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ZAHIDE MACHADO NETO!!!
PROGRAMA!!

1a Unidade - O tema da família e das relações entre os sexos nas Ciências Sociais.!
As teorias evolucionistas de [Spencer/inclusão à caneta] Bachofen, Morgan, 
Lubbock, e Engels.!
Algumas considerações nas obras de [Comte/inclusão à caneta], Marx, E. Durkheim 
e M. Weber.

2a Unidade - Contribuições teóricas e pesquisas empíricas sobre famílias [e/inclusão à caneta] 
relações entre os sexos, status e papéis masculinos e femininos, mulher e trabalho 
nos USA, França, Itália e Inglaterra nos últimos vinte anos.!
Pesquisas Internacionais comparativas.!
! Uma reavaliação sociológica necessária: o trabalho antropológico de M. 
Mead.

3a Unidade - Literatura científica, ensaismo e discurso polêmico sobre o tema da família e das 
relações entre os sexos. Adorno e Marcuse; S. de Beauvoir, G. Greer e B. Friedan, 
E. Sullerot, a família e o trabalho feminino.!
! A literatura ativista dos movimentos de Woman’s [incompreensível].!
! Notas ao Seminário do Instituto A. Gramsci sobre “a crise da família e das 
relações entre os sexos”.

4a Unidade - Balanço crítico das teorias e dos estudos atuais sobre a temática.

5a Unidade - Famílias e estrutura social. Biologia e Cultura; o biossocial.!
! Institucionalização e mecanismos de formalização das relações entre os 
sexos. Casamento, família, parentesco e estrutura social.

6a Unidade - Estratificação social e estrutura da família. Estrutura de [incompreensível] variáveis 
famílias, padrões sexuais e relações entre os sexos, estratificação sexual, divisão 
sexual do trabalho, status e [incompreensível]

[QUEBRA DE PÁGINA]

7a Unidade - Ideologia, valores e atitudes como componentes sociológicos da família, do sexo e 
das relações entre os sexos.!
“Imagem social” da família, do homem e da mulher. As reavaliações “Contracultura”. 
Homossexualismo e unissexo.

8a Unidade - A família e o processo de mudança social “subdesenvolvimento - desenvolvimento”. 
Modelos e estereótipos: elementos quantitativos e qualitativos.!
! Impulsionadores do “efeito-de-demonstração” e a ação das constantes 
tradicionais.!
! Consciência e comportamento quanto à família e as relações entre os sexos 
e estrutura de classes numa sociedade em mudanças.
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!
[Anotações a próprio punho da aluna Luzinete Simões no Verso do Programa]!!
1. Quais as caract. teóricas das pesquisas englobadas sob a rubrica “La forme [incompreensível] 

la societé”. Que críticas v. pode fazer à orientação metodológica da investigação nas oito 
áreas estudadas?!

2. Comentar criticamente a questão do “trabalho masculino” e “trabalho feminino”.!
3. Como se colocam as teorias socialistas a partir de Marx e Engels [incompreensível] o 

problema da [incompreensível] e da condição social da mulher?

9a Unidade - “A família brasileira”: um singular perigoso. Analítica do processo da família e das 
relações entre os sexos na dinâmica da estrutura da sociedade brasileira.!
! Estereótipos, ideologia e trabalho científico.

10a Unidade - Elementos para uma sociologia futura: a trilogia de G. Freyre.!
Reavaliação crítica.

11a Unidade -! A “família sertaneja”. Notícia de uma pesquisa bibliográfica.








