metodologia 
possam alcançar resultados semelhantes ou 
idênticos. 
Sintoma mais profundo desta mentalidade é a 
noção de que o discurso científico legítimo não 
deve ser ancorado no qualitativo, mas apenas 
nas dimensões quantificáveis da vida em geral. 
A historiografia já investiu muito tempo nesta 
discussão e é para ela que voltaremos o nosso 
foco.  
Ante a importância das dimensões quantitativas e 
qualitativas na vida social, promover um 
silenciamento consentido que coloque uma em 
detrimento da outra só pode resultar em um 
esvaziamento epistemológico e crítico da ciência 
histórica. 
Desta maneira, o historiador que legitima sua 
investigação pela aproximação que esta possui 
com o paradigma galileano (GUINZBURG, 1989) 
está sempre a um passo de perder de vista as 
complexas relações socioculturais que não 
possuem relação direta ou explícita com as 
dimensões do econômico, bem como de incorrer 
em uma averiguação puramente descritiva e não 
problematizadora (BARROS, 2011).  
Do mesmo modo, o historiador que ignora a 
profundidade do quantitativo (ou mesmo da 
abordagem serial), além de perder grandes 
oportunidades metodológicas, também acaba por 
desfazer-se da importância que há nas sínteses 
observadas por meio da repetitividade de 
fenômenos expressos pelos números e cálculos. 
A vida humana no tempo é marcada por valores. 
Valores sobre as trocas, sobre os créditos, sobre 
os bens, mas também valores éticos sobre as 
ideias, sobre o cotidiano, sobre sentimentos e 
pessoas. Valores quantitativos e qualitativos que 
demandam suas próprias estruturas de pesquisa 
e que podem muito bem se interseccionar, sem 
que seus status de “rigor científico” sejam 
comprometidos. 
Deste modo, se a pesquisa qualitativa e não 
galileana (não numérica) está mais submetida a 
não assertividade da experiência humana, isso 
não significa que ela é menos científica, mas sim 
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que ela se interessa por fenômenos não 
quantificáveis, ligados aos valores éticos e do 
cotidiano. Aqui o rigor galileano não só não é 
impossível, mas indesejável (GUINZBURG, 
1989). 
Para os estudos sobre a escrita da história, a 
ciência histórica é a matéria-prima da reflexão 
sobre o tempo. As pesquisas-fontes sejam elas 
de abordagem qualitativa ou quantitativa são 
instrumentalizadas a partir dos objetivos daquele 
que, com estes documentos, pretende responder 
alguma pergunta. 
O ponto de partida para viabilizar uma pesquisa 
histórica a partir da escrita da história é a noção 
de que a experiência humana é dotada de 
carências de orientação no tempo que se 
traduzem sintomaticamente “na forma de 
interesse cognitivo pelo passado” (RÜSEN, p.30, 
2001). 
Em outras palavras, é a experiência humana, em 
toda sua inconstância, necessidade e não 
assertividade, que principia o interesse de versar 
sobre passado. 
Uma vez considerado que um discurso sobre o 
passado também é um discurso sobre o presente, 
tendo em vista a constante relação entre os 
valores socioculturais e o cientista (como dito 
anteriormente, as ciências estão sempre 
prestando contas ao lugar e ao tempo histórico), é 
importante tomar tento que a escrita da história 
não é somente um reflexo de estruturas 
deterministas, mas um dos pilares para a 
configuração destas estruturas. 
Michel de Certeau (1982), ao diagnosticar a 
ciência histórica como resultado da intersecção 
de particularidades e contingências político-
econômicas e sociais que circunscrevem a 
realidade do pesquisador, assim como Foucault, 
contribui significativamente para reiterar a 
intimidade que existe entre a escrita da história e 
as tensões da sociedade. 
Entretanto, a pesquisa sobre a qual será 
discorrida nestas páginas está alicerçada em 
outra conclusão, às vezes esquecida, do mesmo 
autor. Para Michel de Certeau, os valores e o 
funcionamento da sociedade em geral são 
organizados por um mesmo movimento, de modo 
que “os sistemas sócio-econômicos e os sistemas 
de simbolização se combinam sem se identificar 
nem se hierarquizar” (CERTEAU, 1982, p.69). 
Destarte, não é uma pretensão admitir uma 
possível impotência do cientista e da ciência 
enquanto fatalmente determinadas por um 
contexto mais amplo. 
Pelo contrário, busca-se entender o historiador e 
a sua historiografia como produto-produtores de 
sua realidade, depreendendo da produção 
científica um esforço de síntese e/ou análise do 
real, que é construído, mas que também constrói 
e materializa o contexto vivido. 

