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“Todos, pelo simples fato de vir ao mundo após outros e em contextos,
não só familiares, mas sociais, históricos, culturais específicos, somos
herdeiros de alguma coisa e com esse legado devemos fazer e contar
nos vínculos e oportunidades que encontramos e nas escolhas que
operamos. Pelas mesmas razões, todos nós deixamos alguma coisa
como uma herança para os que virão depois, aos nossos filhos e netos,
se os temos, mas também a outros.” (tradução livre de SARACENO,
2013. p. 11)
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Prefácio
Neuma Aguiar
Professora Emérita da Universidade Federal de Minas Gerais

Este livro recebeu da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais (Anpocs) o prêmio de publicação alocado às melhores
teses acadêmicas no concurso de 2016. O texto constitui um trabalho de fôlego que apresenta várias contribuições importantes, com dados quantitativos,
para a compreensão das desigualdades sociais no Brasil. Procuro destacar, em
seguida, para cientistas sociais e outros profissionais interessados que seguem
as inovações efetuadas na análise da estratificação por gênero, os aportes que
a meu ver são os mais significativos.
A autora empregou um esquema composto por oito estratos sociais, parte
de um conjunto mais amplo de categorias que compõem um sistema classificatório, primeiramente elaborado por Nelson do Valle Silva para a análise de
dados das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar do IBGE, e que são
uma referência na literatura especializada. As categorias que Nathalie elegeu
para o seu trabalho são as seguintes (numeradas de 1 a 8, sendo a primeira a
de pior condição social): (1) trabalhadores(as) rurais; (2) trabalhadores(as) na
indústria tradicional e nos serviços pessoais e domésticos; (3) trabalhadores(as)
nos serviços gerais e vendedores(as) ambulantes; (4) trabalhadores(as) na
indústria moderna; (5) empresários(as) por conta própria; (6) ocupações
não manuais: técnicas, artísticas, de rotina e supervisão; (7) proprietários(as)
e dirigentes; (8) profissionais de nível superior. As 8 classificações são então
empregadas para nelas situar a posição social das famílias, ou, também, separadamente, a dos maridos e a das esposas. Os dados utilizados pela autora são
derivados das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e perfazem uma série histórica (1976, 1996
e 2012), o que lhe permite avaliar as mudanças observadas pelos indicadores
estatísticos que calculou. Nathalie infere negociações no âmbito das famílias
ao constatar melhorias nos resultados obtidos que muitas vezes não se iniciam
pelas classes mais altas.
O campo da estratificação social nem sempre se prestou à análise de
diferenciações por gênero. No passado esses estudos subsumiam a posição
das mulheres na dos homens, enumerados como chefes de família. Nathalie,
todavia, deseja observar o alcance das mulheres em relação aos seus parceiros
nas famílias e na sociedade. Isto porque as mulheres exibem um desempenho
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distinto daquele apresentado pelos homens nas dimensões mais comuns que
compõem o sistema de estratificação social: ocupação, educação e rendimentos.
Para trabalho igual, nem sempre o salário é de igual valor para homens e mulheres, pois os investimentos efetuados por ambos os sexos em educação não
resultam nos mesmos retornos financeiros. No passado, lidando com famílias,
de acordo com o critério adotado, as diferenças de gênero eram abstraídas
para fins analíticos.
