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RESUMO 

 

O bairro Jardim Laguna, periferia de Contagem (MG) abriga uma grande quantidade 
de mulheres viúvas que são chefes de família de suas residências. Estas residências 
passaram por inúmeras reformas logo após o momento em que as mulheres 
perderam seus maridos. Esta perda, por sua vez, foi o fator que propiciou a 
conquista da autonomia financeira, que as categorizou como chefes de família. A 
relevância deste trabalho está no seu objeto de estudo, que traz à luz uma análise 
dos modos de vida de uma parcela muito significativa da população brasileira - as 
mulheres residentes em periferias. Os referenciais teóricos utilizados para análise 
foram, sobretudo, as teorias relacionadas ao poder de Bourdieu e Foucault, além de 
estudos de gênero e antropológicos diversos. Esta pesquisa partiu da hipótese inicial 
de que as casas providas por mulheres têm uma maior tendência a serem alteradas, 
ou seja, que a configuração do espaço doméstico pode ser um reflexo das relações 
de poder nele existentes. Valendo-se do método da pesquisa qualitativa e da 
observação participante, propiciada pelo meu contato próximo com o local, foram 
escolhidas três mulheres: duas representativas do padrão “viúva-autônoma” e uma 
do modelo “casada-dependente”. A comparação entre a configuração dos espaços 
domésticos por elas definidos demonstrou que a simples presença da figura 
masculina pode de fato representar uma limitação a sua livre ação, motivada por 
uma relação de poder consolidada que ainda persiste entre os gêneros. Também 
ficou claro que a complexidade de pesquisas que adentram casas e vidas pode ser 
muito maior do que se supunha inicialmente, abrindo, assim, novos rumos para 
análise e reflexão. 
 

Palavras-chave: Gênero, periferia, espaço doméstico, autonomia financeira, poder. 



 

ABSTRACT 

 

In the outskirts of Contagem (MG), there is a large number of widowed women who 
are family heads due to the autonomy acquired after their husbands deceased. The 
fact that intrigued me was that their residences underwent numerous renovations 
from the moment they became widows. The relevance of this work is to bring to light 
an analysis of the ways of life of a very significant portion of the Brazilian population - 
women living in the outskirts. The theoretical references used for the analysis were 
the theories related to the power of Bourdieu and Foucault, besides diverse gender 
and anthropological studies. This research starts from an initial hypothesis: when 
women are providers, their houses have a greater tendency to be renovated, that is, 
the configuration of the domestic space may be a reflection of the relations of power 
existing in it. The investigation was based on a qualitative approach and my 
privileged contact with the environment where the research took place allowed me to 
apply a participant observation method. Three women were chosen for this purpose: 
two of them were representatives of the "autonomous- widow " pattern and the other 
reflected the "dependent-married" model. The comparison between them showed 
that the mere presence of the male figure may indeed represent a limitation to their 
free action, motivated by a consolidated power relationship that persists among 
genders. It was also clear that the complexity of the research invading homes and 
lives may be much greater than initially assumed, thus opening new directions for 
analysis and reflection. 
 
Key words: Gender, outskirts, domestic space, financial autonomy, power. 
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1. INTRODUÇÃO 
………………………………………………... 

 

 

Foi em um festival de cinema em Curitiba, em 2011, que tive meu primeiro 

contato com um tipo de filme que mudaria não apenas minha perspectiva sobre 

cinema, como também minha maneira de enxergar as cidades e seus moradores. 

“Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides”, de Gabriel Martins, contava 

a história de uma senhora moradora de periferia, que tem seu filho assassinado e 

decide fazer justiça com as próprias mãos. O filme segue uma linha que caracteriza 

todas as produções da Filmes de Plástico1, produtora com sede em Belo Horizonte, 

reconhecida no campo do cinema nacional por retratar histórias e modos de vida da 

periferia de Contagem2, local de onde provêm seus três diretores. O cinema 

brasileiro recente tem uma tradição de filmes cujos cenários são favelas e periferias 

urbanas, mas raros são os diretores originários deste tipo de espaço que abordam 

seu próprio local de origem, e é justamente nisso que reside o diferencial do olhar da 

Filmes de Plástico. 

Em 2016, ao me mudar para Belo Horizonte, tive a oportunidade de visitar 

o set de filmagem do segundo longa metragem da produtora, “No coração do 

mundo”. O cenário do filme era o Jardim Laguna, bairro pertencente à região da 

Ressaca, periferia de Contagem. Percorri o trajeto entre o centro da capital, onde 

residia na época, até lá, de ônibus, com a linha intermunicipal 2130, a única a ligar 

estes dois pontos. Era domingo, dia de menos trânsito na cidade, mas me lembro 

claramente, por ter me chamado a atenção, do longo tempo percorrido - cerca de 

uma hora - e das inúmeras voltas até chegar ao meu destino. Por sempre ter morado 

                                                
1
 Produtora fundada em 2009 por André Novais de Oliveira, Gabriel Martins, Maurílio Martins e Thiago 

Macêdo. Até o momento já produziu 15 filmes entre curtas e longas metragens sendo exibidos e 
premiados em festivais nacionais e internacionais, dentre eles Brasília, Locarno, Rotterdam, Cannes e 
Bafici. Recentemente a produtora tem sido tema de estudos acadêmicos nas áreas de Cinema e 
Comunicação, com destaque para a tese de doutorado de Scheilla Franca de Souza intitulada “AS 
FICÇÕES DE NÓS NA FILMES DE PLÁSTICO: reflexividade, intimidade e partilha no cinema 
brasileiro contemporâneo” e a dissertação de mestrado do Camilla Vidal Shinoda “Fronteiras entre a 
realidade e a ficção: amor e cotidiano no cinema brasileiro contemporâneo”. 
2
 O último longa da produtora foi o vencedor dos principais prêmios do Festival de Brasília de 2018, 

entre eles melhor filme. Disponível em: 
<https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2018/09/25/noticias-cinema,234560/vencedor-do-festival-
de-brasilia-filme-de-andre-novais-oliveira-conso.shtml> Acesso em: 30 out. 2019. 



11 
 

em regiões centrais com fácil acesso para toda parte da cidade, admirei-me ao 

pensar na enorme quantidade de pessoas que enfrentavam o desgaste destas 

distâncias diariamente, pela falta de opção relativa a diversas questões - seja no que 

diz respeito a um meio de transporte melhor, a um trabalho mais perto de casa ou à 

impossibilidade de morar em áreas mais centrais. 

Meu destino era a Rua Acácias, base de produção do set e cenário da 

maior parte da história. Nesta ocasião, eu não sabia que aquela seria a primeira de 

muitas outras visitas ao local, que, em pouco tempo, passou a representar uma 

vivência mais próxima para mim, envolvendo tanto trabalhos na área do cinema - 

como produtora de locação e objetos de arte - quanto relações de amizade com as 

pessoas locais, em especial, as mulheres. 

Nesta época, em 2016, questões relacionadas a gênero já me 

interessavam, ao ponto de guiarem o meu projeto de pesquisa em desenvolvimento, 

que seria apresentado na seleção do mestrado. Minha formação, em Design de 

Interiores, me propiciava uma visão “micro” dos espaços da casa, focada na 

observação e análise das pequenas escolhas feitas pelos moradores, suas relações 

com objetos e determinados ambientes em detrimento de outros.  

As obras da Filmes de Plástico eram, então, uma grande referência, 

especialmente por conter um forte protagonismo feminino, em histórias que 

misturavam ficção com a vida real das moradoras e moradores da periferia. Os 

filmes de André Novais de Oliveira eram os que mais me sensibilizavam por retratar 

histórias aparentemente banais, porém cheias de simbolismos, envolvendo sua 

família, interpretada por eles próprios e ambientados dentro de sua casa.  

Em meio a estas referências e à convivência na periferia, pautando-me 

pelas observações durante visitas às casas e pelos relatos dos moradores3, comecei 

de forma espontânea a identificar certos padrões relativos a comportamentos, 

ocupações, escolhas de consumo, soluções construtivas entre muitos outros. É 

natural que dentro de um mesmo bairro, onde os moradores possuem perfis socio-

econômicos e culturais similares, exista uma relativa proximidade entre os seus 

modos de vida. No entanto, o que passou a me intrigar foi uma questão muito 

específica, envolvendo o espaço doméstico e o protagonismo das mulheres. 

                                                
3
 Neste ponto foi crucial a colaboração de um morador local como informante, algo que explico mais 

detalhadamente no capítulo “2.Metodologia”. 
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Acontece que no bairro Jardim Laguna e, mais especificamente, na Rua 

Acácias, reside uma grande quantidade de mulheres mais velhas que são as chefes 

de família de suas casas, sendo, a maioria destas, em decorrência de viuvez ou 

separação.  

Logo, condição advinda não por eleição, mas, sim, por imposição. 

Considero importante mencionar, neste ponto, que, no Brasil, o acesso socialmente 

permitido às mulheres a opções que vão além de casar-se e cuidar da casa e da 

família é algo relativamente recente, além de condicionado às classes mais altas4. 

No contexto do Laguna, estas possibilidades só começaram a se tornar uma 

realidade para as filhas, e principalmente as netas das mulheres consideradas nesta 

análise. 5 

A falta da figura masculina, ainda tradicionalmente responsável pela 

manutenção financeira do lar, fez com que estas mulheres, com pouca ou nenhuma 

escolaridade, buscassem maneiras de ganhar dinheiro baseadas, principalmente, 

em serviços considerados como uma extensão do serviço doméstico, entre eles; 

faxina, lavar e passar roupas, costura, produção de algum tipo de artesanato e 

trabalhos envolvendo alimentação em geral. Estas atividades foram e são 

desenvolvidas na maior parte das vezes sem a necessidade de saírem de casa. 

Fora isso, muitas delas contam atualmente com o recebimento de algum tipo de 

aposentadoria, seja do marido falecido ou delas próprias. 

O fato curioso em meio a isso é que, coincidentemente - ou não - as 

casas destas mulheres provedoras apresentam uma quantidade de reformas muito 

superior àquelas casas da mesma rua que são chefiadas por homens, evidenciando 

uma possível relação entre gênero, autonomia financeira e espaço construído, ou 

seja, um fenômeno no qual o espaço doméstico é palco da manifestação de relações 

de poder. 

Neste sentido, uma característica do bairro Jardim Laguna parece ser que 

as moradoras mulheres, mesmo as chefes de família, passam mais tempo dentro de 

                                                
4
 Sobre isso, Hobsbawn (1995) analisa o caso das pioneiras do feminismo americano da década de 

1960 cujas análises sugerem “uma distinta perspectiva de classe nos problemas femininos (Friedan, 
1963; Degler, 1987). Elas se preocupavam maciçamente com a questão de ‘como a mulher pode 
combinar carreira ou emprego com casamento e família’, um problema fundamental apenas para as 
que tinham essa opção, inexistente então para a maioria das mulheres do mundo e para todas as 
pobres.” (HOBSBAWM, 1995, p.247) 
5
  MAURILIO, (Filho de M. e T.) entrevista concedida em sua casa em 22/09/2018, Belo Horizonte. 
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casa do que os homens que - quando chefes de família - quase sempre trabalham 

fora6. Desta forma, a hipótese inicial da pesquisa é de que elas sentem maior 

necessidade de investir no espaço doméstico do qual usufruem, sendo que, quando 

conquistam autonomia financeira, é notória uma maior ocorrência de modificações 

em suas residências.  

Por outro lado, mulheres casadas e dependentes, embora passem 

também grande parte do tempo dentro de casa, tendem a sujeitar-se 

financeiramente ao marido, dependendo deste na hora de fazer reformas (seja para 

executarem eles próprios os serviços necessários, seja para contratarem e 

gerenciarem a mão de obra), o que consequentemente faz com que as casas assim 

configuradas sofram menos alterações. Há ainda uma terceira configuração 

identificada, que é a de mulheres casadas e provedoras, na qual a presença e 

influência masculina limita de alguma maneira o destino de suas rendas. 

Fatos como estes se relacionam a uma questão muito maior que é a 

dependência - em suas mais diversas formas - à qual mulheres foram historicamente 

submetidas na nossa sociedade. Ainda que em menor grau em relação a tempos 

pregressos, essa condição é ainda fortemente presente nas relações de gênero da 

contemporaneidade. Touraine (2007) identifica que ao longo da história, foi comum 

que para categorias como a de mulheres, trabalhadores assalariados e colonizados, 

tudo o que lhes acontecesse proviesse de uma vontade extrínseca a eles. A 

negação da subjetividade causou nestes grupos uma incapacidade de 

reconhecimento do eu, ou seja, da capacidade pura e simples de reconhecer-se 

enquanto um sujeito. 

Estas observações vieram a se transformar no meu projeto de mestrado 

apresentado e aprovado pela banca de seleção em junho de 2017. Nesta etapa, 

minha ideia era a de desenvolver um estudo que abrangesse toda a extensão da 

Rua Acácias - são 280 metros ao todo - levantando o perfil dos moradores casa por 

casa, na intenção de apresentar análises qualitativas e quantitativas que 

comprovassem a minha hipótese. Nesta fase inicial, eu já imaginava que a 

antropologia teria um papel importante no desenvolvimento deste trabalho, mas 

ainda não sabia o quanto. Em pouco tempo de pesquisa eu percebi que a pesquisa 

                                                
6
 Situação demonstrada em trabalhos etnográficos realizados em diferentes classes sociais no Brasil 

(VELHO, 2002; SAFFIOTI, 1978). 
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qualitativa, baseada no método da observação participante, seria a metodologia 

mais adequada para alcançar os resultados que eu buscava, e com isso veio a 

necessidade de reduzir o recorte do estudo a fim de obter uma análise mais 

profunda e “microscópica” daquelas pessoas que eu pretendia investigar. Eis que 

optei por restringir a pesquisa a três mulheres apenas: M., J. e T.7, três vizinhas 

residentes na mesma quadra e três pessoas com histórias muito distintas e similares 

ao mesmo tempo.  

M. e J. são viúvas, e ambas vivenciaram um intenso processo de 

sucessivas reformas de suas casas após a morte de seus maridos. No entanto, a 

primeira vive sozinha em uma casa compacta e organizada por e para ela, enquanto 

a segunda, embora tenha uma casa só dela, divide seu lote com boa parte de sua 

família - filhos, cônjuges e netos - mais famílias de haitianos - seus inquilinos - em 

uma construção que mais parece um quebra-cabeça, devido à quantidade de 

“puxadinhos” que foram feitos ao longo do tempo. Já T. vive com seu marido, D., e 

sua casa é, desta rua, das que apresentam menores modificações, logo, servindo de 

contraponto ao exemplo das suas vizinhas viúvas e provedoras de seus lares. 

                                                
7
 A opção por identificá-las apenas por meio da inicial veio com o desenrolar da pesquisa, quando 

percebi que estava adentrando temas demasiado íntimos e delicados, cuja exposição possivelmente 
seria considerada incômoda por elas. Além disso, optei por desfocar seus rostos nas fotografias em 
que são retratadas recentemente. 
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3. A CHEGADA AO LAGUNA 

……………………………………………….. 
 

 

Meu acesso ao Jardim Laguna em 2016 se deu de forma bastante 

privilegiada, por meio de um morador muito conhecido na região. Maurílio Sebastião 

Martins é filho da M. do Chup-chup com o já falecido T. do Colchão, casal conhecido 

por morar em frente à pracinha da Rua Acácias e por ter sido das primeiras famílias 

a se mudar para o bairro. 

Ainda na década de 1970, M. se converteu à Congregação Cristã do 

Brasil e, além de levar seu marido, conseguiu criar toda a família dentro de uma 

doutrina muito rígida de costumes que, dentre outras coisas, impedia que a família 

possuísse televisão em casa. Maurílio, filho mais novo de sete irmãos, nasceu em 

1978, e se caracteriza por ser uma pessoa extremamente comunicativa e com uma 

capacidade de articulação fora do comum. Desde muito pequeno, criou mecanismos 

para acessar a casa dos vizinhos no intuito de acompanhar programas de televisão, 

algo que lhe gerou uma proximidade estreita com praticamente toda a vizinhança. A 

ausência deste aparelho em sua casa fez com que seu pai encontrasse na leitura 

uma opção de distração que, em maior ou menor grau, foi incorporada por todos os 

integrantes da família. Este hábito criou um ambiente mais favorável para que 

Maurílio, e mais dois de seus irmãos chegassem à universidade, algo ainda 

incomum naquele bairro no início dos anos 2000. 

Por meio do programa Universidade para Todos (ProUni) do Governo 

Federal, Maurílio se formou no curso superior de Cinema aos 32 anos. Mas, antes 

disso, seguiu aquele que seria o caminho natural para a maioria das pessoas 

nascidas no contexto em questão. Trabalhou como vendedor de picolé, chapa na 

CEASA, servente de pedreiro, funcionário de açougue, operário da extinta fábrica da 

Seven Boys, entre inúmeras outras funções comumente desempenhadas não 

necessariamente por aptidão, mas meramente em troca de um salário para 

sobreviver. Dez anos após se formar, Maurílio já esteve em quatro países 

estrangeiros com filmes selecionados em festivais internacionais e, no final de 2019, 

lançará seu primeiro longa-metragem, que foi dirigido em parceria com Gabriel 
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Martins, em salas comerciais no Brasil e na França. Ou seja, claramente uma 

trajetória distinta da grande maioria das pessoas que, no Brasil, nascem nas classes 

e nos locais mais desprovidos de toda forma de estrutura. 

O Laguna foi palco ou, pelo menos, tema, de todos os filmes feitos por 

ele. Nestes sets, além de atuarem familiares, vizinhos e amigos, muita renda foi 

gerada por meio do consumo8 em todo o comércio local, relação que lhe gerou ainda 

mais fama e respeito entre os moradores.  

Maurílio foi meu companheiro de 2016 a 2019 e, também, minha porta de 

acesso privilegiado a este universo tão complexo que são as periferias brasileiras. 

De fato, ele combina duas questões importantes: a primeira delas é sua bagagem de 

vivências no bairro, o que faz com que ele tenha acesso aos códigos locais; a 

segunda é o seu capital cultural, adquirido por meio de leituras, filmes e arte em 

geral, o que o torna um bom analista da sua própria realidade.  