Se há uma circunscrição mútua entre sociedade, 
política, economia e a ciência, é muito possível 
propor uma percepção sobre de que maneira um 
escrito historiográfico se comporta diante destes 
outros elementos contextuais, mas não somente. 
Uma vez que a ciência é parte constituinte de um 
sistema amplo e concreto de significação que 
produz a realidade, fica evidente o convite para 
se pensar: de que modo a escrita da história em 
determinado tempo e lugar produz um sentido 
sobre determinado tema ou objeto? 
É a partir deste questionamento que esta 
pesquisa se desenvolve. 

Objetivos 

Como parte integrante do projeto “Teorias 
científicas e bases epistemológicas das ciências 
humanas”, este trabalho propõe uma averiguação 
das abordagens teórico-conceituais e 
metodológicas utilizadas para o desenvolvimento 
dos dez artigos adjacentes a temática da História 
da Família e dos Grupos de Convívio presentes 
no dossiê principal do nono volume, de número 
dezessete da Revista Brasileira de História, 
publicada em 1989.  
A partir desta investigação primeira, desdobra-se 
uma reflexão extratextual a respeito da potência 
política deste periódico que, em tese, pretende 
versar a história em dimensões nacionais, com 
todo o pluralismo e representatividade que isso 
significa (ou deveria significar). 
Em síntese, o objetivo desta pesquisa é refletir 
sobre determinada edição de um periódico 
científico de grande notoriedade e circulação, 
concebendo-o enquanto produto-produtor da 
realidade social em que ele se inseriu, como 
resultado e construtor de um “lugar social” 
(CERTEAU, 1982). 

Materiais e Métodos 

Para atingir o objetivo proposto, optou-se por 
abordar os artigos integrantes do dossiê principal 
da Revista Brasileira de História (v.9, n.17) 
qualitativa e quantitativamente, deste modo os 
aferimentos numéricos podem ser explorados 
criticamente a partir das contribuições do 
panorama qualitativo. Em outras palavras, nesta 
pesquisa, as abordagens qualitativa e quantitativa 
caminham entremeadas, complementando-se 
mutuamente (MINAYO, 1993). 
Conjuntamente elas permitem a construção de 
relações e exames referentes às Instituições de 
Ensino Superior (IES) que tiveram suas 
produções publicadas, das regiões que são 
tomadas como objeto destes estudos 
historiográficos, bem como das localidades 
produtoras de conhecimento que estão 
representadas ao longo do periódico. 
A partir da leitura crítica dos artigos que 
compõem a temática central da edição 
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averiguada (processo que inclui o 
desenvolvimento de fichamentos comentados e 
reuniões de discussão com o orientador) é 
construído um mapeamento das abordagens, 
temas e metodologias desenvolvidas em cada 
texto. 
Para além da superfície do texto verbal que 
compõe a revista, paralelamente, tomou-se tento 
de outras produções científicas importantes que 
foram que concebidas sobre a temática “família e 
grupos de convívio” no mesmo período em que foi 
publicado o objeto central deste estudo. 

Resultados e Discussão 

A história da família, como uma área específica 
do conhecimento, já representa em si mesma 
uma profunda ruptura teórico-metodológica no 
interior da disciplina histórica, uma vez que nas 
abordagens marxista-estruturalista e de 
inspiração na longa-duração braudeliana (todas 
amplamente usadas no Brasil antes da década de 
1980) o cosmo doméstico e sua organicidade 
ganhavam um espaço ínfimo ou nulo enquanto 
objeto central de reflexão da História. 
Enquanto um campo de pesquisa autônomo, 
integrado definitivamente à historiografia 
brasileira a partir de 1980 (SAMARA, 1989a), a 
história da família é resultado (e constituinte) de 
uma das mais importantes frentes de divulgação 
das abordagens interdisciplinares da história em 
território nacional.  
Por meio de uma aproximação com a Psicologia, 
Antropologia e Sociologia, essas novas 
abordagens contribuíram com o desenvolvimento 
de técnicas interpretativas inéditas que poderiam 
ser aplicadas aos recursos documentais 
disponíveis ao historiador (CORRÊA, 1981; 
ALMEIDA, 1987; SAMARA, 1987).  
Esta ampliação teórico-metodológica foi 
fundamental para que a família pudesse se tornar 
um objeto cognoscível para a narrativa 
historiográfica brasileira, que, até então, se 
preocupava muito mais em dar inteligibilidade às 
grandes escalas de tempo e espaço, privilegiando 
temas como as relações classistas e étnicas. 
Contudo, não seria correto afirmar que a temática 
da família foi completamente silenciada antes da 
década de 1980. O que se pode dizer é que 
houve uma mudança de paradigma que 
reestruturou quase tudo o que se tinha como 
certo até então.  
Grandes clássicos da historiografia conseguiram 
contornar os objetos “família” e “grupos de 
convívio” antes de 1980. Geralmente, estas 
pesquisas se agarravam ao estudo da origem e 
da dinâmica das relações patriarcais no Brasil (a 
força das parentelas, os jogos de influência, os 
intercursos raciais). Entretanto, nenhuma delas 
impactou tanto a escrita da história no seu tempo 
(e em uma posteridade considerável) quanto a 