Nossa autora busca enfrentar um dos maiores desafios desse campo de
análise, já que o conhecimento das desigualdades precisa ser destrinchado não
apenas em termos da estratificação por classes sociais, mas também em relação
às desigualdades de gênero. Nathalie distingue três situações principais na comparação entre os domicílios (ambos os cônjuges trabalham com rendimentos;
só a esposa trabalha; só o esposo trabalha). A situação familiar em que apenas
a mulher trabalha com rendimentos é claramente minoritária compreendendo
aproximadamente 5% dos casos. Os demais são divididos em dois contingentes
de proporções equivalentes: cerca de 45% dos domicílios são compostos por
marido e mulher que pertencem à mesma classe social. Os casos restantes são
então esmiuçados. Sua decisão de como considerá-los varia de acordo com
a condição de trabalho e de rendimentos de cada membro do casal: (a) se a
mulher é chefe de família ou se ela é cônjuge e trabalha com rendimentos superiores aos do marido, a classe familiar é a da esposa; (b) se a mulher é chefe
de família monoparental e não trabalha fora, a classe é derivada da situação de
trabalho de um dos filhos ou de outro parente com a posição mais elevada no
domicílio; (c) nos casos restantes a posição de classe familiar é a do marido,
isto é, se a mulher trabalha fora, ou, no caso em que ela trabalhe fora, se os
seus rendimentos são iguais ou inferiores aos do marido. Mesmo enumerando
estes critérios ela identifica, na classificação dos domicílios, quando compara
as condições de vida do marido e da mulher, no presente e no passado, várias
circunstâncias distintas pela posição das mulheres no indicador: a) hipergamia
(o caso clássico do patriarcalismo quando os indicadores da posição masculina
são maiores) b) homogamia (quando os indicadores são iguais para ambos os
membros do casal); e c) hipogamia (quando os indicadores da posição da mulher
são superiores aos do marido). Tais atributos se referem às situações de classe
(ou à classificação ocupacional de cada um, em relação ao nível educacional
obtido por cada cônjuge, e ao nível dos rendimentos dos membros do casal).
A autora bem demonstra a complexidade existente, e que ela enfrenta, para
efetuar classificações quando se abandona o critério tradicional de subsumir
a condição dos domicílios à classe social dos maridos.
Nathalie pergunta: os casamentos e as uniões ocorrem primordialmente
entre pessoas da mesma classe social ou entre membros de classes diferentes?
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E constata uma tendência para a endogamia (isto é: as alianças se constroem
primordialmente entre os membros de uma mesma classe social), um dado
importante para que a autora suponha a tendência de maior distribuição de
poder entre os membros do casal. Nível educacional equivalente, trabalhar
fora e auferir rendimentos são os indicadores empregados para constatar se
há ganhos de autonomia pelas mulheres (alterações nos indicadores de classe
são examinados para concluir se também afetam os comportamentos de gênero, isto é, para observar se os padrões se alteram com o decorrer do tempo,
tornando mais igualitárias as condições de vida dos membros do casal). A
autora observa que nas classes mais baixas, apesar da pequena escolaridade, as
mulheres sempre estiveram em posições sociais superiores às de seus maridos
quando comparadas às classes não manuais, nas quais a tendência relativa à
maior igualdade social representa uma conquista mais recente. As classes sociais,
portanto, não determinam as desigualdades de gênero.
Nathalie investiga as distinções de idade e de escolaridade entre marido
e mulher para as oito classes sociais através do tempo. As diferenças de idade
que encontrou entre os membros do casal foram consideradas pequenas pela
autora (os homens são em média de três a cinco anos mais velhos). Já em relação ao nível de instrução: para as classes manuais foi constatada a tendência
de maior escolaridade para as esposas, ao contrário dos estratos não manuais
em que os homens apresentam um maior grau de instrução que as mulheres
(com tendência à emergência de uma maior homogamia nesse indicador, em
período recente). A desigualdade de renda entre os cônjuges tende a ser maior
nos dois extremos da estratificação por ela considerados: profissionais liberais
e trabalhadores (as) na agricultura. A autora aponta, no entanto, para a tendência de redução substantiva da proporção de mulheres sem renda e para uma
elevação da magnitude das que detêm até 40% da renda do casal, observando
assim uma disposição rumo a uma maior igualdade no interior das famílias,
na sociedade brasileira, no período mais recente que estudou. Se os indicadores
de nupcialidade apontam para uma tendência de maior equalização entre os
membros do casal, Nathalie busca averiguar o que ocorre com o aparecimento
de filhos. A autora primeiramente constata uma redução do tempo de vida das
mulheres dedicado à maternidade. Com ganhos educacionais e econômicos,
as mulheres adiam a decisão de ter filhos, uma vantagem das que procuram
acesso à contracepção. As taxas de fecundidade variam com o tempo e com a
classe social, verifica a autora. A queda é maior entre os estratos mais baixos,
no período de tempo estudado.
Em face do advento de filhos, os encargos domésticos das mulheres tendem
a se elevar em comparação aos dos homens, promovendo maiores desigualdades
entre os membros do casal.