Minhas visitas iniciais ao Laguna foram como sua namorada, o que 

facilitou enormemente meu acesso às pessoas quando mais tarde decidi investigar 

as questões que tanto atraíram meu interesse por ali. Maurílio, como bom contador 

de histórias que é, narrava-me casos da vida de sua família e vizinhos mais 

próximos. Foi quando me dei conta de que algumas relações se repetiam em 

diversas famílias além da sua própria; com destaque para o fato de muitas mulheres 

chefiarem seus lares devido à ausência do marido. Isso me chamou a atenção 

especialmente por ser algo muito distante da minha realidade de origem- uma família 

católica de classe média do interior de São Paulo - contexto no qual a presença e 

chefia masculina ainda são uma constante. 

Além desse fenômeno, destacava-se uma outra característica, ainda mais 

intrigante, já mencionada anteriormente: o fato de que as casas providas pelas 

mulheres tinham uma tendência a serem mais alteradas em relação a sua 

construção original. Julgo isto algo curioso, considerando que reformas são 

atividades dispendiosas, especialmente para quem sustenta a casa sem a ajuda de 

um companheiro. Esta constatação me leva a crer que, para serem colocadas na 

                                                
8
 Um set de filmagem demanda uma infinidade de produtos e serviços. No Laguna, os gastos mais 

frequentes eram com itens alimentícios para suprimento de toda a equipe, gastos com aluguéis de 
espaços para guardar equipamentos e materiais, objetos de cena comprados nos comércios locais, 
pagamento de casas que serviam como locações e mão de obra local como ajudantes para serviços 
diversos. 
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ordem de prioridades de um orçamento apertado, as reformas significam muito para 

quem as executa. 

A decisão de delimitar o recorte de análise a apenas três mulheres - ao 

contrário da Rua Acácias toda, como era a ideia inicial - partiu do desejo de obter 

uma visão mais aprofundada de suas casas e de seus modos de vida, por meio de 

uma abordagem mais qualitativa e menos quantitativa, algo mais compatível com os 

objetivos traçados. A abordagem escolhida para isso foi a antropológica, a qual, 

segundo Agier (2011), se diferencia das demais em primeiro lugar pela questão da 

escala, já que suas análises estão ancoradas no nível microssocial. Em segundo 

lugar, distingue-se pelo fato de envolver pesquisa necessariamente empírica, 

baseada em informações diretas recolhidas em campo pelo pesquisador.      

A escolha das mulheres em questão se deu devido principalmente à 

proximidade já estabelecida entre nós; M. era então minha sogra e alguém cuja casa 

eu já frequentava. J. é vizinha e muito amiga da família de Maurílio; além disso, a 

aparência inacabada de sua casa, somada ao gosto pelas reformas, já me 

despertavam extrema curiosidade. E por fim, T. é vizinha de frente de M., e sua casa 

foi uma das que Maurílio mais frequentou ao longo de sua vida, tendo com isso, 

acesso a um conhecimento privilegiado sobre aquela família. Além disso, essa 

última residência se configurava como o contraponto ideal às outras duas, uma vez 

que era a única das três em que existia a presença do marido. 

Quando defini as questões nas quais minha investigação se concentraria 

e restringi o recorte de análise a apenas três mulheres, não tinha a dimensão da 

complexidade de arranjos que iria encontrar. Isso, porque, embora haja de fato 

elementos que as unem - como a classe, a religiosidade, o patriarcalismo, etc - há 

também uma infinidade de coisas que as separam e tornam a análise desafiadora, 

uma vez que os padrões comportamentais só fornecem fundamento para a análise 

até certo ponto.  

O desenrolar da pesquisa foi me mostrando isso com bastante clareza, 

por exemplo, quando percebi que, embora M. e J. tenham o mesmo apreço por 

reformas, seus objetivos são bastante distintos: a primeira preza pelo conforto e boa 

aparência da habitação, a segunda faz desta atividade um meio de se manter 

ocupada. Na verdade, o caso de J. se mostrou como o mais surpreendente de todos, 

porque foi a primeira vez em que me deparei com alguém que altera a casa há 
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décadas, mas que não aparenta preocupação em chegar a um resultado final e 

satisfatório com isso. 

Em janeiro de 2017, tive a oportunidade de passar um mês vivendo com 

Maurílio em sua casa, um barracão construído ao lado da casa de sua mãe, quando 

ele era, então, o único filho a residir nas proximidades. A casa: uma edificação 

pequena e muito simples, possuindo um quarto, uma sala, cozinha e banheiro, com 

um corredor lateral unindo todos os cômodos encarreirados, e mais um pequeno 

quintal na frente com saída para a Rua Acácias. Com exceção do quarto, cômodo 

frontal da residência, que dá para uma pequena varanda por meio de uma porta de 

correr, todo o restante não possui janelas, o que dificulta a ventilação e iluminação 

natural. Soma-se a isso o fato de as telhas serem todas de amianto, o que no verão 

de janeiro significa um calor e falta de conforto extremos dentro de casa. 

As questões materiais da construção somadas às questões estruturais do 

bairro, que ainda eram relativamente precárias - em termos especialmente de 

transporte público e serviços - representavam, em certa medida, um contraste em 

relação aos lugares onde morei ao longo da minha vida, mas nada se comparava às 

questões sociais vividas ali. O que de longe mais me chamou a atenção, e até 

mesmo me incomodou em vários momentos, foi descobrir que a casa possuía um 

caráter mais público do que privado e que, nela, vizinhos, amigos e familiares 

transitavam com muita naturalidade. A casa de Maurílio era separada daquela de 

sua mãe por um muro com um portão que ficava aberto todo o tempo, isso 

propiciava o livre trânsito não só de M., mas como também de todos os familiares e 

amigos que passavam pela casa dela. As visitas eram muito frequentes e todas elas 

estavam muito habituadas a “irem entrando”, o que gerava um ambiente de pouca 

privacidade, já que era necessário conviver com pessoas dentro de casa boa parte 

do tempo, sem que jamais fosse possível prever sua chegada. 

Em realidade, acredito que o termo “visita” nem seja o mais adequado 

neste contexto uma vez que “receber visitas”, normalmente, reflete uma situação 

extraordinária e usualmente a partir de um combinado prévio. Ali, não apenas nas 

casas de Maurílio e de sua mãe, como em outras casas que eu frequentava, eu não 

percebia este tipo de formalidade no ato de receber as pessoas. Toda essa relação 

era mais fluida e as casas, embora possuíssem muros altos e portões vedados, 

eram bastante permeáveis ao acesso humano a qualquer hora. 
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Curiosamente, então, o fato que tanto me incomodou em algum momento 

(devido às minhas referências pessoais de privacidade e sociabilidade terem sido 

muito distintas), mostrou-se fundamental para o meu acesso às residências, uma 

vez que sempre me senti à vontade para adentrá-las a qualquer hora. E mais do que 

a liberdade de acesso, eu sempre fui recebida com muita disponibilidade por parte 

das três mulheres pesquisadas. Entretanto, se isso significava um real prazer em me 

receber ou uma incapacidade de recusa à minha presença ali, eu já não saberia 

dizer. Mas arrisco acreditar que a primeira possibilidade prevalecia. 

Minhas primeiras entrevistas com cada uma delas foram acompanhadas 

por Maurílio. Isso se mostrou essencial porque, mesmo sem um roteiro de perguntas 

pré-estabelecido, ele sabia quais eram as questões que eu queria abordar, e o fato 

de ele conhecer muito sobre as histórias de vida delas, fez com que acionasse 

acontecimentos-chave que as conduzia às respostas que eu buscava. Neste 

primeiro momento, eu estava muito focada em comprovar a hipótese inicial: de que 

as casas sofreram mais reformas quando passaram a ser conduzidas unicamente 

pelas mulheres. Mas logo foi possível constatar que essa questão era apenas a 

primeira camada de uma realidade bem mais complexa.  Logo na primeira entrevista 

tanto M. quanto J.9 responderam objetivamente que, em vida do marido, as decisões 

sobre suas casas cabiam a eles. 

Além disso, porém, as entrevistas acabaram me levando para rumos 

inesperados como, por exemplo, perceber a autoconsciência que elas, em maior ou 

menor grau, tinham de seu papel enquanto mulheres dentro das estruturas 

doméstica e social. Isso rompeu com um preconceito que eu carregava até então, de 

que elas se submetiam a um modo de vida extremamente patriarcal sem se 

questionarem sobre isso. De fato, eram bastante comuns os depoimentos que 

validavam o discurso machista de que mulheres têm a obrigação de ficar em casa e 

cuidar da família, mas também surgiam falas que demonstravam um significativo 

descontentamento com essa situação. T. foi das três a que mais demonstrou tal 

insatisfação com a vida que teve baseada neste preceito, e tudo leva a crer que, o 

fato de ter sido ela, e não o marido, a principal provedora da família, fez com que ela 

sentisse o peso (e acredito que até mesmo a injustiça) do acúmulo de tantas 

responsabilidades. 

                                                
9
 Esta informação está detalhada nos capítulos quatro e cinco. 
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A minha proximidade com as entrevistadas me gerou, em alguns 

momentos, situações conflitivas: muitas vezes, eu tinha acesso prévio a certas 

histórias de suas vidas por meio do Maurílio e, como é sabido, sobre um mesmo 

acontecimento existem inúmeros pontos de vista, logo, a forma como ele me contava 

muitas vezes era diferente da maneira como elas enxergavam os fatos. Isso 

aconteceu sobretudo com histórias de M. - sua mãe - e eu fui percebendo que, a 

partir de um mesmo acontecimento, eu possuía a versão dela, a dele, e eu acabava 

ainda, inevitavelmente, tirando a minha própria interpretação pessoal, o que se 

configurava ainda como uma terceira versão. Essa situação, por vezes, me trouxe 

dúvidas sobre como escrever a respeito daquilo que me tinha sido apresentado por 

meio de mais de um ponto de vista. Porém, como a pesquisa se baseava nas 

mulheres e sua relação com o espaço doméstico, entendi que o mais importante 

seria tentar compreender aquele que era o ponto de vista trazido por elas, mesmo 

que esta visão não correspondesse necessariamente àquilo que, para a minha visão 

pessoal, parecesse o mais correto.  

Esta questão dos pontos de vista dentro da antropologia é explorada por 

Laplantine (2009, p. 147) quando este identifica a gênese da etnologia coincidindo 

com o momento histórico em que valores antes tidos como absolutos começam 

finalmente a vacilar, causando assim “a relatividade dos pontos de vista, dos valores, 

das concepções do homem e do social, o abandono da idéia de uma verdade 

absoluta situando o bem de um lado, e o mal de outro, comum a todas as 

ideologias”. Ainda segundo o autor, “no romance tanto quanto na etnologia, 

renuncia-se à ideia de que a realidade possa ser apreendida em si, mas, mais 

modestamente sempre a partir de um ponto de vista.” (1988, p. 148). Ou seja, para a 

etnologia não importa descobrir quem possui uma opinião certa ou errada sobre um 

determinado fato - até mesmo porque certo e errado são conceitos relativos – mas, 

sim, compreender as estruturas subjacentes que levam cada agente a pensar e agir 

da maneira como o faz.  

Assim, embora no início da minha investigação não tenha sido claro, 

passado um tempo de pesquisa tornou-se mais evidente que, mesmo eu tendo 

acesso a informações e pontos de vista divergentes, as falas das entrevistadas 

deveriam ser validadas, pois estas representam suas formas de enxergar o mundo 
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e, afinal, este era o objetivo central da minha pesquisa: compreender suas casas e 

suas vidas a partir de suas visões. 

Questionamentos como esse rapidamente me levaram a compreender por 

meio da prática que, em uma pesquisa de cunho antropológico, a neutralidade é algo 

irreal, uma vez que o observador, enquanto sujeito, é parte integrante do objeto de 

estudo (LAPLANTINE, 2009). E, embora já tivesse lido anteriormente sobre estas 

questões em textos etnográficos, vivenciar situações na prática me deram uma 

dimensão mais concreta, bem como uma melhor assimilação das coisas. 

Outro aspecto da pesquisa que acredito ter sofrido influência desta minha 

proximidade com o local, foi a forma como estruturei a pesquisa de campo, ou 

melhor dizendo, como de fato não a estruturei. Isso porque, o método que utilizei 

para coleta de material em campo foi o da observação participante, para o qual as 

entrevistas formais são consideradas muitas vezes desnecessárias devido à 

proximidade obtida com as pessoas investigadas. Baseando-se na obra “Sociedade 

de Esquina” de Whyte (2005), Valladares (2007) sintetiza aqueles que seriam os dez 

mandamentos da observação participante, método utilizado pelo autor deste livro 

que é considerado seminal como guia metodológico para pesquisa qualitativa.  

Dentre os “mandamentos” colocados por Valladares (2007), vale destacar 

o longo processo exigido para coleta de material, sendo muitas vezes necessário, 

inclusive, um período prévio de negociação para entrada no local, etapa eliminada 

em minha pesquisa uma vez que meu acesso ao bairro se deu através de Maurílio. 

A autora menciona também, a importância de se contar com o apoio de um 

informante privilegiado pertencente ao local, ao dizer que 

[...] uma observação participante não se faz sem um "Doc"
10

, intermediário 
que "abre as portas" e dissipa as dúvidas junto às pessoas da localidade. 
Com o tempo, de informante-chave, passa a colaborador da pesquisa: é 
com ele que o pesquisador esclarece algumas das incertezas que 
permanecerão ao longo da investigação. Pode mesmo chegar a influir nas 
interpretações do pesquisador, desempenhando, além de mediador, a 
função de "assistente informal" (VALLADARES, 2007, on-line). 
 

Conforme já mencionado anteriormente, Maurílio desempenhou 

exatamente este papel. Posso dizer que ele acabou sendo, ao final do processo, 

meu informante principal, uma vez que muitas informações eu só conseguiria 

através do olhar dele sobre as coisas. Isso porque ele compreendia de uma forma 

mais ampla os objetivos da minha pesquisa, e por isso me dava informações mais 

                                                
10

 Nome dado ao informante principal sobre o local pesquisado na obra de Whyte (2005). 
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direcionadas sobre histórias dos moradores, principalmente aquelas envolvendo sua 

família e sua mãe. Com exceção de T. que tinha uma maneira mais direta de se abrir 

sobre sua vida, tanto J. como M. me respondiam muitas vezes de forma evasiva às 

perguntas que as incomodavam de alguma forma. No caso de M., por exemplo, as 

perguntas envolvendo seu passado pobre, e a casa de aparência precária onde 

viveram por muitos anos claramente a constrangiam, tornando suas respostas curtas 

e desinteressantes. 

Desta forma, devido à minha vivência prévia no bairro, a pesquisa formal 

teve seu início já embasada em uma quantidade considerável de informações, 

coletadas por mim de forma espontânea durante conversas informais, e que por isso 

não foram sistematizadas em um diário de campo, por exemplo. Já ao final do 

processo, parte das entrevistas estavam registradas em áudio, outra parte não teve 

nenhum tipo de gravação, apenas algumas anotações, e apenas uma, a primeira 

entrevista com M. com a condução de Maurílio, está registrada em vídeo.   

Uma situação interessante com a qual me deparei, e que moldou muito a 

dinâmica da pesquisa, é que nem sempre as visitas que eu fazia às casas eram no 

intuito de colher material e, às vezes, acontecia de surgirem assuntos e informações 

de meu interesse em meio às conversas informais. Por outro lado, houve situações 

em que procurei as entrevistadas com a intenção de elucidar alguma questão 

relacionada à investigação, porém, os assuntos se desviaram para temas que 

estavam presentes em suas cabeças naquele momento. Ou então, o gatilho de um 

determinado assunto as levava a divagar sobre vivências completamente fora 

daquilo que eu estava buscando. Em suma, nunca era possível prever o resultado 

final de uma visita minha, o que, por um lado dificultava meu andamento, mas por 

outro, me abria portas para outras possibilidades, tornando a pesquisa ainda mais 

rica e fascinante. 

Foi em uma dessas divagações, em meio a assuntos que fugiram do 

controle, que eu percebi a importância que o trabalho remunerado exerceu na vida 

de T., porque me dei conta de que não importava o tema que eu levantasse com ela, 

a conversa sempre culminava na questão do seu trabalho como costureira - de longe 

o seu assunto preferido. 

Foi então que, em situações como estas, em que o foco da conversa saía 

de meu controle, que pude perceber pela análise dos discursos das três, aqueles 
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que eram os assuntos mais trazidos à tona por cada uma delas: um elemento-chave 

que estava o tempo todo presente em suas falas. Com isso, foi possível identificar 

como se dava a manifestação deste elemento no espaço construído de suas casas. 

Para T., o trabalho remunerado refletia o processo pelo qual ela 

conquistou empoderamento dentro de sua casa perante os filhos, uma vez que ela 

(e não seu marido) era a principal provedora deste local. No caso de M., ficou claro 

em sua fala o empoderamento trazido por meio do acesso à bens de consumo, algo 

que se deu tardiamente em sua vida. Já no caso de J., cuja fala atribui a Deus todas 

as conquistas de sua vida, ficou evidente que a fé era para ela o principal meio de 

empoderar-se. 11 

Whyte (2005) em sua pesquisa etnográfica, na qual investigou uma 

comunidade pobre de origem italiana vivendo nos EUA, comenta que, em 

determinado momento se deparou com um elemento-chave de sua pesquisa, que 

era o tempo. Segundo suas palavras:   

Eu observava, descrevia e analisava grupos à medida que avançavam e 
mudavam ao longo do tempo. Parecia-me que eu poderia explicar de 
maneira muito mais efetiva o comportamento das pessoas caso as 
observasse durante um certo período, bem mais do que se as pegasse num 
único momento. Em outras palavras, eu as filmava, em vez de fotografá-las. 
(WHYTE, 2005, p.320) 

 
Da mesma forma, no Laguna, a ideia de passagem do tempo também se 

caracterizou como um elemento importante na análise, uma vez que as mudanças 

realizadas em alguns espaços - especialmente as de cunho material - são rápidas e 

constantes. O maior exemplo disso foi a casa de J. que, a cada visita minha, 

apresentava uma nova modificação em relação à visita anterior. Quando comecei a 

frequentar sua casa, J. dividia o lote entre ela, os filhos e ainda alugava alguns 

espaços para pessoas de fora. A parte onde residia era composta de um quarto, 

uma sala, banheiro e cozinha. Na metade do processo, sua casa havia sido 

ampliada agregando um espaço que estava alugado e fora desocupado, desta 

forma, dobrando de tamanho. Já no final, este espaço recém agregado passou a 

servir como habitação para uma “filha de criação” acompanhada de um filho 

pequeno.  