obra de Gilberto Freyre, “Casa-grande & senzala”, 
de 1933. 
Em sua epistemologia, baseada principalmente 
nas contribuições da Antropologia de Franz Boas 
(1858 -1942), os escritos gilbertianos e os 
estudos que nele se fundamentaram, apesar de 
suas contribuições, produziram um padrão 
interpretativo de família brasileira que foi 
impropriamente utilizado para estruturar toda a 
compreensão do cosmo doméstico no Brasil 
colonial e imperial até a segunda metade do 
século XX: o modelo de família patriarcal, rural, 
extensa, escravista e poligâmica que, 
gradativamente, plantou “sólidos alicerces para o 
mito da inexistência de preconceito racial” 
(ALMEIDA, 1987, p. 56), uma vez que insistia no 
equívoco de confundir intercursos sexuais com 
intercursos culturais. 
A perpetuação e o impacto deste modelo nas 
academias nacionais não devem ser avaliados 
com a omissão de uma prévia reflexão histórica 
sobre a representação social da família brasileira 
no tempo em que o texto foi desenvolvido, pois, 
como já foi visto, as ciências humanas estão 
ideologicamente marcadas por um lugar e tempo 
histórico.  
A epistemologia gilbertiana, na busca por 
compreender as relações étnicas no interior da 
sociedade brasileira, acaba por incorrer na 
reiteração do homem branco/Casa-grande como 
único motor do circuito de poder doméstico, 
ignorando a complexidade de outras diversas 
redes de solidariedade familiar que não orbitavam 
o senhor de escravos, estas constituídas pelos 
próprios sujeitos cativos (LEWKOWICZ, 1989) ou 
mesmo por coletividades e lideranças femininas 
(SAMARA, 1989b).  
A eleição da perspectiva paternalista como 
aquela que melhor circunscrevia a organização 
das estruturas familiares na Colônia e no Império 
está, portanto, intimamente ligada a um contexto 
social e acadêmico profundamente marcado pelo 
pensamento machista e racista do Brasil na 
primeira metade do século XX.  
Ante esta consideração, quais marcas ideológicas 
estão indicadas nos artigos e epistemologias 
constituintes do dossiê principal da edição 
“Família e grupos de convívio” da Revista 
Brasileira de História? 
Sobre os aspectos intratextuais da revista, um 
apanhado geral dos artigos do periódico já indica 
uma contundente influência da Nova História 
Cultural nas pesquisas apresentadas ao leitor.  
A utilização de recursos documentais não 
tradicionais como autobiografias (INÁCIO, 1989), 
diários de viagem (LEITE, 1989) e manuais de 
casamento (ALMEIDA, 1989), todos abordados 
qualitativamente, se faz presente nos textos 
publicados, também marcados majoritariamente 
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pela abrangência em escalas mais reduzidas de 
tempo e espaço. 
Outros recursos interessantes foram utilizados 
pela linha editorial da revista para selecionar e 
organizar os artigos no periódico, como, por 
exemplo, a aproximação por abordagem temática.  
Em outras palavras, percebe-se uma 
preocupação dos organizadores em “avizinhar” os 
estudos que possuem temáticas e abordagens 
semelhantes.  
É visível também o cuidado em torno da 
consecução de artigos, organizados obedecendo 
a uma certa cronologia, passando pelos três 
períodos “clássicos” da história do Brasil: colonial, 
imperial e republicano. 
Uma observação importante é quanto à 
predominância das Instituições de Ensino 
Superior (IES) da região sudeste como lócus da 
produção acadêmica publicada na revista que é 
objeto deste estudo.  
 

Gráfico 1 - Instituições de Ensino Superior (IES) 
que Publicaram Artigos Científicos no Periódico 

Averiguado 

 

 

Investigações semelhantes as que aqui são 
elaboradas, frutos de estudos antecedentes 
atrelados a este projeto se depararam com similar 
preeminência regional do sudeste brasileiro, 
representado nas IES que publicaram na Revista 
Brasileira de História (RODRIGUES, 2016; 
COSTA, 2015; ROMERO Y GALVANIZ, 2014), o 
que caracteriza certa regularidade.  
Entre os dez artigos que constituem o dossiê 
principal, metade se compromete em produzir 
uma historiografia circunscrita nas localidades do 
sudeste brasileiro. A intensidade desta 
predominância se eleva ao considerarmos que 
apenas 6 (seis) artigos versam sobre algum 
perímetro geográfico especificamente.  