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Nathalie demonstra que a idade da primeira experiência de maternidade
tende a ser adiada a partir do estrato de trabalhadores(as) nos serviços gerais
e vendedores(as) ambulantes (classe 3). Além disso, há uma diminuição do
número de filhos e do intervalo entre estes, uma decorrência do maior uso
contemporâneo da contracepção, e assim há uma redução expressiva e uma
distribuição mais homogênea da fecundidade para todos os grupos.
A autora também busca conhecer os métodos de contracepção mais
empregados pela população estudada (esterilização feminina e métodos hormonais de controle da fecundidade). As classes mais baixas fazem maior uso
dos métodos hormonais e da esterilização, enquanto as mais altas exibem um
leque mais diversificado de opções, havendo uma tendência geral no sentido
de uma maior modernização quanto ao uso de anticoncepcionais, embora
Nathalie não possa exibir dados para o período mais recente (as informações
obtidas, nesse caso, pararam em 1996).
Uma pesquisa tão ampla não pode ser completamente resumida, destacando-se as suas contribuições em um prefácio. Assim, as demarcações
acima são apenas um aperitivo para um vasto trabalho em que as mudanças
encontradas permitem inferir negociações que precisariam ocorrer para que
se possa constatar a presença de alterações mais definitivas nos padrões de
comportamento ou incentivar o fomento de políticas públicas (interrompidas
na atual conjuntura nacional).
Resta acrescentar que há parcelas do trabalho dedicadas à questão da
violência contra mulheres. Nesse caso, os dados das PNADs deveriam ter sido
empregados ao lado de outros divulgados pelo Ministério da Saúde que examinam, por exemplo, a taxa de homicídios de mulheres (o Brasil é o quinto
país do mundo com a maior taxa de homicídios de mulheres). Além disso, em
2013, dos 4.762 homicídios de mulheres registrados, 50,3% foram cometidos
por familiares e um terço desses crimes foram perpetrados por parceiros (atuais ou ex-parceiros). Os dados de violência doméstica dessa fonte permitem
inferências bem mais pessimistas que os das PNADs.
Nathalie, enfim, examina as estatísticas de uso do tempo pelos membros
do domicílio. Lamentavelmente o IBGE não prosseguiu no seu plano anterior
de mensurar o uso do tempo nos domicílios com o emprego de diários, uma
modalidade de pesquisa que significaria novos procedimentos (e custos) para
a coleta dos dados, ao lado da possível revelação de ampla riqueza de informações sobre a vida cotidiana e a divisão sexual do trabalho. Apesar disso, a
pesquisadora revela que quanto mais baixa a situação de classe, maior o peso
das atribuições domésticas para as mulheres.
A autora se preocupa então com aqueles que auferem renda relacionada
aos programas sociais de combate à pobreza, observando os beneficiários do
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Programa Bolsa Família entre outros programas sociais e traçando-lhes o perfil ao comprovar que também se situam nos estratos mais baixos do sistema
classificatório que utilizou: nas classes dos (1) trabalhadores (as) rurais; (2)
trabalhadores (as) na indústria tradicional e (3) trabalhadores(as) em serviços
gerais e ambulantes. Além disso: cerca de 27% das mulheres contempladas são
pessoas de referência no domicílio e quase 63% são cônjuges. A importância
do programa chega a: 69% entre as situadas na classe 1; 40% na classe 2; e
50% na classe 3; como renda única individual das mulheres. O texto observa
a necessidade de políticas sociais que contemplem tanto o direito ao trabalho
quanto à assistência social no combate à pobreza.
Enfim, a pesquisadora demonstra, em seu livro, com muito detalhamento
e competência, que o combate às desigualdades requer que se conheça como
se entrelaçam os indicadores da posição de classe da população com os da
dimensão de gênero.
A obra poderia ser útil para órgãos públicos que buscassem corrigir as
desigualdades entre homens e mulheres no interior das famílias ao mapear
inúmeras áreas com possíveis caminhos de combate às desigualdades por classe
e gênero. A possibilidade poderia ser maior caso estivesse atuante uma secretaria de políticas para as mulheres, ou então se melhorassem os seus índices de
participação política, ainda muito pequenos.
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