                                                
11

 A análise da manifestação de cada um destes elementos nas casas das mulheres será tratada no 

capítulo cinco.  
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De início, fiquei confusa sobre qual tratamento dar para essa questão, já 

que em um primeiro momento, acreditei que deveria apagar trechos que já havia 

escrito sobre sua casa, uma vez que estes haviam se tornado obsoletos. Depois, ao 

compreender o tempo enquanto um dos elementos principais da análise, pude 

aceitar que espaços assim como a casa de J., sempre fugiriam do meu controle, e 

que a melhor forma de lidar com essa impermanência das coisas era situá-las dentro 

de uma relação espaço/tempo, analisando seus possíveis significados.   

O acesso às fotografias das famílias foi um outro elemento-chave que, 

inclusive, mudou alguns rumos que não estavam previstos na análise inicial. Isso 

porque estas se mostraram como uma importante ferramenta de compreensão não 

apenas dos espaços residenciais mas, sobretudo, das posições sociais daquelas 

famílias inseridas em um meio periférico repleto de todo tipo de limitações. Das três, 

J. é a que possui mais registros, o que se deve principalmente ao fato de que sua 

família alcançou, por um curto período de tempo, uma condição financeira melhor 

em relação aos demais habitantes do bairro. Alguns elementos presentes em suas 

fotos deixam clara a sua busca de distinção social neste período, como por exemplo, 

uma coleção de enciclopédias Barsa, que aparece enfeitando a estante de uma 

família como a dela que teve pouquíssima relação com os estudos.  

Por meio de suas fotos, fica claro também que, embora a perda do marido 

tenha trazido a J. a possibilidade de autonomia financeira, sua casa passou por um 

processo de expansão desenfreado, mal planejado e que degradou um espaço 

anteriormente mais bem estruturado, tal como pode ser visto em suas fotos mais 

antigas que serão apresentadas no capítulo quatro. Por outro lado, considero 

importante mencionar que esta interpretação de sua casa, enquanto um espaço que 

“piorou” ao longo do tempo, reflete uma referência pessoal minha, que considera que 

a casa de antes possuía uma aparência melhor do que a de agora. Já para J., há um 

nítido orgulho de sua casa atual, expresso em sua forma de falar sobre o seu 

espaço, demonstrando com isso uma distância radical entre o meu conceito de 

beleza e o dela. 

Em oposição à evolução da casa de J. está a casa de M., que após viver 

a mesma situação de viuvez, viu sua residência passar por uma melhora 

significativa, análise esta realizada com base em fotos de décadas passadas, 

referentes ao período em que T,, seu marido, ainda era vivo. Um aspecto até mais 
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intrigante do que as mudanças vistas em sua casa, é a melhora apresentada em sua 

própria aparência pessoal. Isso pode ser verificado por meio de suas fotos do final 

da década de 1990, em que aparece ao lado de sua família, e que exibem uma 

mulher de aspecto mais envelhecido do que aquele apresentado por ela atualmente 

(Figuras 1 e 2). O acesso a uma renda própria fez com que, pela primeira vez em 

sua vida, ela pudesse investir em roupas de melhor qualidade e tratamentos 

estéticos diversos.  

Nas fotos abaixo, que ilustram dois momentos separados de quase 20 

anos, é possível perceber - além de uma mudança radical de estilo - uma diferença 

substancial na sua postura, que revela um ganho evidente em termos de 

autoconfiança  

Figuras 1 e 2  M.  (em pé de preto) em 1999 e em 2018 

  

                                                             Fonte: acervo da família.  
 

Já no caso de T., os registros fotográficos disponíveis eram praticamente 

inexistentes - segundo ela por não terem o hábito de fotografar - o que limitou, de 

certa forma, uma análise mais aprofundada. Por outro lado, como sua casa foi, das 

três, a menos alterada, tendo passado por apenas uma reforma pouco substancial 

em 2018, este recurso mostrou-se menos importante, já que não havia muita 

diferença a ser analisada. 
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3. O JARDIM LAGUNA 
……………………………………………….. 
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3.1 Formação do bairro 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

No contexto da urbanização brasileira, a primeira metade do século XX 

marca a fase em que nas cidades grandes, devido à elevação dos preços das áreas 

centrais, os trabalhadores urbanos pobres começam um movimento de abandono do 

centro rumo às periferias. Segundo Santos (2009, p.106) “o modelo rodoviário 

urbano é fator de crescimento disperso e de espraiamento da cidade”, atuando como 

um dos elementos que viabilizou a instalação destas pessoas em áreas mais 

afastadas. Nogueira (2013, p.59) aponta que os moradores afetados por tais 

mudanças “não podiam custear uma moradia nas áreas centrais, mas ganhavam o 

mínimo necessário para financiar a compra de um lote ou de uma modesta casa em 

loteamentos distantes ou para construir um barraco nas favelas que acabavam de 

surgir”, mesmo que estes novos bairros fossem, muitas vezes, carentes de 

infraestrutura adequada como água encanada e esgoto, pavimentação e iluminação 

pública. Este processo de urbanização ficou conhecido como centro-periferia. 

Na cidade de São Paulo, este movimento foi detalhadamente analisado 

por Caldeira (2000) que identifica o seu início já na década de 1940 e aponta um 

padrão marcado por quatro características principais, que podem também ser 

encontradas em outros locais: 1) é disperso ao invés de concentrado, reduzindo a 

densidade populacional das cidades. Só em São Paulo, a queda reduziu a 

população do centro à metade no período de 1914 a 1963; 2) as classe sociais 

vivem longe umas das outras no território da cidade, sendo que as classes médias e 

alta ocupam as áreas centrais, legalizadas e bem equipadas, enquanto as pobres se 

dirigem para a periferia, precária em todos os sentidos e, muitas vezes, ilegal; 3) a 

aquisição da casa própria torna-se a regra para a maioria da população urbana, seja 

ela rica ou pobre; 4) o sistema de transporte se baseia no carro, para as classes 

média e alta e ônibus, para as classes trabalhadoras. Neste caso, o principal agente 

da implementação dos serviços de ônibus não foi o governo mas, sim, empresários 

particulares, em sua maioria também grandes proprietários de terra e especuladores 

imobiliários. Criou-se, assim, um serviço que atendia duplamente aos seus 

interesses, tornando possível a venda de lotes localizados “no meio do mato” 

(CALDEIRA, 2000, p.220). A partir desse mecanismo, começa a surgir um 
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[...] tipo peculiar de espaço urbano no qual áreas ocupadas e vazias 
intercalavam-se aleatoriamente por vastas áreas. Não havia nenhum 
planejamento prévio e as regiões ocupadas eram aquelas nas quais os 
especuladores tinham decidido investir. Sua estratégia era deixar áreas 
vazias no meio das ocupadas para que fossem colocadas no mercado mais 
tarde por preços mais altos. (CALDEIRA, 2000, p. 220). 

O estudo de caso aqui proposto, o bairro Jardim Laguna, localizado na 

periferia de Contagem, se enquadra até certo ponto nas características identificadas 

por Caldeira (2000) na cidade de São Paulo. Surgido no início da década de 1960, 

de forma isolada tanto da malha urbana de Contagem como de Belo Horizonte, o 

bairro em questão foi fruto do loteamento de uma fazenda pertencente à família 

Guimarães, grande proprietária de terras na região. Ilhado em relação aos bairros do 

entorno, ou “no meio do mato” tal como colocado por Caldeira (2000), seu 

isolamento completo durante as duas primeiras décadas foi um fator marcante no 

seu desenvolvimento (tal como veremos no subcapítulo 3.2). O Laguna difere com 

relação ao transporte público, que só se tornou uma realidade no bairro na década 

de 1970, e ao loteamento que o originou, pois este possuía caráter regular. 

Controlada principalmente pela iniciativa privada, a urbanização da 

periferia contou até a década de 1970 com pouca colaboração e fiscalização das 

autoridades governamentais, sendo que a própria legislação, por não tratar 

especificamente das áreas suburbanas e rurais, dava brechas às mais diversas 

formas de exploração destes locais (CALDEIRA, 2000). Como resultado, além de 

toda a ausência de infraestrutura mínima exigida pelos órgãos municipais para áreas 

centrais, tornou-se comum que os moradores, por falta de recursos financeiros, 

construíssem suas casas sem aprovar a planta na prefeitura. Logo, mesmo quando 

os lotes adquiridos por eles eram legais, quase sempre a construção produzida ali 

não era. Maricato (1982) aponta que na década de 1970, havia em São Paulo de 

2000 a 5000 loteamentos clandestinos, sendo o termo “clandestino” conceituado por 

ela justamente enquanto um local não fiscalizado, com possíveis irregularidades na 

posse de terra e no cumprimento à legislação de uso e ocupação do solo. Sampaio e 

Lemos (1984) ressaltam que a clandestinidade dos loteamentos executados é o que 

justifica o baixo custo dos terrenos, localizados em áreas afastadas do centro e 

ainda fortemente ligadas à zona rural da cidade. Este é o fator, inclusive, que torna 

viável o acesso desta população à casa própria, uma vez que “depois da 

alimentação a habitação é o maior gasto do orçamento da família trabalhadora, 
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girando em torno de 18% a 25% da renda familiar a ela destinada” (MARICATO, 

1982, p. 86). Desta forma, a periferia urbana que se desenvolveu no Brasil, durante 

este período, pode ser caracterizada como 

[...] o espaço da residência da classe trabalhadora ou das camadas 
populares, espaço que se estende por vastas áreas ocupadas por pequenas 
casas em pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou negócios, sem 
equipamento ou infra-estrutura urbanos, onde o comércio e os serviços 
particulares também são insignificantes enquanto forma de uso do solo. 
(MARICATO, 1982, p.82). 

Baseando-se nesta definição, e considerando este processo de 

urbanização como característica do bairro aqui estudado, adotaremos neste trabalho 

a denominação “popular” para designar o tipo de bairro, moradia e população 

presentes no Jardim Laguna12. 

A instalação da CEASA nas imediações do bairro em 197413 foi 

responsável pela reconfiguração da maior parte da atividade econômica 

desenvolvida ali, uma vez que absorveu uma parcela significativa da mão de obra 

local, além de incentivar a vinda de pessoas de outros lugares a se instalarem no 

bairro, representando, com isso, a principal fonte de renda do lugar. Considerando 

como exemplo apenas as três famílias investigadas neste estudo, mais da metade 

das pessoas trabalharam ou ainda trabalham na CEASA; toda a família de J., todos 

os filhos de M. e quase todos os filhos de T.. As ocupações sempre foram as mais 

variadas: J. e seu marido tiveram ali um comércio de venda de côco, e após o 

falecimento dele - com o consequente fechamento da loja - ela passou a fornecer 

marmita para os funcionários do lugar. Já os filhos de M. e T. assumiram funções 

diversas como chapa, caixa, auxiliar de escritório e vendedores.  

Este aquecimento econômico da região promovido pela CEASA foi 

responsável ainda por acelerar a ocupação e crescimento do bairro. Além disso, pelo 

fato de lá funcionarem atividades muito variadas, que além do comércio no atacado 

incluíam também vendas no varejo, como no caso de alimentos e roupas, ou ainda 

serviços, como farmácias, lotérica, correios, entre outros, foi possível que a 

                                                
12

 Apenas uma ressalva vale ser mencionada, a de que Maricato (1982) baseia sua análise na região 
metropolitana de São Paulo, onde o lote mínimo permitido na capital é de 250 m², e em sua pesquisa 
ela afirma que foi comum encontrarem lotes com menos de 200 m². No Laguna, por outro lado, os 
lotes vendidos na década de 1960 possuíam uma média 370 m², ou seja, muito acima deste padrão 
definido por ela como característico da formação das periferias. 
13

 Fonte: http://www.ceasaminas.com.br/ 
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população desenvolvesse uma relativa autossuficiência, dependendo menos das 

áreas centrais para serviços diversos. 

Atualmente, embora conurbado ao município de Contagem desde a 

década de 1980, pode-se dizer que o isolamento social14 do bairro aqui estudado 

persiste na distância (17 km do centro de Belo Horizonte e 10 km do de Contagem) 

e, principalmente, na precária estrutura de transporte público que até hoje alimenta o 

bairro.  

 

3.2 Perfil dos moradores 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Os primeiros moradores começaram a chegar no início dos anos 1960 

vindos de outros bairros de Belo Horizonte ou Contagem, ou mesmo de outras 

cidades. J., embora não saiba precisar o ano, chegou por volta desta época e relata 

que nos primeiros anos não havia nenhum tipo de infraestrutura, sendo até a água 

para consumo doméstico coletada nas inúmeras minas espalhadas pelo local 15. 

Segundo ela, as lenhas que abasteciam o fogão eram retiradas das próprias árvores 

existentes na região e o ônibus mais próximo que os ligava ao centro de Belo 

Horizonte ficava no bairro do Glória, a cerca de três quilômetros de distância dali. 

Nesta época era comum a criação de bois, porcos e galinhas, bem como as hortas 

cultivadas no quintal das casas.  

Antes de se mudarem para o Laguna, ela residia no bairro de Santa 

Efigênia, em Belo Horizonte, com seu marido e dois filhos, em um cortiço com 

inúmeras casas de um cômodo cada, de onde tiveram que sair pela impossibilidade 

de arcar com o preço do aluguel, que naquela época já se tornava inviável para 

parte da população da região central. Com o valor correspondente ao aluguel de um 

cômodo no centro, o marido de J. pôde investir no financiamento de dois lotes no 

Jardim Laguna, sendo que um deles foi vendido anos depois.  

                                                
14

 Esta informação se baseia em conversas informais com moradores locais, os quais poucos são 
aqueles que saem do bairro para usufruir de equipamentos culturais e de lazer, localizados no centro 
das duas cidades mais próximas (Belo Horizonte e Contagem), e aqueles que saem, quase sempre é 
apenas por motivo de trabalho. 
15

 J., entrevista concedida em sua casa em 09/10/2018, Contagem/MG. 
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A mudança do casal foi feita por meio de uma carroça, naquela época ela 

recorda que tudo o que possuíam eram algumas poucas roupas, utensílios de 

cozinha e outras miudezas. Ao chegarem ao local, ela se instalou com os dois filhos 

sob uma lona presa a uma árvore próxima à lagoa, enquanto seu marido, com a 

ajuda de um parente, se dirigiu ao lote para darem início à construção de um 

cômodo improvisado que abrigaria a família durante os primeiros dias. J. afirma que 

o fato de saberem que aquele terreno era deles representava um alento muito maior 

em relação à condição anterior, em que o risco de despejo vinha se tornando 

iminente. A dificuldade devida à escassez material na qual viviam nesta época, que 

os obrigou a se mudarem antes mesmo de dispor de uma casa pronta, e mais a 

distância do centro, eram compensadas pela segurança da casa própria. 

Este isolamento geográfico, que caracterizou as duas primeiras décadas 

da existência do bairro, provocou o desenvolvimento de uma população em certa 

medida autossuficiente em suas mais diversas formas. Isto se deve em grande parte 

à necessidade que tiveram de, desde cedo, improvisar meios de sobrevivência 

contando com os poucos recursos ali disponíveis, principalmente devido à 

dificuldade de acesso até lugares mais bem estruturados. J. recorda que no início do 

bairro havia apenas uma pequena mercearia 

[...] que era uma barraquinha que eles botavam as coisas sem prateleira, 
daí ficava no chão....tem coisa que foi melhorando...mas pra você fazer 
compra era lá no Glória...o S. (marido) mesmo é que sofria porque ele trazia 
as coisas na cacunda e vinha a pé de lá aqui (J..Entrevista concedida em 
09/10/2018 em sua casa). 
 

Esta autossuficiência está relacionada à resiliência, “que é a capacidade 

de adaptação autônoma [...] às vicissitudes da dinâmica do mundo exterior” (MALUF, 

,2011, p.69).  No que diz respeito ao espaço, esta característica tem sido observada 

em outros contextos e reflete “uma propriedade capaz de responder a choques e 

improvisar soluções que a riqueza, a economia de mercado e o Estado centralizado 

não conseguem satisfazer” (VERÍSSIMO, 2015, p.9). O contexto do Laguna 

apresenta diversas características que demonstram, portanto, esta capacidade de se 

adaptar às adversidades, tais como a prevalência de casas autoconstruídas, o 

desenvolvimento da agricultura doméstica, a gestão de água e resíduos e o 

empreendedorismo da população local para sobreviver e se manter. 
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Outro exemplo de autossuficiência, ou resiliência no bairro, foi o comércio 

de colchões feitos de capim pelo marido de M., o T. do colchão, como era conhecido 

localmente. A atividade que lhe gerou fama no bairro durou de 1970 a 1981, período 

em que esta matéria-prima ainda era muito abundante por ali. A atividade supria não 

somente a necessidade de geração de renda da família de T., como também atendia 

a uma demanda de consumo dos demais habitantes, em um período em que o poder 

de compra destes era extremamente limitado para um colchão industrializado. T. 

contava ainda com a ajuda de sua esposa, que era responsável pela confecção das 

capas feitas em tecido de chitão, que na época eram adquiridos no centro de Belo 

Horizonte. A entrega do produto pronto era feita por ele mesmo por meio de uma 

carroça alugada de seu vizinho, a mesma usada para transportar o capim colhido 

nas imediações do bairro. Este negócio é uma excelente amostra de uma solução 

improvisada que deu certo devido à sua sustentabilidade: atendia a uma demanda 

local, era produzido por gente dali e com matéria-prima encontrada na região. Já nos 

anos 1980, a crescente escassez do capim, devido à expansão urbana, somada à 

disponibilidade do colchão feito de espuma - que passa finalmente a ser encontrado 

no comércio local por um preço mais acessível - faz com que a produção de 

colchões de T. gradativamente chegue ao fim 16. 

