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Prefácio 

A estrutura familiar ao longo da formação ( 
grassou diversas etapas evolutivas. Basta que p 
feita inicialmente àquela formação portugue! 
engendrando um perfil europeu de patriarcali 
Casa grande e senzala, Global), contudo ao me: 
do pela mistura inconfessável de raças. 

As manifestações jurídicas quanto ao pat 
de notar no simples cotejo com o Código Civ 
concurso de vontades quanto à criação dos fil 
a vontade do pai (art. 186), situando o pátrÍl 
ção direta da figura do varão e apenas substitt 
mãe (art. 380). Ainda convivia-se com a figura 
da esposa, porquanto dependia de autorizaçãc 
nar ou gravar de ônus real imóveis de seu eXI 
cer profissão, aceitar ou renunciar herança, C( 

Código de Clóvis. Eis um sistema de humilha, 
to a teoria da incapacidade frente ao gênero j 

em opressão e preconceito; em outras palavn 
ausência de discernimento, relegando as pote 
mano, independentemente do sexo. 

O patriarcalismo subsistiu fortemente no 
década de 60 do século XX quando, finalmen 
de forma mais incisiva: i) a aceitação no mer< 
emancipação de capacidade; iii) a liberdade SI 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