Melhor dizendo, com uma única exceção, todos 
os artigos que pretendem estudar a história 
localizada em algum lugar, versam 
unanimemente sobre a região sudeste do Brasil. 
Também é possível perceber uma complexa rede 
de suporte acadêmico – quase familiar - entre os 
principais estudiosos desta área. Unidos em prol 
da relativização da abrangência dos modelos 
gilbertianos, na década de 1980, eles 
diagnosticaram estruturas e condutas familiares 
muito discrepantes daquelas narradas pelo 
legado de Gilberto Freyre, principalmente no Sul 
e Sudeste do Brasil. 
Trabalhos como os de Angela Mendes de 
Almeida (UFRRJ), organizadora da coletânea de 
pesquisas “Pensando a família no Brasil: da 
colônia à modernidade”, e os textos de Eni de 
Mesquita Samara (USP), autora de “As mulheres, 
o poder e a família: São Paulo, século XIX”, são 
importantes representantes desta frente de 
pesquisa. 
Ambas as pesquisadoras publicaram na edição 
da Revista Brasileira de História sobre a qual este 
estudo se debruça. Além disso, Samara 
organizou o dossiê do periódico aqui averiguado, 
enquanto o trabalho de Almeida (citado 
anteriormente) ganhou, nas páginas finais da 
mesma edição, uma resenha. 
Mais um dado que chama a atenção é a quase 
unanimidade de mulheres autoras que discorrem 
suas pesquisas no dossiê principal do periódico. 
De acordo Roberto DaMatta, dado fenômeno não 
está limitado à esta edição da Revista Brasileira 
de História (DAMATTA, 1987). 
 

Tabela 2 – Gêneros e Autores 

 
 

Partindo das contribuições certeaunianas, pode-
se constituir uma hipótese que justifique esta 
ocorrência. 
O questionamento da abrangência do modelo 
gilbertiano de “família” deu espaço para várias 
reformulações teóricas que reposicionaram 
diversos agentes na narrativa histórica. O 
resultado deste movimento é um confronto das 
imagens assumidas como pressupostos da 
realidade da vida econômica, social e doméstica 
brasileira, entre os quais o mito da submissão 
feminina criou condições para ser superado.  
A Revista Brasileira de História assume, 
inegavelmente, esta responsabilidade para si, 
sendo parte importante da materialização deste 
movimento epistemológico (todos os artigos da 
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revista abordam, de alguma maneira, as relações 
de gênero). 
A partir daí, pode-se entender que os estudos de 
família da década de 1980 são produto-
produtores de um contexto de questionamento da 
condição de subalternidade feminina.  
A hipótese se fortalece à medida que constata-se 
um vínculo quase necessário entre a História da 
Família e a História das Mulheres, uma vez que 
ambas estão unidas pelo débito que possuem 
com o desenvolvimento da História da Vida 
Privada, uma das abordagens centrais da Nova 
História Cultural (PERROT, 1989).  
Ainda no ano de 1989, a Revista Brasileira de 
História dedica a edição de número dezenove 
integralmente à História das Mulheres. 
Deste modo, pode-se afirmar que experiências 
restritivas que formataram o universo da 
construção social do gênero feminino 
promoveram, nos estudos de família, uma reação 
que se refletiu na organização dos saberes e 
interesses do grupo de mulheres, leitura que 
corrobora com o conceito de “lugar social” 
(CERTEAU, 1982).  
Sendo a família, a casa e o privado os lugares de 
confinamento impostos pela cultura androcêntrica 
ocidental à boa parte das mulheres, benquista se 
fez uma revisão dessas categorias, que foram 
reconfiguradas a partir de uma apropriação 
específica dos procedimentos científicos. 
Apropriação, esta, marcada pela ressignificação 
de uma experiência coletiva de restrição. 

Conclusões 

O periódico investigado carrega consigo um 
propósito manifesto: elaborar uma crítica 
contundente à historiografia clássica da família 
(em especial à gilbertiana) que negou aos mais 
variados grupos (mulheres, negros, indígenas, 
celibatários, pobres e escravizados) uma 
organização familiar própria, tratando as mais 
complexas relações de parentesco e associação 
como anexas e necessariamente dependentes 
das práticas paternalistas e senhoriais. 
Uma vez entendido que as ideias, as relações 
sociais e político-econômicas se constituem 
mutuamente. 
A refutação dos modelos gilbertianos, portanto, 
pode ser pensada como parte de um processo de 
ressignificação do cosmo doméstico (enquanto 
estrutura de parentesco e valor construído) na 
própria década de 1980.  
Essa notável transformação das bases teórico-
conceituais e epistemológicas da ciência histórica 
em território nacional, no entanto, não pode ser 
observada separada de uma inciativa política 
complexa, que intui desestruturar antigas 
narrativas historicamente insuficientes e, 
concomitantemente, reafirmar um novo epicentro 

objeto e produtor das ciências humanas: o 
sudeste brasileiro. 
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