Do ponto de vista coletivo, a resiliência pôde ser observada, agora em 

escala mais ampla, já que envolveu o engajamento de parte da população frente ao 

governo do município, foi a forma como se deu a instalação da rede de esgoto na 

Rua das Acácias, cuja implementação foi feita pelos próprios moradores. Em 1983, 

quase duas décadas depois do início de desenvolvimento do bairro e com o mesmo 

já bastante povoado, alguns moradores resolveram pressionar a prefeitura de 

Contagem - naquela época gerida por Newton Cardoso - para a instalação da rede 

de esgoto, já que até naquele momento as casas tinham que despejar todo o dejeto 

em fossas, localizadas nos quintais de cada uma daquelas moradias. Além do custo 

de manutenção, essas fossas traziam todo tipo de problema aos moradores, 

especialmente no verão, quando as altas temperaturas podiam espalhar o mau 

cheiro por dezenas de metros.17. 

                                                
16

 MAURILIO, entrevista concedida em sua casa em 22/09/2018, Contagem/MG. 
17

 MAURILIO, entrevista concedida em sua casa em 22/09/2018, Contagem/MG. 
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Mesmo após uma grande pressão, a prefeitura não cedeu à demanda da 

população que, de forma clandestina, se viu obrigada a gerir a obra por conta 

própria18. Eis que por cerca de um mês, num trabalho de mutirão encabeçado por 

D., marido de T., os moradores conseguiram abrir os buracos necessários e 

improvisaram a rede de esgoto da rua (figura 4), levando os dejetos agora 

diretamente para o córrego que passava a cerca de 60 metros dali. A obra configura 

uma tendência de ampliação da autoconstrução, que não se restringe mais “aos 

meios de consumo individual. [Assim], nos domingos e feriados, nas horas de 

descanso, os trabalhadores constroem artesanalmente uma parte da cidade”. 

(MARICATO, 1982, p.79). Tempos depois, a prefeitura, numa nova gestão, 

providenciou o saneamento básico para todo o bairro e, na mesma época, o asfalto.  

Figura 4   Rede de esgoto sendo instalada na Rua Acácias por moradores locais.

 
Na foto estão presentes S., marido de J. (a esquerda)  

e D., marido de T. (a direita), 1983. 
 Fonte: acervo da família de J. 

  

                                                
18

 D., entrevista concedida em sua casa em 30/07/2019, Contagem/MG. 
 



34 
 

 3.3 Arquitetura local 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Com relação à arquitetura, no Jardim Laguna predominam ainda hoje as 

casas autoconstruídas e com fachadas muradas ou gradeadas (figuras 5, 6 e 7), 

comumente resultantes do medo da violência urbana. As soluções construtivas são 

quase sempre as mais simples, atendendo apenas às necessidades mais basilares 

de seus moradores.  

 

Figuras 5, 6 e 7   Três fachadas de casas localizadas na Rua Acácias 

 
Maio de 2018.  

Fonte: a autora. 
 

Ainda se pode identificar alguns resquícios de construções típicas das 

décadas de 1970 e 1980 como, por exemplo, o uso de azulejos nas fachadas. No 

entanto, diferentemente de bairros mais tradicionais das cidades de Belo Horizonte e 

Contagem, onde ainda é possível detectar uma grande quantidade de casas que 

datam de períodos até mais antigos, através da minha pesquisa de campo foi 

possível observar um padrão de comportamento em grande parte de seus 

residentes, que se empenham em apagar qualquer registro relacionado a tempos 

pregressos; memória apenas de pobreza para eles. 

No Laguna, é nitidamente possível observar, tanto por meio de fotos 

quanto por relatos dos moradores, que o passado quase sempre os remete a uma 

escassez material maior do que o presente. Reflexo disso é que um dos discursos 

mais comuns ouvidos ao se visitar casas de moradores, é o do desejo incessante 

de, assim que possível, “modernizar” algum item da casa. O resultado expresso nas 

moradias é o constante aniquilamento da passagem de tempo não apenas em suas 

fachadas, como também em seus móveis e objetos, uma vez que, ao que 

transparece na maioria dos casos, por uma questão de referência sócio temporal, 

não se nutre relação afetiva com o que é antigo. Esta ideia, baseada no contraponto 
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entre antigo e “moderno”, comumente identificada no imaginário da população aqui 

investigada, será melhor desenvolvida no estudo de caso de M., no subcapítulo 5.2. 

No bairro em questão, a autoprodução parece ser praticamente a única 

alternativa para seus moradores construírem ou reformarem suas casas. Este 

modelo atende à demanda de um perfil populacional caracterizado pelo recebimento 

de renda de uma forma que eu denomino como “gotejamento”: em pequenas 

porções com intervalos de tempo muitas vezes longos, já que, considerando os 

baixos rendimentos destes trabalhadores, o dinheiro investido na habitação muitas 

vezes depende de ganhos extras como o 13°. Este fato, por sua vez, gera um 

crescimento parcelado da casa, “pois o trabalhador sempre dispõe de poucos 

recursos para a compra dos materiais que são, portanto, extremamente racionados” 

(MARICATO, 1982, p.86). Este modelo de produção muito lento cria em seus 

moradores uma sensação de eterna incompletude da casa, ou seja, a sensação de 

se habitar um espaço que, devido à carência de recursos, nunca chega ao fim. Este 

sentimento é comum em circunstâncias similares, fato que leva, por exemplo, 

Maricato e Pamplona (1977) a apontar que 64,8% dos proprietários em área por eles 

analisada na periferia de Osasco, região metropolitana de São Paulo, não 

consideram suas casas terminadas.  

Aqui faz-se necessária uma definição mais precisa de dois termos, 

comumente confundidos, para um melhor entendimento da questão. Primeiramente, 

autoprodução, que ocorre quando os próprios moradores gerem os recursos e 

tomam as decisões “com pouco ou nenhum acesso a informações, suporte técnico, 

financiamento e intervenção do poder público” (KAPP; CARDOSO, 2013, p. 104). Já 

autoconstrução, indica “apenas e estritamente, a participação direta dos moradores 

no trabalho material do canteiro, independentemente de estar combinada à 

autoprodução ou a outras formas de gestão” (KAPP; CARDOSO, 2013, p. 104). Este 

é o modelo que caracteriza favelas e a maior parte das periferias. No Jardim Laguna, 

a grande maioria das casas foram de fato erguidas e reformadas por uma junção das 

duas coisas: autoprodução + autoconstrução. No entanto, mais recentemente, 

devido à ausência da figura masculina em muitos lares, mais propensa a se envolver 

em trabalho físico, a primeira tem se sobressaído em relação à segunda.  

Pode-se caracterizar então, a arquitetura que se desenvolveu no Laguna, 

especialmente durante as primeiras décadas, como sendo uma “arquitetura da 
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necessidade”, ou seja, uma arquitetura em que pouco ultrapassa a função 

meramente de abrigo conferida a uma habitação. Nesta primeira fase, era comum 

que os moradores dos lotes recém adquiridos construíssem um cômodo único para ir 

sendo ampliado e melhorado aos poucos19. Sampaio e Lemos (1984), mostraram 

em uma de suas pesquisas na periferia, que somente 13% dos que construíram 

suas casas tiveram uma determinada intenção de usar materiais para satisfazer seu 

‘gosto pessoal’” (SAMPAIO; LEMOS, 1984, p.20). Segundo eles, este padrão se 

contrapõe àquele encontrado em classes de mais alta renda que, quando compram 

certos tipos de material, procuram satisfazer a um desejo de ordem estética, 

enquanto “o trabalhador vê na compra do material apenas o aspecto utilitário ou 

funcional” (SAMPAIO; LEMOS, 1984, p.20). Este fato demonstra que, para este 

grupo de pessoas, a aquisição de material opera ainda no campo das necessidades 

primárias, sendo o fator estético muitas vezes uma questão secundária neste 

contexto.  

Dentro das muitas formas presentes no processo de autoprodução 

ocorrido nas periferias, existe uma em especial que é uma síntese desse modo de 

vivência: bater laje. Como, de modo geral, essas casas foram construídas com 

telhados de amianto na formação do bairro, num processo muito mais barato que a 

laje de concreto, houve no Jardim Laguna, a partir dos anos 1990, um fenômeno que 

atingiu uma parte considerável do bairro; a construção de laje de concreto nas 

residências, fosse em substituição simples às telhas de amianto, fosse para fazer 

uma base para a construção de outros pavimentos. Coincide, inclusive, o auge 

desse processo com o da "verticalização" do bairro, surgindo, em profusão, casas de 

dois, três e até quatro andares, já que nos anos 1990 e 2000 os terrenos vagos eram 

muito raros, e o valor dos imóveis subiu demasiadamente, restando então como 

alternativa para os filhos e filhas que iam casando, a ampliação da casa deste 

modo.20 

O processo de bater laje consiste, então, em contratar um pedreiro - em 

geral pessoas do bairro mesmo, mas atuando ali como um profissional, a soldo - e 

chamar amigos e parentes para, em regime de mutirão, ajudar a subir com todo o 

concreto para o teto da casa. Como a secagem desse concreto é rápida e precisa 

ser espalhada de modo homogêneo por toda a cobertura, faz-se necessário então 
                                                
19

 MAURILIO, entrevista concedida em sua casa em 22/09/2018,Contagem/MG. 
20

 MAURILIO, entrevista concedida em sua casa em 22/09/2018, Contagem/MG. 
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um trabalho de várias mãos. A depender do tamanho da laje, é comum encontrar até 

20 pessoas trabalhando. Esta atividade se dá sempre aos finais-de-semana ou 

feriado, para poder contar com o maior número de pessoas. Ao fim, essas pessoas 

comem e bebem à farta, pelo fornecimento de quem é dono ou dona da laje. Há 

cerca de três ou quatro anos o processo vem, muito timidamente, sendo substituído 

pelos caminhões betoneiras, no qual apenas dois profissionais e um caminhão cheio 

de concreto fazem todo o serviço. Mas segundo relatos dos moradores locais, há 

uma resistência por parte da população ali do bairro, menos pela eficiência do 

serviço com muita gente, mas muito pelo gesto coletivo de união e pela farra que 

isso gera.  

Esta vivência somada a muitas outras interações sociais ainda presentes 

no local demonstra que, se por um lado o aspecto material do bairro apresenta 

rápida e constante transformação, sendo que “as inegáveis precariedades dos 

espaços assim gerados não provêm prioritariamente da incompetência mas da 

pobreza material e política de seus autores” (KAPP, 2011, p.345), por outro, é 

possível inferir, por meio de observações feitas no local, que as relações 

interpessoais de convivência e trocas talvez sejam o maior patrimônio preservado do 

lugar. Nos bairros mais abastados das cidades grandes e médias contemporâneas, 

os condomínios fortificados, com complexos sistemas de segurança, são hoje 

praticamente a regra das soluções construtivas. Este modelo cria um perfil de 

vivência isolada do entorno e do contato com a cidade onde “não só as atitudes na 

rua estão mudando, mas a própria composição da multidão. As classes média e alta 

tentam evitar as ruas e calçadas movimentadas, preferindo fazer compras nos 

shopping centers e hipermercados” (CALDEIRA, 2000, p. 320). Já no Laguna, é 

claramente observável que a interação dos moradores com a rua e vizinhança ainda 

é bastante presente, demonstrando que, tal como apontou Lefebvre (1991) a 

respeito das periferias da América Latina, estes espaços possuem uma vida social 

muito mais intensa do que as áreas burguesas das cidades (esta apropriação por 

parte dos moradores com o espaços públicos será melhor analisada no subcapítulo 

3.4).      

No entanto, recentemente, já tem sido possível observar algumas 

mudanças notáveis no sentido de uma transição desta chamada “arquitetura da 

necessidade” para uma arquitetura focada no “embelezamento” das moradias. 
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Considerando o momento em que esta nova fase se torna mais perceptível - os 

últimos 15 anos - acredita-se que as mudanças políticas ocorridas em meados dos 

anos 2000, e que beneficiaram especialmente as camadas mais baixas da 

sociedade brasileira, representaram um contexto favorável para o surgimento deste 

movimento. O elemento que melhor denota esta transição, e que pode ser 

observado por meio do acervo fotográfico dos moradores, é a aplicação cada vez 

mais frequente de pintura e textura nas paredes externas e internas das casas, algo 

raramente encontrado nestas mesmas casas em décadas anteriores (figuras 8 e 9).  

 

Figuras 8 e 9  Quartos da casa de M. na década de 1980. 

  
Fonte: Acervo da família 
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3.4 A Rua Acácias 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Figuras 10   Mapa de localização da Rua Acácias.

 
Fonte: Google Maps 

 

Entre as Ruas Secóia e Pequi, situa-se uma pequena via de apenas 280 

metros de extensão, a Rua Acácias (figura 10). Nela localizam-se 26 residências21, 

cinco comércios22, cinco pontos comerciais inativos, três igrejas neopentecostais23, 

dois bares e um escritório de advocacia. Sua referência no bairro Jardim Laguna é a 

praça situada em uma de suas extremidades, local que já foi palco de shows, festas, 

ponto de grande socialização entre seus moradores, e que hoje ainda representa um 

importante ponto de encontro, embora com menos atividades culturais. Durante o dia 

o público é absolutamente diversificado, sendo comum, sobretudo, encontrar mães e 

avós com crianças pequenas brincando por ali (figuras 7 e 8). O espaço, embora não 

tenha playground, é agradável, com áreas livres, árvores e alguns bancos.  

São comuns também os grupos de jovens, especialmente do sexo 

masculino que se encontram depois da aula e passam longas horas conversando. Já 

                                                
21

  Na realidade torna-se difícil de precisar a quantidade de casas pois em cada lote normalmente são 
construídas mais de uma casa. Este dado baseia-se na observação daquilo que é possível identificar 
do ponto de vista da rua. 
22

 Sendo uma padaria, uma loja de roupas e utilidades para casa, uma loja de móveis, 
eletrodomésticos e outras utilidade domésticas e duas locadoras de material para festas. 
23

 Sendo uma delas frequentada exclusivamente por haitianos (aos não haitianos é vetada a 
presença), cujo culto é todo feito em língua crioula.  
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durante a noite a frequência se torna um pouco menos diversa, sendo 

principalmente ocupada por adolescentes e adultos do sexo masculino reunidos em 

grupos, jogando baralho, bebendo, ou apenas conversando (figura 13). Algo 

interessante de ser observado, é que, embora haja diversos grupos mistos, há uma 

prevalência de grupos constituídos de pessoas do mesmo sexo, sendo os mais 

comumente observados: os grupos de avós, mães e filhos pequenos (figuras 11 e 

12), os grupos dos adolescentes do sexo masculino, dos adultos do sexo masculino 

(figura 13) e das adolescentes do sexo feminino. 

Recentemente a prefeitura do município de Contagem passou a oferecer 

aulas de dança, entre outras atividades físicas, em espaços públicos da cidade24, 

sendo a praça do Laguna um dos locais contemplados pelo projeto. Isso tem gerado 

uma movimentação feminina expressiva durante a noite, uma vez que, embora não 

haja restrição de sexo para participar das aulas, todas as interessadas são mulheres 

(figura 14). Este se configura ainda, como mais um grupo composto por pessoas do 

mesmo sexo. 

 

Figuras 11 e 12    Praça do Laguna durante o dia

  
Predominância de uso por mulheres acompanhadas de crianças. Fevereiro de 2019.  

Fonte: a autora. 

                                                
24

 O projeto da prefeitura se chama Movimenta Contagem. Disponível em: 

<http://www.contagem.mg.gov.br/debemcomavida/movimenta-contagem-retoma-as-atividades-nesta-
sexta-feira-20/> Acesso em 30 out. 2019. 
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Figuras 13 e 14  Praça do Laguna durante a noite. 

  
Predominância de usuários do sexo masculino, com exceção da recente ocupação feminina 

propiciada pela aula de dança. Fevereiro de 2019.  
Fonte: a autora. 

 
Em frente à praça, onde predominam as residências, há também um 

ponto de comércio de roupas e outras variedades de objetos para casa que funciona 

durante o dia. No final da tarde três bares abrem suas portas, todos localizados na 

Rua Pequi e quase um ao lado do outro, seguindo abertos até tarde da noite. O bar 

mais novo deles é conhecido como Bar da Jaqueline, e se destaca dos demais por 

apresentar algumas peculiaridades: em primeiro lugar por sua dona ser mulher, algo 

ainda pouco comum. Por ali, a quantidade de bares é imensa e quase sempre de 

propriedade masculina. Em muitos deles, pode até existir alguma figura feminina 

trabalhando, em geral a esposa, ou alguma mulher da família que ajuda no local. No 

entanto, os próprios nomes dos bares não deixam dúvida quanto a sua propriedade: 

Bar do Samuel, Bar do Maurício, do Jaime, etc. O Bar da Jaqueline difere dos 

demais por outras questões ainda, uma delas é a sua decoração que, embora muito 

simples, apresenta toques de cuidado, como plantas e alguns móveis 

confeccionados por ela. Eles são produzidos com materiais de descarte, como 

carretéis, só que com estofamento de tecido nos assentos, que proporcionam maior 

conforto do que as cadeiras de plástico convencionais. Além disso, o perfil de seus 

frequentadores é normalmente mais diversificado que os demais bares locais, sendo 

composto por muitas mulheres e famílias. 
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No Laguna, é possível identificar a presença de uma cultura expressiva de 

bares que abrem também durante o dia e que são frequentados quase 

exclusivamente por homens na saída do trabalho25, por aposentados ou 

desempregados, que se reúnem para beber, jogar ou simplesmente aproveitar o 

tempo ocioso fora de suas casas.  

Whyte (2005) em sua pesquisa etnográfica, empreendida em um bairro 

pobre e degradado de Boston no final da década de 1930 e, povoado 

majoritariamente por imigrantes italianos, detectou um padrão de socialização 

masculina caracterizado pela formação de gangues de esquina. Além das gangues, 

compostas sobretudo por rapazes mais pobres e com maiores dificuldades de 

acesso ao estudo e a uma profissão formal, havia também um clube criado pelos 

rapazes formados e com uma vida mais bem estruturada em relação aos demais.            

Segundo ele, a importância dada a estes grupos na construção da 

identidade masculina é tamanha, que o lugar onde o rapaz vive apresenta pouca 

relevância para ele, uma vez que “raramente fica em casa, exceto para comer, 

dormir ou se está doente” (2005, p.261). Quando os amigos querem encontrá-lo, 

procuram-no primeiramente na esquina. Este comportamento independe do fato de 

que o rapaz seja casado ou solteiro pois, embora haja alguns que dediquem um 

pouco mais de atenção às suas famílias, a maioria pode ser encontrada quase todas 

as noites da semana na esquina que frequenta. Embora a análise do autor seja 

totalmente voltada para o funcionamento dessas organizações sociais de 

composição exclusivamente masculina, ele não deixa de observar que a vida 

naquele bairro  

[...] não era nem de perto tão interessante e agradável para as garotas 
como para os homens. Um rapaz tinha total liberdade para sair e andar à-
toa. As garotas não podiam ficar pelas esquinas. Tinham que dividir seu 
tempo entre sua casa, a casa das amigas e dos parentes e um emprego, se 
fosse o caso. (WHYTE, 2005, p.300). 
 

Seria necessário um estudo mais aprofundado da vida social do bairro 

Jardim Laguna para que fossem feitas afirmações mais consistentes acerca do 

comportamento social de seus moradores, mas este não é o objetivo desta 

pesquisa, que tem seu foco no ambiente doméstico. No entanto, em cerca de três 

anos de observação já se torna bastante claro que existe efetivamente um 

                                                
25

 Por causa da CEASA, que tem um sistema de trabalho que começa logo de madrugada, é comum 
que pessoas saiam do trabalho muito cedo. 
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predomínio de homens que socializam, usufruindo de seu tempo livre, em espaços 

públicos como praças, bares, igrejas, campos e quadras de futebol, enquanto 

mulheres, mesmo quando ociosas, ficam mais limitadas ao espaço da casa. Os 

espaços de socialização das mulheres, especialmente as mais velhas, comumente 

são restritos às casas de vizinhos e familiares, ao comércio local, onde vão com a 

finalidade de abastecimento da casa e igrejas, onde participam de atividades 

religiosas. Obviamente que existem mulheres que frequentam praças e bares 

também, porém sempre em número reduzido e, especialmente no caso dos bares, 

trata-se de uma atividade ainda muito recente, e restrita a bares específicos, como é 

o caso do Bar da Jaqueline, mencionado anteriormente. 

As soluções construtivas das casas, por sua vez, não propiciam mais 

nenhuma interação visual dos moradores com a rua, tal como acontecia quando o 

uso de muros altos ainda não era uma constante. Atualmente é muito raro encontrar 

uma casa sem muros e portões que se interponham entre a rua e a sua fachada. 

Esta característica, aliás, pode ser definida como um padrão entre os mais 

frequentes do bairro: a existência de muros. Caldeira (2000) denomina como 

“estética de segurança” este modelo construtivo contemporâneo caracterizado por 

muros altos, portões sólidos sem visibilidade interna e aparatos de segurança como 

cercas, câmeras, etc. Segundo a autora, todos estes elementos “tornaram-se parte 

de um novo código para expressão da distinção” em que tal código “incorpora a 

segurança num discurso sobre gosto, transformando-a em símbolo de status” 

(CALDEIRA, 2000, p.294). Embora sua análise seja focada em construções das 

classes média e alta paulistana, ela apresenta inúmeros exemplos de casas 

autoconstruída em bairros populares, similares ao Jardim Laguna, onde se pode 

detectar a mesma tendência construtiva. Segundo ela, apesar de o investimento em 

cercas, muros e grades ser alto e representar um fardo para uma família de baixa 

renda, ainda assim, ele é considerado absolutamente necessário.  

Tomando como base apenas as casas que compõem a Rua Acácias, 

temos um total de 26 residências, sendo todas as 26 vedadas com muros ou portões 

sólidos, sem qualquer tipo de acesso visual ao seu interior. Durante conversas 

informais, os moradores apontam especialmente o medo da violência como sendo 

aquilo que motivou a construção dos muros, mas há indícios de que esta solução 

passa também por outras questões igualmente importantes - embora menos 
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mencionadas - como a do status social, por exemplo. Maurílio recorda com muita 

nitidez do momento em que sua casa passou pela reforma que eliminou o quintal de 

terra e a cerca-viva que delimitava o lote, dando lugar ao quintal cimentado e ao 

muro alto. Ele relata que nesta ocasião, chamou-lhe a atenção a felicidade com que 

sua mãe vivenciou as mudanças, primeiro porque, naquela rua, sua casa foi das 

últimas a incorporar o novo padrão. E segundo porque, na percepção dele, ficou 

claro que, para sua mãe, a condição anterior era um símbolo de atraso e até mesmo 

algo que ela considerava vergonhoso. 

Independentemente de quais sejam as motivações reais, o fato é que o 

muro é um elemento que gerou e vem gerando impactos nas formas de socialização 

de seus moradores, especialmente das mulheres mais velhas, que passam mais 

tempo dentro de casa. Caldeira (2000) afirma que, em espaços urbanos onde as 

construções são vedadas por muros, a experiência com o espaço público se torna 

cada vez mais comprometida uma vez que 

[...] as pessoas se sentem restringidas sem seus movimentos, assustadas e 
controladas; saem menos a noite, andam menos pelas ruas, e evitam as 
“zonas proibidas” que só fazem crescer no mapa mental de qualquer 
morador da cidade, em especial no caso das elites. (CALDEIRA, 2000, 
p.301) 
 

No caso de mulheres, este medo do espaço público ganha um peso 

adicional devido aos inúmeros casos de violência sexual dos quais frequentemente 

são vítimas. 

Os relatos acerca da rotina das três moradoras analisadas nesta pesquisa 

irão evidenciar algumas destas questões nos capítulos seguintes. Mas vale ser 

mencionado aqui que, de formas distintas, todas as três pouco (ou nada, no caso de 

uma delas) usufruem dos poucos espaços de convivência do bairro, como bares e 

praças: em primeiro lugar, porque estes espaços são extremamente limitados; 

existem em pequena quantidade e são pouco convidativos muitas vezes; no caso de 

praças (com exceção daquela localizada na extremidade da Rua Acácias), 

raramente é possível encontrar sombra ou mobiliário urbano adequado. E, em 

segundo lugar, porque acredita-se que existe um modelo de diferenciação de 

gêneros, ainda muito presente especialmente em classes de mais baixa renda, 

responsável por construir padrões de comportamentos e de apropriação de espaços 

de maneira diferenciada. Isso porque, em um contexto de privação material, as 

relações envolvendo homens e mulheres se tornam ainda mais nítidas, uma vez que 
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“o desvalor de ser mulher pobre condensa todas as desvantagens da dominação 

masculina, pois é produto da ressignificação da dominação de gênero pela 

dominação de classe” (SILVA, TORRES, BERG, 2009, p. 159). 

Em relação a outros bairros mais centrais e mais ricos, tanto das cidades 

de Contagem como Belo Horizonte, sem dúvida existe uma apropriação das ruas e 

praças muito maior26, uma vez que no Laguna, a qualquer hora do dia e da noite, é 

comum encontrar pessoas caminhando ou sentadas nas calçadas reunidas em 

grupos. No entanto, essa apropriação é visivelmente mais masculina do que 

feminina, especialmente durante o período da noite, além de ser mais observada 

entre os jovens do que entre os mais velhos. 

  

                                                
26

 Na análise de Caldeira (2000), desenvolvida em diferentes bairros da cidade de São Paulo, ela 

aponta que a socialização e utilização do espaço público se dá de maneira bem diversa dependendo 
do bairro em questão. Segundo ela, o centro é marcado por intensa movimentação durante o dia, mas 
é pouco habitado durante a noite, bairros ricos costumam ser ermos dia e noite, já bairros populares 
ainda apresentam uma convivência no espaço público expressiva a qualquer hora do dia, onde, 
segundo ela “a vida cotidiana ainda é marcada por uma sociabilidade entre vizinhos, o tipo de 
intercâmbio formal nas calçadas que dá vida a um bairro e torna o espaço público significativo.” (p. 
317). Não parece equivocado afirmar aqui, que esta análise pode ser estendida a grande parte das 
cidades médias ou grandes brasileiras. 
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4. AS MULHERES  

E SUAS CASAS 
……………………………………………….. 
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Este capítulo é composto pela apresentação e aprofundamento em três 

casos de mulheres moradoras da Rua Acácias, cujos perfis e histórias de vida 

similares se mostram bastante representativos de uma escala mais ampla de 

mulheres locais. Os relatos foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas 

gravadas em áudio, além de diálogos informais, todos obtidos entre os anos de 2017 

a 2019, no decorrer de inúmeras visitas ao bairro. Nestas conversas, o 

direcionamento consistia em conduzir as entrevistadas para assuntos relacionados 

com as seguintes questões: 
● Onde nasceram, onde e com quem viviam antes de se mudarem para o 

Laguna. 

● Chegada delas com suas famílias ao bairro, como era o local neste período, 

como se deu a compra do lote (considerando que as três já chegaram como 

proprietárias). 

● Primeira casa construída: características gerais como tamanho, disposição 

dos cômodos, materiais usados, quem construiu. 

● Processo de ampliação da primeira casa: quais as motivações, de quem foi a 

iniciativa, quem financiou, quem executou. 

● Ocupação delas e de seus familiares durante o período em que viveram no 

bairro 

● Mudanças da casa ao longo dos anos: quais as motivações, de quem foi a 

iniciativa, quem financiou, quem executou. 

● Como se deu a perda do marido (nos casos de M. e J.), o que mudou e como 

passaram a ganhar dinheiro após a ausência do provedor- quais as 

diferenças sentidas entre antes e depois no que se refere às suas vivências e 

interações com a casa. 

● Relação atual com a casa: o que mais gostam, o que menos gostam, o que 

ainda desejam mudar.  

● Gostos e preferências de consumo: quais materiais mais gosta e porque, 

quais menos gosta e porque, que estilos de acabamentos e móveis prefere e 

porque.  

Objetiva-se com isso identificar comportamentos que permitam analisar as 

estruturas sociais subjacentes a eles. Considerando a pesquisa preliminar 

desenvolvida no bairro a partir de visitas e vivências frequentes, foi possível 
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perceber uma cronologia muito similar no desencadeamento das reformas 

executadas pelas mulheres, que se deu quase sempre a partir do momento em que 

a figura masculina se fez ausente. Isso gera questionamentos sobre a possibilidade 

da existência de uma relação - de poder relacionada a questões de gênero e 

financeira - capaz de limitar ou incentivar a ação das mulheres quanto à execução 

das reformas. Desta forma, o objetivo central que se coloca para a presente 

pesquisa é identificar esta força, ou poder, que parece operar no campo da 

subjetividade, estendendo-se para o campo das ações. Considerando que nos casos 

das duas mulheres viúvas, este poder assume diferentes manifestações ao longo de 

suas vidas, sendo possível identificar distintos momentos: primeiro quando casadas 

e depois quando sozinhas. 

Para a análise das observações obtidas, a perspectiva teórica deverá 

partir, sobretudo, dos estudos acerca de poder desenvolvidos pelo sociólogo Pierre 

Bourdieu e pelo filósofo Michel Foucault, além de outras autoras e autores que se 

aprofundaram na ideia de empoderamento, tendo como foco as temáticas de 

gênero. A partir desta ideia central e, relacionando poder às suas manifestações nas 

relações estabelecidas especialmente dentro do ambiente doméstico - aquele de 

maior interesse para esta pesquisa - surgem alguns desdobramentos interessantes 

para a investigação. Um deles está relacionado à materialização dos anseios 

femininos expressos nas reformas gerenciadas por elas. Aqui, torna-se necessário 

considerar o fato de que as obras são conduzidas sem suporte técnico, o que de 

certo modo potencializa a livre expressão de suas ideias - como veremos adiante no 

caso de J. - o que por outro lado é compensado pelos baixos capitais financeiro e 

cultural, que atuam restringindo suas possibilidades criativas e de acerto. 

 

 

4.1 M.  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Quando M. chegou ao Jardim Laguna com seu marido T. e três filhos, o 

bairro era recém-loteado. Eles foram das primeiras famílias a ocupar a região que 

naquela época, final dos anos 1960, ainda se assemelhava muito à zona rural. Tanto 

ela como seu marido, que antes de se casarem viviam cada qual com suas famílias 

nas zonas rurais de cidades do interior de Minas, são representantes daquilo que, 
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segundo Hobsbawn (1995, p.226), marcou a segunda metade do século XX em 

escala mundial: a “morte do campesinato”. Ou seja, o momento histórico em que há 

uma brusca diminuição da população que sobrevive da agricultura, uma vez que é 

absorvida como mão de obra nos setores industriais em expansão, o que se deu 

inicialmente nos países desenvolvidos e, posteriormente, nos demais. 

A primeira casa da família construída ali, foi um barracão muito precário 

erguido sem fundação, sem reboco nas paredes externas e com cobertura de telhas 

de amianto (figura 16). A construção era composta de três pequenos cômodos: um 

quarto de nove metros quadrados, onde dormiam o casal com os filhos menores, um 

cômodo de também nove metros quadrados que funcionava como sala durante o dia 

e quarto durante a noite para os filhos mais velhos e uma cozinha de seis metros 

que, juntamente com a sala, formavam os espaços de convivência da casa. Isso 

demonstra que os usos dos espaços eram bastante variados, fugindo de um padrão 

de funcionalidade considerado convencional - sobretudo nos lares das classes 

médias - no qual um ambiente como a sala, por exemplo, desempenharia apenas a 

função de estar. 

Segundo Lemos (1978), o esquema funcional de uma habitação se baseia 

em três zonas principais: estar, repouso noturno e serviço. A área de estar é onde, 

comumente, se passa o tempo livre, usufruindo de meios de lazer como TV e rádio, 

por exemplo. É onde também são recebidas as visitas e onde os filhos realizam seus 

estudos. Já a área de repouso é o local onde as pessoas dormem, descansam, se 

recuperam de doenças, praticam a higiene pessoal, necessidades fisiológicas e 

atividades sexuais. Por fim, a zona de serviço é o espaço onde há a estocagem de 

gêneros alimentícios e de limpeza, onde se realiza o trabalho culinário, bem como as 

refeições e lavagem e limpeza de utensílios. Também é onde são executadas 

atividades relacionadas aos cuidados com as roupas como lavar, passar e costurar. 

É importante considerar que, embora Lemos seja referência nesta área 

que propõe um enfoque sociológico das habitações populares no Brasil, o esquema 

proposto por ele foi elaborado já há algumas décadas. Ou seja, em uma época na 

qual ainda não havia uma influência tão significativa dos aparelhos tecnológicos 

sobre a vida das pessoas, tal como se observa nos dias atuais. Trata-se de um tema 

complexo uma vez que ainda é pouco compreendido devido ao seu ineditismo em 

nossa sociedade, mas como se sabe, a incorporação de aparelhos eletrônicos na 
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vida das pessoas tem gerado impactos significativos em suas relações como um 

todo, incluindo o uso que é feito do espaço doméstico que habitam. Algo que será 

melhor aprofundado no capítulo cinco durante a análise de M.. 

A evolução das residências nas últimas décadas aponta para soluções 

que refletem uma mudança de comportamento e de necessidades dos seus 

usuários. Segundo Castro e Kruger (2013), o surgimento e a introdução de 

aparelhos eletrônicos no contexto residencial originou novas interpretações do 

espaço, bem como uma maior sobreposição de atividades, somando-se a isso, a 

introdução de novos hábitos  

[...] tais como os derivados da crise da família mono-nuclear, do 

desenvolvimento profissional das mulheres, do desaparecimento gradativo 

de serviçais domésticos, do aumento da longevidade e do envelhecimento 

da população - transformou as relações entre os setores social, de serviço e 

íntimo e deslocou as fronteiras do privado, da intimidade. A disponibilidade 

dos serviços de alimentação (entregas, congelados, etc) mudou os 

parâmetros de estocagem, de preparação de consumo dos alimentos. 

(BRANDÃO, 2003; BELLANGER, 2004; BERNARD, 2005; VILLA; 

ORNSTEIN, 2010 apud CASTRO; KRUGER, 2013). 

 

Vale ressaltar aqui, que estas tendências são mais claramente 

observadas em contextos de classes média e alta nos quais os acessos a 

determinadas oportunidades - como o desenvolvimento profissional feminino - e a 

bens de consumos, se dão de maneira distinta daqueles ocorridos em contextos 

populares. Reflexo disso é que, enquanto pesquisas recentes acerca de 

apartamentos de classes média e alta (BRANDÃO, 2015; YOKOTA, MORAES, 

2015) apontam para uma redução das áreas de serviço27 - como cozinha e 

lavanderia - estudos voltados para a habitação popular demonstram que cozinha e 

quarto de casal são os cômodos mais comumente ampliados em reformas (MEIRA; 

SANTOS, 1998). Também em duas das casas analisadas nesta pesquisa - de M. e 

J. - pode-se observar a tendência de uma supervalorização do espaço da cozinha 

em relação a todos os demais.   

Nesta primeira configuração da casa de M. (figura 17), o banheiro 

localizava-se fora da construção principal, nos fundos do lote, algo ainda bastante 

comum nas moradias do bairro daquele período, especialmente devido ao uso de 

fossa séptica: a opção mais barata de descarte de esgoto. Eram duas as portas que 

                                                
27

 Sobre isso, deve-se considerar uma configuração surgida nos últimos anos e denominada de 

“espaços gourmet” que, embora agreguem funções de preparo de alimentos, seu uso está mais 
voltado para atividades sociais e de estar, e menos de serviço. (YOKOTA; MORAES, 2015). 



51 
 

davam acesso à casa: uma lateral pela sala, ao lado de uma pequena cobertura 

onde ficava instalado o tanque (figura 16) e outra nos fundos pela cozinha, onde, 

logo à frente, se encontrava o banheiro.  

A evolução do espaço do banheiro ao longo da história da habitação no 

Brasil aponta para diversos momentos que vão desde a sua completa inexistência, 

até o padrão comumente encontrado na atualidade que são os banheiros de uso 

individual - as suítes. Paulillo (2017) demonstra que esta evolução está atrelada a 

inúmeros fatores, dentre eles os principais - econômicos e culturais - que foram 

responsáveis por uma distribuição de forma bastante desigual deste espaço em 

diferentes áreas dentro de uma mesma cidade. Primeiro por uma questão estrutural 

que é de ordem econômica, em que a instalação da rede de água e esgoto 

usualmente atendia apenas aos bairros centrais e mais abastados. Conforme 

exposto anteriormente, a Rua Acácias só passou a possuir estas instalações na 

década de 1980, e por iniciativa exclusiva da população local, que viabilizou por 

conta própria materiais e mão de obra. O segundo fator colocado pela autora se 

deve a uma “reorientação dos costumes da população, sobretudo aos associados 

aos novos preceitos de higiene dos corpos e dos espaços voltados ao consumo 

privativo e individualizado da água.” (2017, p.7).  

Este barracão de aparência precária (figura 16) e banheiro localizado na 

parte externa, abrigou inicialmente seis pessoas, sendo o casal e mais quatro filhos. 

No entanto, devido ao crescimento constante da família, que em 1978 já somava 

nove pessoas habitando um espaço tão reduzido, tornou-se inevitável o investimento 

na primeira ampliação daquela casa. 
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Figura 16   Primeira casa de M. no bairro Jardim Laguna. 

 
Barracão de três cômodos que abrigou a família durante mais de uma década.  

A criança na foto é Janete, terceira filha de M. e T. 
Aproximadamente 1970.  
Fonte: acervo da família. 

 

Entre o final dos anos 1970 e meados dos anos 1980, a casa passou pelo 

processo de ampliação que levou um longo período devido às dificuldades 

financeiras da família à época. M. relata que a planta da nova casa foi desenhada 

por Mauro, seu filho mais velho. Ao final do processo a residência mais do que 

duplicou de tamanho (figura 18): ganhou dois novos quartos, o que permitiu ao casal 

a privacidade de dormir sozinho, uma cozinha grande com função também de copa, 

o que criou uma área mais confortável para a socialização da família, que quase 

sempre se deu especialmente neste local. O banheiro passou para dentro de casa, 

situado próximo aos quartos, cuja distribuição dos cômodos foi pensada a partir de 

um pequeno corredor, o que gerou uma área íntima mais setorizada, e 

consequentemente mais resguardada em relação à planta anterior, onde tudo ficava 

misturado. Além disso, foram construídas uma pequena varanda que funcionava 

como área de serviço e uma oficina de marcenaria onde T. passou a exercer seu 

ofício. 
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Figuras 17 e 18   Plantas da evolução da casa de M. 

 
Primeira casa de M. no bairro, construída na década de 1960; 

Casa M. após a reforma que durou de final dos anos 1970 a começo dos anos 1980. Parte hachurada 
demonstra o que foi aproveitado da construção original. 

Fonte: a autora 

 

Segundo relatos de familiares, embora T. tivesse sido o responsável pela 

produção de grande parte do mobiliário de sua residência, os trabalhos oferecidos 

por ele à população do bairro eram mais de caráter de reparo. Isso o dispensava da 

necessidade de um espaço para receber clientes, já que os acordos eram quase 

sempre feitos diretamente no portão de uma maneira bastante informal. Desta forma, 

a marcenaria localizada nos fundos do lote caracterizou-se como um espaço 

exclusivamente de serviço.  

M. relembra que a nova casa foi fonte de imensa alegria para a família na 

época, uma vez que representou uma mudança substancial de conforto para todos. 

A nova edificação criou um contraste em relação à antiga, pois além de ser feita com 

fundação, recebeu forro de laje e reboco nas paredes. Segundo ela, a necessidade 

de passar por dentro de um dos quartos dos filhos para acessar ao quarto do casal 

era o único fator que a incomodava, e que inicialmente não foi solucionado da 

maneira mais adequada uma vez que, por questões financeiras, era necessário 

aproveitar ao máximo a construção pré-existente. Anos depois do final da reforma, o 

casal decidiu solucionar a questão, ampliando o hall de distribuição da área íntima e 

criando um acesso independente ao seu quarto.  
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A grande diferença trazida pela reforma foi uma delimitação de usos dos 

espaços mais definida, uma vez que a criação de mais quartos descarregou o 

acúmulo de funções em determinados ambientes, como a sala, por exemplo, que, na 

casa nova, passou a servir como espaço de estar, onde eram recebidas as visitas 

mais formais, pessoas da igreja, etc. O acesso direto, feito por meio de uma porta 

que foi instalada na frente da residência, propiciava seu uso de forma mais 

reservada do restante da casa. M. relata que partiu de T. a ideia de restringir o 

acesso aos quartos por meio do hall, gerando assim um maior distanciamento da 

sala e consequentemente uma maior privacidade para a família.  

Curiosamente, mesmo com a criação de um cômodo exclusivamente para 

fins social e de estar, o ambiente interno principal de socialização da família, bem 

como de pessoas mais próximas como vizinhos, seguiu sendo primordialmente a 

cozinha, somada agora ao espaço da copa. Além disso ter sido confirmado por meio 

do relato de M., fica fácil de constatar também através das fotografias da família - 

que retratam o período entre os anos 1980 e 1990 - nas quais existe claramente um 

predomínio de registros de socialização ocorridos neste local (figuras 19 e 20). Este 

padrão de uso preferencial da cozinha como espaço de convívio se manteve 

inalterado até os dias atuais em sua casa, conforme será analisado no capítulo 

cinco. 

Figuras 19 e 20   Uso da copa da casa de M. 

  
Família e vizinhos de M. sendo recebidos em sua copa. Aproximadamente 1998. 

Fonte: acervo da família. 
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A superposição de funções dentro de um mesmo espaço é, segundo 

Lemos (1978) aquilo que melhor caracteriza a casa operária em relação às casas de 

outras classes sociais. Tendo como base sua pesquisa das casas proletárias 

autoconstruídas em São Paulo na década de 1970, Lemos afirma que o mais 

comum foi encontrar a superposição da zona de serviço com a zona de estar, tal 

como pode ser identificado na casa de M. (e igualmente na de J., como será exposto 

na sequência), onde o espaço da cozinha abriga essas duas funções. É evidente 

que a casa nova de M. propiciou a uma desopressão de funções quando comparada 

ao primeiro barracão de apenas três cômodos. No entanto, a criação de cômodos 

extras e com funções mais delimitadas não significou uma mudança automática nos 

hábitos de seus usuários. Este comportamento é analisado em pesquisas mais 

recentes (CASTRO; KRUGER, 2013), que apontam para uma tendência na qual, a 

família considerada padrão, tende a ser resistente a mudanças. Segundo os autores, 

isso está relacionado ao fato de que o espaço residencial funciona enquanto um 

cenário da vida cotidiana, onde há uma forte ligação deste com a rotina e os 

costumes ali desenvolvidos, impondo assim, um apego às regularidades pré-

estabelecidas. 

Na época da conclusão da primeira reforma na casa de M., no início dos 

anos 1980, as casas do bairro ainda conservavam o quintal de terra com muitas 

árvores em seus lotes, sendo que muitas delas possuíam também hortas e criação 

de animais como porcos e galinhas. O que havia no máximo e, muito raramente, 

eram cercas vivas separando as casas umas das outras, o que tornava a vizinhança 

um local de residências permeáveis. Por este motivo, moradores que eram crianças 

na época, relatam a extrema liberdade com que transitavam entre suas casas e a de 

seus vizinhos. Televisão e telefone eram objetos que só existiam nas casas 

daqueles com uma condição financeira um pouco melhor, e era comum que os que 

tinham, recebessem aqueles que eram privados, especialmente em dias de finais de 

campeonato e de novela. O uso do telefone era um pouco mais controlado, quem 

possuía o aparelho costumava anotar todas as ligações feitas por vizinhos para 

cobrá-los no final do mês, assim que chegasse a conta. 

Esse clima de convivialidade passou por profundas modificações a partir 

dos anos 1990, período em que começaram a surgir os primeiros muros cercando as 

casas. Conforme o analisado no subcapítulo 3.4, são muitos os motivos que levaram 
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não apenas o Jardim Laguna, como diversas localidades brasileiras a adotarem o 

uso de muros para o cercamento e isolamento residencial. Mas antes que isso 

acontecesse, o quintal talvez tenha sido o grande protagonista para fins de lazer e 

ócio de toda a família; local preferido das crianças que tinham espaço de sobra para 

brincar, bem como dos mais velhos, que dispunham cadeiras sob a sombra das 

árvores e ali passavam horas conversando. 

O filho de M., Maurílio, se lembra de cada uma das árvores que existiam 

ali, e afirma que não havia local mais fresco na casa devido à imensa quantidade de 

plantas e ao chão de terra. Segundo ele, antes que o muro fosse construído, a 

delimitação do terreno era feita por cerca viva com uma planta popularmente 

conhecida como coroa-de-cristo, e o portão de acesso era de ripas de madeira muito 

simples produzido por seu pai. Ele se recorda também que sua casa foi das últimas 

a atender ao novo padrão que vigorou no bairro durante os anos 1990 - de 

eliminação das árvores, cimentação do chão de terra e construção de muros altos - e 

que quando isso finalmente ocorreu, em 1998, chamou-lhe a atenção a felicidade 

expressada por sua mãe por poder se livrar daquilo que para ela simbolizava um 

“atraso”. 

A eliminação do antigo formato de quintal significou que as atividades de 

lazer e socialização da família passaram a ser desempenhadas quase que 

inteiramente dentro de casa. A sala recebendo as visitas mais formais, como por 

exemplo, os namorados e namoradas dos filhos, cujo acesso era restrito aos 

espaços de uso social, uma vez que lhes era rigorosamente proibido o acesso aos 

quartos; e a cozinha e copa centralizando as atividades de convivência da família e 

amigos mais próximos, juntamente com aquelas de serviço, que eram 

desempenhadas exclusivamente pelas mulheres da casa.  

Em seu estudo acerca das casas proletárias, Lemos (1978) identificou 

ainda, um padrão similar de uso envolvendo estes dois espaços - cozinha e quintal - 

e concluiu que “é praticamente no cômodo onde se cozinha que se desenvolve toda 

a vida abrigada da família. A cozinha é tão movimentada e frequentada quanto o 

quintal” (1978, p.180). Ele denomina este uso da área externa como uma 

“extroversão” na qual o quintal, além de ser local importante de circulação e 

distribuição da casa, abriga as funções de estar, trabalhar e confraternizar.  
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A extinção dos quintais de terra efetuada no bairro ocorreu também em 

decorrência do fato de que, neste período, muitos dos filhos dos primeiros 

proprietários começaram a se casar e a construírem suas casas nos lotes dos pais. 

A casa da família de M. foi uma das que incorporou alguns desses processos, tendo 

seu quintal de terra todo cimentado, e o muro construído no final dos anos 1990. No 

entanto, com exceção do filho mais novo que seguiu morando na casa deles, todos 

os demais se mudaram de lá após se casarem, o que fez com que sua casa 

mantivesse uma área livre bastante significativa. 

Em 2003, com o falecimento de seu marido, a vida de M. passou por 

inúmeras transformações que se refletiram, entre outras coisas, em sua casa. 

Enquanto casada, seu marido e ela sobreviviam da renda de um salário mínimo 

proveniente da aposentadoria dele, após a sua perda, essa renda foi transferida para 

ela, somando-se a isso, a aposentadoria dela mesma conquistada posteriormente. 

Com isso M. passou a usufruir sozinha da renda de dois salários mínimos, uma 

quantia inédita para ela, que a possibilitou dar início a mais uma reforma em sua 

casa. Desta vez, menos estrutural, e mais de cunho estético. 

Nesta reforma, a residência original foi subdividida em duas: uma ficou 

para ela e a outra para Maurílio, seu filho mais novo que ainda residia em sua casa 

(Figura 21), formando assim, duas casas de cômodos encarreirados unidos por um 

corredor. A redução do tamanho do espaço da casa lhe permitiu empreender uma 

reforma que focou em algo que pode ser chamado como um “embelezamento” geral 

da residência, que incluiu pintura, troca de revestimentos e troca do mobiliário e 

eletrodomésticos antigos. 
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Figura 21   Planta atual da casa de M. 

 

Configuração atual após reforma realizada de 2003 em diante. Parte hachurada 
demonstra a parte que ficou para seu filho após a divisão 

Fonte: a autora. 
 

As alterações na planta tiveram como propósito dividir a casa em duas 

partes iguais, o que foi solucionado de forma simples por meio da criação de uma 

parede, isolando assim o lado de M. daquele de seu filho. Para atender à circulação 

da casa - ligando cozinha e copa aos demais cômodos - foi criado um corredor de 

acesso. A varanda foi finalmente separada da lavanderia e transferida para a frente 

da casa, junto à porta da sala que, por sua vez, foi trocada de um modelo de 

abertura simples, por outro de correr. A oficina, situada na porção posterior do lote e 

agora sem uso, foi desmanchada e transformada em copa. A cozinha foi separada 

da copa e transferida para onde se localizava a lavanderia, sendo esta realocada 

também em um novo local; na porta de entrada da cozinha. 

Com isso, a casa seguiu possuindo dois acessos: o frontal, menos 

utilizado, feito pela porta da sala quando a visita era de cunho mais formal; e o dos 

fundos, feito pela lavanderia que dava acesso à cozinha, o mais usual para quem já 

“é de casa”. Sintoma disso é que, mesmo vivendo sozinha, até hoje M. mantém esta 



59 
 

porta de acesso à cozinha constantemente aberta, sendo fechada por ela apenas na 

hora de ir dormir. 

 

 

4.2 J. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A primeira casa de J. no bairro Jardim Laguna era formada por dois 

cômodos feitos de tijolos de barro: “os tijolo era daqueles cru, a chuva ia batendo e 

derretendo tudo” conta ela28. Junto de S., seu marido, e mais dois filhos pequenos, 

ela se mudou para a região numa época de muita chuva, o que ocasionou o 

desabamento da casa com pouco tempo de uso, e os obrigou a viver “de favor” em 

um cômodo de um vizinho por algum tempo, até que a casa fosse reerguida. 

Passadas as dificuldades iniciais, já na década de 1970, a família 

prosperou financeiramente, com a abertura de uma mercearia instalada na frente de 

casa (figura 22). Sua residência já apresentava, então, elementos construtivos e 

decorativos de melhor qualidade do que o padrão comumente encontrado no 

restante do bairro, como piso de cerâmica, parede com pintura caiada e até mesmo 

uma coleção de enciclopédias Barsa na estante da sala (Figura 23), algo 

particularmente curioso, considerando que J. é analfabeta e seu marido lia com 

dificuldade. Alguns anos mais tarde, com a chegada da CEASA à vizinhança, seu 

marido investiu na abertura de um comércio de distribuição de côco que os levou a 

uma posição de considerável destaque - em termos financeiros - em comparação 

com os demais habitantes do bairro. 

  

                                                
28

 J., entrevista concedida em sua casa em 09/10/2018, Contagem/MG. 
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              Figuras 22  Mercearia localizada na frente da casa de J. 

 
J. (a esquerda) acompanhada de uma vizinha. Aproximadamente 1979. 

Fonte: acervo da família. 
 

Figura 23  Sala da casa de J. 

 
Casamento da filha de J. realizado em sua casa.  

Aproximadamente 1982.  
Fonte: Acervo da família. 

 

A figura 24 retrata este momento de ascensão financeira materializado 

pela aquisição de um carro, um bem muito raro de ser visto no Laguna naquela 

época, final dos anos 1970. Pela disposição das pessoas presentes na foto, em que 

o carro é colocado como a figura central - praticamente um ente da família - é 
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possível perceber que se trata de um objeto de grande orgulho para eles. A postura 

corporal das pessoas, sobretudo os adultos, é bastante solene, e se repete em 

muitas outras fotos do mesmo período, nas quais pode-se observar um padrão de 

pessoas dispostas frontalmente e com feições faciais quase sempre sérias. 

 

Figura 24    Garagem da casa de J. 

 
Família reunida em volta do carro. Aproximadamente 1979. 

 Fonte: Acervo da família 
 
 

A própria prática da fotografia no bairro Jardim Laguna era bastante 

limitada, especialmente até o início dos anos 2000, período em que o surgimento 

das câmeras digitais democratizou o acesso de camadas populares a este recurso29. 

Logo, possuir registros fotográficos antigos neste local se configura como mais um 

meio de distinção social, que confere destaque à família de J. em relação às demais. 

                                                
29

 “A matéria publicada no jornal Valor Econômico, em 9 de agosto de 2010, afirma que mesmo no 
auge da fotografia analógica as pessoas tiravam, em média, 50 fotografias por ano. Com as máquinas 
digitais, o número subiu para 600.”(GUERRA, 2013, p.54). Isso atribuído especialmente ao fato de 
que, com as câmeras digitais, deixou de ser necessário o gasto envolvendo revelação. Além disso, 
“segundo a Associação Brasileira da Indústria de Material Fotográfico e Imagem (Abimfi) foram 
vendidas, no Brasil, cerca de um milhão de câmeras digitais em 2005, mais que o dobro das 400 mil 
comercializadas em 2004” sendo boa parte deste consumo impulsionado pela classe C. (Valor 
Econômico, 16, Jan.2006 apud GUERRA, 2013, p.55).  
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Na época em que fotos como esta do carro foram tiradas, havia um fotógrafo, de 

nome Rosalvo, muito conhecido no bairro, que era contratado para registrar 

ocasiões especiais. Segundo Maurílio, ele possuía o hábito de “dirigir a cena” antes 

de bater a foto, orientando onde cada um deveria se posicionar dentro do 

enquadramento, algo que explica a razão de haver um padrão na postura corporal 

das pessoas retratadas em suas fotos. 

Os temas fotografados são outro elemento que não deixa dúvidas quanto 

à restrição desta prática, uma vez que quase todas as fotos retratam festas e 

eventos importantes da vida destas famílias, momento em que, gastos considerados 

supérfluos em outras situações passavam a ser um pouco mais liberados. 

Aniversários infantis (figura 25) e casamentos constituem a maioria dos registros, 

tanto na família de J. como na de M. 

 

Figura 25    Sala da casa de J. 

 
Festa de aniversário de uma das filhas de J. Estão presentes filhos de J., de M. e de outras famílias 

do bairro. Aproximadamente 1985.  
Fonte: Acervo da família. 

 

J. teve ao todo nove filhos, sendo que quatro deles já faleceram de 

causas e em idades diversas. Dos cinco filhos vivos, quatro deles seguiram vivendo 

em casas autoconstruídas dentro de seu lote, que foram partilhadas entre ela e eles 
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em 1986, ano do falecimento de seu marido. Este ano marca para ela duas questões 

importantes em sua vida: primeiro, uma fase de rápido declínio financeiro, o que a 

levou a começar a trabalhar com produção e venda de marmita para os 

trabalhadores da CEASA; e segundo, o momento em que, mesmo em meio às 

dificuldades financeiras, ela dá início às constantes reformas que caracterizam sua 

casa até os dias atuais.  

O imóvel, que começou com apenas dois cômodos, foi rapidamente 

ampliado com um terceiro e, posteriormente, já nos anos 1970, com o crescimento 

da família, passou para cinco. Após o falecimento de S., seu marido, na década de 

1980, e a consequente divisão do lote entre ela e todos os filhos, começaram a 

surgir outros barracões e “puxadinhos30”, inicialmente espalhados pelo terreno. Ao 

longo do tempo, estas pequenas construções foram se encontrando, criando uma 

edificação única e desordenada, de aparência até mesmo inexplicável, um 

verdadeiro complexo, composto  por inúmeras residências destinadas aos filhos, 

netos e mais recentemente a inquilinos que não compõem sua família, como por 

exemplo, refugiados haitianos recém chegados ao bairro.  

Sua moradia atual está localizada no primeiro andar, logo acima daquela 

que foi a residência original da família e que agora abriga seu filho mais novo. A 

rapidez com que ela promove modificações na planta torna até difícil de precisar a 

quantidade de cômodos de que dispõe, pois a cada visita que faço me deparo com 

novidades. Algo que ilustra esta situação, é a existência de um depósito de entulhos 

permanente, que foi improvisado diretamente sobre sua calçada (figuras 26 e 27), e 

que funciona como uma espécie de caçamba, onde são descartados os restos de 

materiais de uma obra que, aparentemente, nunca terá fim. 

  

                                                
30

 Termo popular usado para designar anexos construídos a partir da edificação principal, 
normalmente produzidos de maneira precária. 
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              Figuras 26 e 27    Vista da fachada lateral da casa de J. 

  
“Caçamba” improvisada diretamente na calçada para descarte de material proveniente de obras em 

sua casa. Julho de 2019.  
Fonte: a autora. 

 
 

4.3 T. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Meu primeiro contato com T. foi na casa onde ela vive, bem em frente à 

casa de M., e a poucos metros da de J. 

T. fez fama como costureira do bairro por ser especialista em “roupa 

social”, como é chamada a roupa usada nas igrejas que exigem traje específico, 

como a Congregação Cristã e a Adventista.  

Eu já conhecia há muito tempo seu marido, D., que é dono de um 

pequeno comércio de artigos domésticos que funciona em um cômodo situado na 

entrada da casa. O proprietário da loja é bastante conhecido na Rua Acácias, e em 

suas imediações, por passar o dia inteiro sentado em uma cadeira na calçada ora 

lendo sua bíblia, ora conversando com algum conhecido, e ora apenas observando o 

movimento. Esse seu hábito lhe confere uma certa fama de vigia da rua, pois 

sempre está atento a cada movimento, sabendo informar a quem precise sobre 

quem está em casa ou não. 
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A casa fica situada no fundo do lote, possui oito cômodos sendo uma 

cozinha, uma sala, uma copa, quatro quartos e dois banheiros. Além dela, há um 

barracão no meio do lote localizado do lado esquerdo, ocupado atualmente por um 

de seus filhos e um quintal cimentado com garagem para dois carros do lado direito. 

Na parte frontal, além do portão de entrada, há o comércio de D. na parte de baixo e, 

acima dele, um barracão com entrada independente, que atualmente está alugado 

para uma família.  

Sua casa, apesar de ter proporções maiores em comparação com a 

maioria das casas do bairro, é toda muito simples: toda a pintura, tanto externa como 

interna já está bastante desgastada (figura 28), possui poucos móveis - apenas o 

essencial - numa mistura de peças novas com antigas e quase não se vê qualquer 

tipo de objeto decorativo. A cozinha, que era original da época em que a casa foi 

construída nos anos 1970, passou por uma reforma há cerca de um ano atrás, e é o 

único espaço que apresenta acabamentos melhores (figura 29), como armários 

planejados e bancada toda feita em granito.  

 

Figuras 28 e 29    Vistas da cozinha de T. 

  
Vista da sala para a cozinha com parede de pintura desgastada;  

Vista da cozinha com revestimentos novos aplicados nas paredes.  
Julho de 2019. Fonte: a autora. 
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No dia em que visitei sua casa pela primeira vez, T. estava acompanhada 

de dois de seus cinco filhos que, embora sejam todos casados e não vivam mais 

com ela, passam grande parte de seu tempo na casa dos pais. Além dela e de seu 

marido, vivem na casa atualmente dois de seus nove netos, um que foi criado por 

ela desde os dois meses de idade, e outro que foi morar com eles já depois de 

adulto. A forte presença masculina na casa me fez achar inicialmente que seria difícil 

coletar seus depoimentos acerca de temas envolvendo a sua condição em meio à 

família. No entanto, para a minha surpresa, ela começou a relatar coisas por 

iniciativa própria a respeito da casa, do seu trabalho e da sua situação de saúde 

atual. 

A ocupação de costureira lhe gerou problemas sérios na coluna que a 

obrigaram a interromper o ofício aos 70 anos. Gradativamente, ela foi perdendo 

também a mobilidade, o que a impede de sair na rua sequer para ir ao 

supermercado perto de sua casa. Atualmente, aos 74, ela se diz muito desmotivada 

com a vida que leva pois sente falta do trabalho. Primeiro, porque lhe dava muito 

prazer costurar e, segundo, porque foi com o dinheiro de sua renda que ela pôde 

ampliar, reformar a casa e ainda ajudar seus filhos e netos quando estes precisaram. 

Vai ficando claro, através de seu relato sobre as coisas materiais que a família 

conquistou ao longo dos anos, que a principal fonte de renda familiar era o trabalho 

de T., e não o de seu marido. 

O casal se mudou com os filhos para o Laguna em 1976, vindos da 

cidade de Novo Horizonte, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. O lote 

comprado por D. já possuía uma casa grande nos fundos do terreno, que até hoje é 

a mesma casa ocupada por eles, mais um barracão pequeno no meio do lote. Este 

último foi derrubado e reconstruído com materiais melhores para ser alugado como 

complementação de renda para a família. Havia ainda o comércio localizado na 

frente da casa. D., que sempre foi comerciante, abriu uma mercearia em frente à 

casa da família assim que chegaram ao bairro. No entanto, segundo T., o trato mais 

rude com o qual ele estava acostumado no interior a ter com seus clientes, não 

funcionava tão bem no Jardim Laguna, o que fez com que o negócio não 

prosperasse satisfatoriamente. 

T. relata que a situação financeira da família foi piorando gradativamente 

com o nascimento de novos filhos, o que fez com que ela começasse a pensar 
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soluções para ajudar na renda familiar. Sua habilidade como doceira deu-lhe a ideia 

de abrir um pequeno comércio na frente da casa, compartilhando o espaço com seu 

marido, onde ela vendia principalmente bolos e docinhos para festas. No início o 

sucesso do empreendimento foi grande pois ela era a única do bairro a prestar este 

serviço, mas em pouco tempo a ideia foi copiada por outras mulheres da vizinhança, 

o que gerou uma concorrência e reduziu substancialmente suas vendas. 

Por este motivo, ela migrou dos doces para a costura. Segundo ela, sua 

primeira tentativa nessa área foi trabalhando como funcionária em uma confecção 

localizada no centro de Belo Horizonte. Porém, a experiência não durou mais do que 

uma semana, já que, na sua visão “não é certo uma mulher casada deixar os filhos à 

revelia, eu preciso de um trabalho pra ficar dentro de casa”31. Com isso, ela 

começou a exercer o ofício de costureira dentro de sua residência pois, desta forma, 

podia seguir cuidando dos filhos e da casa. A atividade prosperou rapidamente e em 

pouco tempo ela diz que já possuía cinco ajudantes de costura e mais cinco 

“sacoleiras” que vendiam as peças dela pelo bairro. 

No entanto, apesar da prosperidade crescente do negócio, T. afirma que 

foi muito difícil contar com o apoio do marido em vários momentos. Um deles foi 

quando ela juntou dinheiro para comprar a primeira máquina industrial de costura e 

pediu que ele cuidasse disso para ela, algo que ele se recusou a fazer e que a fez se 

sentir muito frustrada, pois naquela época ela se considerava muito dependente do 

marido para esse tipo de coisa. Apesar da falta de apoio, ela relata que “todo o meu 

dinheiro ia pro bolso dele. Era ele quem administrava”. Esta situação durou alguns 

anos, até que um dia um de seus filhos sugeriu que ela abrisse uma poupança para 

guardar parte do dinheiro, momento em que ela passou a ter uma autonomia um 

pouco maior sobre seus rendimentos. Com isso, ela conseguiu ajudar os filhos na 

medida em que foram se casando e saindo de casa, através de financiamento de 

lotes e construção de suas primeiras moradias.  

Fica bastante claro, através de seu relato que, apesar de ela ser a grande 

responsável pelo sustento da casa, sua autonomia sempre foi muito restrita pela 

influência da figura do marido. Isso é demonstrado por exemplo pelo fato de que a 

primeira reforma substancial da residência só ocorreu em 2018. Até então, a casa 

tinha passado apenas por pequenos reparos ao longo dos anos desde a sua 

                                                
31

 T. em entrevista concedida em sua casa em fevereiro de 2019. 
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construção. E mesmo quando ela pôde usufruir um pouco mais de seus próprios 

recursos, ela optou por oferecer auxílio aos filhos, ao invés de investir em coisas que 

lhe dessem maior conforto.  

Em 2018, ela finalmente investiu em uma reforma um pouco mais 

substancial em sua casa, que contemplou a troca de todo o piso antigo por piso 

cerâmico, a troca de todas as portas antigas dos quartos e banheiros, a retirada dos 

azulejos antigos da copa e a reforma completa da cozinha e banheiros. Segundo seu 

relato, esta reforma só aconteceu pelo fato de que os azulejos antigos aplicados na 

cozinha, copa e banheiros começaram a cair, o que dá a entender que se não fosse 

por isso, possivelmente a casa ainda estaria igual ao que era quando eles se 

mudaram na década de 1970. 
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5. O ESPAÇO APROPRIADO 
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A estrutura familiar predominante na época na qual vivemos ainda está 

fortemente baseada na presença materna dentro de casa, e na paterna - quando 

existente - trabalhando fora para o sustento da família (ABOIM, 2012; BORIS, 2014). 

No entanto, inegavelmente, muitos avanços têm ocorrido nas últimas décadas no 

sentido de uma mudança deste cenário - especialmente entre as gerações nascidas 

após a década de 1980.  

Segundo Federici (2017) as raízes históricas deste formato social estão 

localizadas por volta dos séculos XVI e XVII, no período que marcou a transição do 

Feudalismo para o Mercantilismo na Europa. A autora defende que, embora a 

discriminação sexual contra as mulheres tenha existido em ambos os momentos, os 

acessos à terra e a outros bens comuns, típicos da estrutura feudal, atenuaram em 

parte este sistema opressivo, uma vez que conferiam a elas algum grau de 

autonomia. O que se seguiu depois, com o advento do modelo capitalista de 

produção e com a expropriação e cercamento32 das chamadas terras comunais33, 

gerou todo um impacto na qualidade de vida das populações mais pobres, 

especialmente das mulheres, que devido à opressão patriarcal, representavam a 

camada mais vulnerável dessa população despossuída. 

O aspecto possivelmente mais importante trazido pelo novo formato de 

produção capitalista, no que se refere às questões de gênero, foi a separação entre 

o trabalho produtivo e assalariado - ficando este a cargo dos homens - daquele 

denominado como reprodutivo, destinado então às mulheres. Enquanto durou o 

sistema feudal, a economia de subsistência propiciava uma menor demarcação de 

divisões sexuais do trabalho, uma vez que o conceito de trabalho assalariado e “fora 

de casa” não existia. Segundo Federici (2017, p.145), “essas mudanças históricas 

que tiveram um auge no Século XIX com a criação da figura da dona de casa em 

tempo integral - redefiniram a posição das mulheres na sociedade e com relação aos 

homens”. A divisão sexual do trabalho emergida deste processo além de sujeitar as 

mulheres ao trabalho reprodutivo “também aumentou sua dependência, permitindo 

                                                
32

 Segundo Federici, “cercamento era um termo técnico que indicava o conjunto de estratégias 
usadas pelos lordes ingleses e pelos fazendeiros ricos para eliminar o uso comum da terra e expandir 
suas propriedades.” (2017, p.133). 
33

 “[...] as terras comunais foram fundamentais para a reprodução de muitos fazendeiros e lavradores 
que sobreviviam apenas porque tinham acesso a pradarias nas quais podiam manter vacas, ou 
bosques dos quais extraíam madeira, frutos silvestres e ervas, ou pedreiras, lagoas onde podiam 
pescar e espaços abertos para reunir-se. Além de incentivar as tomadas de decisão coletivas e a 
cooperação no trabalho, as terras comunais eram a base material sobre a qual podia crescer a 
solidariedade e sociabilidade campesina.”  (FEDERICI, 2017, p.137-138). 
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que o Estado e os empregadores usassem o salário masculino como instrumento 

para comandar o trabalho das mulheres” (2017, p. 146). A autora argumenta ainda 

que  

[...] a separação entre produção e reprodução criou uma classe de mulheres 
proletárias que estavam tão despossuídas como os homens, mas que, 
diferentemente deles, quase não tinham acesso aos salários. Em uma 
sociedade que estava cada vez mais monetizada, acabaram sendo forçadas 
à condição de pobreza crônica, à dependência econômica e à invisibilidade 
como trabalhadoras.” (FEDERICI, 2017, p. 146). 
 

Neste novo regime monetário, em que apenas a produção para o 

mercado era vista como atividade criadora de valor, o trabalho de reprodução do 

trabalhador passou a ser encarado como algo desvalorizado dentro da perspectiva 

econômica, sendo até mesmo desconsiderado enquanto trabalho. O trabalho 

reprodutivo seguiu sendo remunerado, porém com valores inferiores e apenas 

quando realizado fora do lar, ou seja, nada diferente dos dias atuais, quando se 

considera, por exemplo, como ainda se dá a ocupação das empregadas domésticas. 

A grande questão trazida por este modelo foi que, tanto a importância 

econômica do trabalho reprodutivo - enquanto tarefa realizada em âmbito doméstico 

- quanto sua função na acumulação do capital, tornaram-se algo invisível, sendo 

este, por fim, considerado como uma vocação natural a ser desempenhada por 

mulheres.  

Federici afirma não haver dúvida de que, “na ‘transição do feudalismo 

para o capitalismo’, as mulheres sofreram um processo excepcional de degradação 

social que foi fundamental para a acumulação de capital e que permaneceu assim 

desde então” (2017, p.146). Desta forma, as consequências desta estrutura 

segregadora, que separou gêneros em distintos papéis sociais, foram muitas e 

reverberam até hoje, especialmente quando se leva em conta que as mulheres são 

ainda as grandes responsáveis pela criação dos filhos e pelo trabalho doméstico, ou 

seja, o trabalho chamado reprodutivo. Seccombe (1995) identifica dois pilares da 

dominação masculina presentes no sistema capitalista atualmente: a prerrogativa 

dos homens enquanto principais provedores da família e a subordinação feminina 

somada ao recebimento desigual de salários no mercado de trabalho.  

O espaço doméstico, tal como o conhecemos hoje, seria, então, fruto 

direto desta estrutura criada pelo sistema capitalista de produção, tanto no que tange 

aos aspectos imateriais - como por exemplo a divisão sexuada do trabalho - quanto 
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aos aspectos materiais, responsáveis por compor este cenário a partir daquilo que é 

produzido atualmente. O espaço doméstico é o foco para o qual se volta a análise 

desta pesquisa. No entanto, o conceito de espaço privado só existe por meio de seu 

contraponto, no caso, o público.  

De acordo com Aboim (2012), diversos são os autores que trataram deste 

tema, com destaque para Hannah Arendt (1959); Georges Duby, Philippe Aries 

(1985); Jürgen Habermas, (1989), além de Sennett (2014), que é um dos principais, 

tendo, inclusive, um livro inteiramente dedicado ao assunto. Em O Declínio do 

Homem Público, ele traça uma linha evolutiva entre o surgimento da importância da 

vida pública no Antigo Regime, com o seu posterior declínio na modernidade. Sua 

tese é a de que a supervalorização da vida privada em detrimento da pública é 

resultado de uma mudança que teve início com a queda do Antigo Regime, cedendo 

lugar a uma cultura urbana e capitalista. Atualmente, muitas são as consequências 

observáveis daquilo que Sennett denomina como “esvaziamento da vida pública” em 

prol de uma “vida pessoal desmedida”, sendo uma das mais notáveis, a forma como 

é conduzida a política, uma vez que a personalidade e vida familiar de um candidato 

conta mais do que suas propostas de governo.  

Ao transpor sua análise para questões relacionadas ao espaço urbano e 

ao ambiente construído, o autor apresenta como referência a arquitetura 

contemporânea de edifícios enormes de paredes envidraçadas que, se por um lado 

são muito eficazes em gerar uma visibilidade do entorno, também o são em criar 

uma barreira hermética entre os espaços privados e públicos, gerando, assim, um 

forte isolamento social. Segundo ele, mesmo as áreas externas que funcionam como 

acesso aos edifícios são pensadas de maneira a operar como áreas de passagem, e 

não de permanência, o que reflete mais dos inúmeros sintomas daquilo que muitos 

teóricos chamam de “erosão do espaço público” (SENNETT, 2014, p.15). 

Segundo Aboim (2012), embora haja um consenso entre os diversos 

autores que tratam deste tema quanto à dissolução da sociabilidade pública e 

coletiva, em favor das relações privadas, de cunho mais individualista, há também 

muitas divergências quanto ao que de fato essas duas esferas constituem: 

Para uns, como Habermas ou Sennett, a esfera pública é, ou deveria ser, 
lugar primeiro de cidadania e libertação; para outros, constitui um espaço de 
competição e desigualdade oposto a uma família-refúgio, íntima e idealizada 
como livre dos constrangimentos impostos pelas diferenças de classes, de 
gênero, de etnia. Outras correntes ainda, nomeadamente as de matriz 
feminista, lançam protestos contra as divisórias entre público e privado, 
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denunciando as desigualdades e as formas de opressão que permanecem 
tanto no domínio doméstico quanto no político. (ABOIM, 2012, p.97). 
 

No contexto nacional, DaMatta (1997) investigou esta dicotomia pelo viés 

antropológico e, deste estudo, extraiu observações esclarecedoras acerca do 

comportamento do brasileiro na sua relação com estes distintos espaços. Além de 

analisar os ambientes da “casa” e da família (local de calma, repouso, afeto e 

hospitalidade) e da “rua” (local do governo, autoridade, individualismo e hostilidade), 

ele incorpora mais um elemento que considera de igual importância nas sociedades 

de colonização ibérica, que é o que ele chama de “outro mundo”. Este terceiro 

elemento seria uma espécie de zona neutra que engloba os dois espaços, sendo o 

campo destinado à religiosidade, fé, crenças, etc. Seria, então, o intermédio entre o 

mundo físico com o mundo do sobrenatural e da morte, ideia esta que não apenas 

moldou a formação histórica do povo brasileiro, como segue presente até hoje em 

nossa construção moral. Com isso, DaMatta afirma que, para os brasileiros, “casa” e 

“rua” são verdadeiras categorias sociológicas, uma vez que 

[...] entre nós, estas palavras não designam simplesmente espaços 
geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas acima de tudo entidades 
morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, 
domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de 
despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens 
esteticamente emolduradas e inspiradas. (DAMATTA, 1997, p.15). 
 

Quando se trata especialmente das camadas dominadas ou populares, os 

significados destes espaços assumem outras conotações, com a tendência de uma 

visão de mundo mais fundamentada no espaço da casa. Isso ocorre devido ao forte 

senso de hierarquia consolidado no âmbito público, em que o cidadão, no caso 

brasileiro, “é o sujeito por excelência das leis impessoais (e universais) bem como do 

poder brutal da polícia, que servem sistematicamente para diferenciá-lo e explorá-lo 

impiedosamente, tornando-o um igual para baixo” (DAMATTA, 1997, p.72). Para 

elucidar melhor este funcionamento, DaMatta recorre a uma comparação entre o que 

significa, na prática, ser cidadão no Brasil, e o mesmo significado nos Estados 

Unidos: 

No Brasil, por contraste, a comunidade é necessariamente heterogênea, 
complementar e hierarquizada. Sua unidade básica não está baseada em 
indivíduos (ou cidadãos), mas em relações e pessoas, famílias e grupos de 
parentes e amigos. Sendo assim, nos Estados Unidos, o indivíduo isolado 
conta como uma unidade positiva do ponto de vista moral e político; mas no 
Brasil o indivíduo isolado e sem relações, a entidade política indivisa, é algo 
considerado altamente negativo, revelando apenas a solidão de um ser 
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humano marginal em relação aos outros membros da comunidade. (DA 
MATTA, 1997, p.94). 
 

Portanto, em um contexto marcadamente desigual, é natural que aqueles 

que estão excluídos da maioria dos direitos e benefícios enquanto cidadãos na 

esfera pública, se voltem para um espaço de acolhimento, no caso, o espaço 

doméstico. Diferentemente dos discursos dos segmentos dominantes, “que tendem 

a tomar o código da rua e assim produzem uma fala totalizada, fundada em 

mecanismos impessoais (o modo de produção, a luta de classes) [...].” (DAMATTA, 

1997, p.49). Desta forma, embora DaMatta não adentre na questão do gênero nesta 

sua análise que relaciona espaços a formas de dominação, é possível partir de suas 

colocações para inferir que a posição da mulher marginalizada (tal como aquelas 

estudadas nesta pesquisa), está localizada na camada mais baixa dessa hierarquia.  

Nos casos das mulheres aqui estudadas, T. chama particular atenção 

pela relação mais próxima que ela mantém com seus filhos e netos, algo 

possivelmente explicado pela impossibilidade de estar em outro contexto que não 

seja a sua casa. Quando se trata de J. e M., existe ainda um elemento externo que é 

a vinculação com a religião que praticam - sendo este seu principal elo com o 

espaço público - e que para elas, se configura como um importante local de 

socialização e pertencimento34.  

As teorias feministas estão, efetivamente, entre as que mais se apropriam 

da dicotomia existente entre esses dois termos para elucidar as diferenças 

expressas entre gêneros, e neste contexto, muito já foi debatido (CARVALHO, 2008; 

LIMA, 1995/1997) pela ótica que condiciona mulheres aos espaço privado - da casa, 

filhos e família - e homens ao espaço público - do trabalho, lazer, boêmia e etc. E, 

embora a maior parte da sociedade mundial ainda viva, em diferentes graus, 

condicionada a esta realidade, já é possível identificar um substancial avanço no 

sentido de uma quebra desta fronteira que delimita gêneros a espaços pré-

determinados. Aboim (2012) identifica que “foram, em boa medida, os ideais 

democráticos e de igualdade consagrados na esfera pública que passaram 

                                                
34

 A Congregação Cristã do Brasil, igreja à qual ambas pertencem, tem como característica marcante 

que as pessoas se tratem por “irmãos”. O trabalho voluntário dos fiéis e a ajuda material àqueles que 
estão em piores situações financeiras também são ações comumente praticadas e que, sem dúvida, 
representam um alento para aqueles que vivenciam todo tipo de privação. 
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crescentemente a impor-se, derrubando lógicas familiaristas e patriarcais 

subjugadoras do feminino” (ABOIM, 2012, p.112). 

No entanto, no que se refere às questões de gênero, um dos grandes 

dilemas dessa fase de transição, na qual está em curso a “erosão das fronteiras”, 

são as defasagens na atualização da sociedade com relação às novas demandas. 

Segundo Aboim (2012), isso é demonstrado principalmente pela participação pública 

e sobretudo política das mulheres, que segue sendo inferior à dos homens, e pelo 

modelo de repartição igualitária das tarefas de produção e reprodução, que estão 

longe de ser uma realidade nas sociedades ocidentais contemporâneas.  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com 

o SESC, em 2015, mostra que pouco menos da metade das mulheres entrevistadas 

estavam fora do mercado de trabalho formal. Dentre as que já tinham trabalhado em 

algum momento, o motivo alegado para a interrupção do trabalho foi em grande 

parte relacionado com questões de incompatibilidade do trabalho produtivo com o 

trabalho reprodutivo na esfera privada (os filhos e a gravidez - 30% dentre elas -  ou 

o trabalho doméstico 16%). (ÁVILA, 2013) 

A importância desses dados é que revelam, a partir da percepção dos 
sujeitos da pesquisa, a interferência do trabalho reprodutivo na permanência 
ou não das mulheres no mercado de trabalho. Nesses casos, o 
enfrentamento das tensões entre trabalho produtivo e reprodutivo são 
resolvidas pela desistência de se manter em um trabalho remunerado. 
(ÁVILA, 2013, p.238). 
 

Além disso, 91% das participantes da pesquisa afirmaram que, são as 

mulheres que residem nos domicílios as principais responsáveis pela orientação 

e/ou execução do trabalho doméstico (na maioria dos casos sendo elas mesmas e 

os demais as mães ou algum outro membro feminino da família) (ÁVILA, 2013). 

Considerando que deste total, em média metade delas exercem trabalho 

remunerado, identifica-se o fenômeno da dupla jornada, que é “o movimento 

causado pela sobreposição de tarefas do trabalho remunerado e não remunerado no 

cotidiano”. (ÁVILA, 2013, p. 234). 

Não é objetivo desta pesquisa adentrar especificamente nas teorias 

feministas uma vez que se trata de um tema por demasiado extenso, repleto de 

ramificações e pontos de vista divergentes. Porém, considerando que os debates 

acerca da questão de gênero se dão quase sempre dentro deste campo, não seria 

possível se distanciar dele. Nas teorias mais recentes - últimas três décadas - 
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surgidas após o crescimento exponencial do acesso de mulheres ao mercado de 

trabalho qualificado, esta demarcação rígida  entre espaço público e privado começa 

a ser repensada. As novas correntes de pensamento têm recebido diversas 

denominações como “'feminismo da diferença”, “pós-feminismo”, “eco-feminismo” 

(SORJ, 1992). 

Segundo Sorj (1992), um dos processos mais importantes das sociedades 

ocidentais no final do século XX, tem a ver com a desprivatização do modelo de 

família burguesa tal como o conhecemos. Isso significa que muitos aspectos da vida 

cotidiana, antes regulados exclusivamente pela família patriarcal, agora sofrem 

influência direta de outros agentes, como por exemplo o Estado, no caso da 

escolarização obrigatória e de setores de serviços de consumo, que oferecem uma 

infinidade de produtos industrializados em substituição àqueles antes produzidos em 

casa. Estas interferências do público sobre o privado criam um espaço cada vez 

mais permeável em que a demarcação, antes rígida, se torna menos clara até 

mesmo para, por exemplo, mulheres que não trabalham fora de seus lares. A 

consequência desta dissolução de barreiras é que o mundo doméstico cada vez 

menos se diferencia do mundo público, e da sua economia de mercado. Desta 

forma, sua capacidade mesma de produzir uma identidade distinta entre os dois 

pólos vem se enfraquecendo gradativamente.  

A história da vida privada e doméstica, cuja bibliografia se concentra 

sobretudo em moradias da elite europeia (DUBY, G.; ARIES, P., 1985; 

RYBCZYNSKI, 1996) não deixa dúvidas quanto às diferenças de apropriação entre 

gêneros. Primeiramente no que concerne às diferenças entre as esferas pública e 

privada e depois com relação aos espaços internos das moradias, também onde foi 

possível detectar formas de apropriação sexuadas. De acordo com estas análises, 

desenvolvidas também a respeito de lares burgueses especialmente do Rio e de 

São Paulo (CARVALHO, 2008, LIMA, 1997; SCHETTINO, 2012), espaços como 

escritório e sala de jantar - devido às suas funções de trabalho produtivo e espaço 

de receber visitas, respectivamente - têm caráter mais masculino; ao passo que, 

cozinha e demais áreas de serviço - devido às suas funções de trabalho reprodutivo 

- possuem caráter feminino (CARVALHO, 2008).  

Não é preciso adentrar profundamente no histórico da evolução doméstica 

ao longo dos últimos anos, uma vez que, conforme com o mencionado acima, já 
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existe uma bibliografia vasta a respeito do tema (embora quase toda ela seja focada 

em ambientes da elite, o que não é o caso aqui). Afinal, claramente vivemos em uma 

sociedade que ainda reflete muito destes padrões de divisão de gêneros, 

manifestados, entre outras coisas, nos espaços como um todo. No entanto, 

atualmente, a ideia fortemente polarizada, fundada na divisão entre o privado 

enquanto espaço simbolicamente feminino - marcado pelo afeto e solidariedade - em 

oposição ao público de razão masculina - identificado pela competição e 

agressividade - perde o sentido quando analisada em sua real complexidade. 

Embora existam padrões inegáveis de comportamentos atribuídos aos diferentes 

gêneros, e que são moldados, sobretudo, a partir de modelos construídos 

socialmente, não é possível categorizar de maneira tão simplista os dois grupos. 

Prova disto é que 

[...] foi justamente a ideologia da domesticidade, construída nestes termos, 
que o feminismo procurou criticar ao revelar a intensa carga de conflitos, 
ódios, violências e competição presentes nas relações familiares. Foi 
sempre este o lado obscuro, não dito, não reconhecido da vida doméstica 
que as mulheres tiveram tantas dificuldades em exibir e reconhecer para si 
próprias, por vezes, como vítimas e, outras vezes, como agentes desses 
sentimentos e práticas. É essa ambivalência da vida familiar que a torna 
uma instituição tão difícil de ser analisada. (SORJ, 1992, p.147). 
 

Essa ambiguidade existente nas relações domésticas situa os agentes 

face à questão de poder, fazendo com que oscilem entre a posição de vítima e 

agressor, tal como sugere Foucault. Segundo ele, o poder “deve ser analisado como 

algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 

uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede” (FOUCAULT, 2015, 

p.103). 

Sem dúvida, existe um consenso entre todas as vertentes teóricas quanto 

à prevalência de uma estrutura na qual mulheres estão mais conformadas ao espaço 

privado e homens ao espaço público. O que difere quase sempre entre as diversas 

perspectivas, é a definição da medida em que isso acontece e os significados 

atribuídos a cada um destes espaços, uma vez que, a ideia de ambiente doméstico 

feminino, intocado pela agressividade de uma esfera pública masculina, já não 

atende mais à complexidade do assunto. A realidade, repleta de conflitos nas 

relações desenvolvidas em ambas as esferas, demonstra uma grande coerência 
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com a teoria de poder de Foucault, quando este afirma que uma sociedade sem 

relações de poder só poderia ser uma abstração (FOUCAULT, 2009). 

Aboim (2012) aponta que, no que se refere ao espaço público 

especificamente, alguns autores o consideram como o Estado em oposição a todo o 

resto, enquanto outros o tratam como o local de exercício da cidadania; outros, 

ainda, de uma maneira mais abrangente, o entendem como qualquer espaço da 

sociabilidade. Não importa a vertente na qual cada um se insere, pois uma realidade 

é comum a todas essas acepções:  

[...] seja qual for a definição de público, as mulheres, bem como outras 
categorias sociais, foram durante muito tempo excluídas da participação 
ativa no mundo do político e da governação, da cidadania e mesmo das 
sociabilidades tradicionais associadas ao exercício da masculinidade. O 
lugar do feminino era no “natural” lugar na família, no doméstico construído 
em antinomia com os lugares dos homens, do masculino. (ABOIM, 2012, p. 
112). 
 

Ou seja, por mais que existam divergências entre teóricos quanto aos 

significados da esfera pública, a realidade não permite que haja discordância quanto 

ao fato de que a mulher foi historicamente excluída deste contexto. O mesmo se 

aplica às relações de poder. Mesmo quando ele é considerado como algo que se 

exerce em rede, podendo, e sendo, efetivamente exercido por qualquer pessoa, a 

dominação de determinados grupos sobre outros é algo inegável. 

Considerando o estudo de caso aqui colocado, pode-se dizer que as 

mulheres investigadas transitam dentro de uma estrutura social mais tradicional, 

patriarcal e ainda em grande medida limitadas à esfera doméstica, uma estrutura 

exatamente do tipo contra o qual os movimentos feministas se insurgiram.  

A clausura imposta às mulheres brasileiras tem raízes históricas, 

chamando a atenção até mesmo de inúmeros viajantes em visita ao Brasil durante o 

período colonial, tal como Saint-Hilaire (1974, p.74 apud SCHETTINO, 2012, p.80) 

que comenta, sobre os jardins das casas coloniais:  “[...] sempre situados por trás 

das casas, são para as mulheres uma fraca compensação de seu cativeiro, e, como 

as cozinhas, interditadas aos estrangeiros”. Esta prática de confinamento feminino, 

decorrente de uma sociedade patriarcal fortemente dominada pela moral religiosa, 

determinou entre outras coisas, a definição dos interiores domésticos. Exemplo disso 

é a disposição comumente encontrada em casas do período, em que cozinhas e 

quintais - locais de maior presença feminina - se localizam nos fundos da residência 

(SCHETTINO, 2012). No entanto, já nesta época, o grau de enclausuramento era 
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definido por questões envolvendo a classe a que cada mulher pertencia na 

sociedade. Sendo assim, 

A permanência no lar era um diferencial social, aquelas mulheres que 
podiam passar seus dias em casa pertenciam a uma classe mais abastada, 
a dignidade de uma senhora estava muito ligada ao seu recato e à sua 
permanência no interior das residências. Além disso, em uma sociedade 
escravista como a do Brasil, onde o trabalho braçal era considerado indigno 
e coisa de escravo, era preciso esconder dos olhares estranhos as donas-
de-casa em suas tarefas domésticas, que eram muitas e pesadas. Assim, 
esse confinamento feminino está diretamente relacionado às senhoras das 
classes altas, pois às mulheres das classes desfavorecidas não era 
permitido ficar em casa o dia todo, era preciso garantir o sustento da família. 
(SCHETTINO, 2012, p.82). 
 

Esta análise apresenta dados interessantes quando comparados à 

realidade atual, em que se pode observar, por um lado, uma certa perpetuação 

deste modelo, uma vez que a necessidade segue impondo às mulheres de classes 

desfavorecidas a busca pela complementação da renda do marido, este que por sua 

vez, segue sendo considerado o principal provedor. As três mulheres aqui 

analisadas, por exemplo, representam um recorte muito comum dentro do bairro 

Jardim Laguna, onde ainda é frequente encontrar mulheres mais velhas com pouca 

ou nenhuma escolaridade e que nunca trabalharam fora de casa, passando a vida 

toda condicionadas ao espaço doméstico e ao cuidado da família. No entanto, todas 

exerceram, ao menos em algum momento da vida, alguma atividade como forma de 

complementação da renda familiar, mas sempre algo que pudesse ser produzido 

sem a necessidade de sair de casa: alimentação, nos casos de J. e M. e costura no 

caso de T. 

Um fator que pesa em grande medida neste caso é, sem dúvida, a 

questão da classe social à qual pertencem, o que torna as possibilidades de acesso 

a determinados serviços, como educação e trabalhos mais bem remunerados, muito 

mais difíceis, tornando assim as escolhas ainda mais limitadas. Sobre isso, Saffioti 

(1978) aponta que “a estratificação social a partir dos sexos limita sobremodo o 

desenvolvimento das potencialidades da mulher” (SAFFIOTI, 1978, p.449). Isso 

porque, mesmo coexistindo em um mesmo local e no mesmo período histórico, 

sociedades que apresentam grandes disparidades sociais geram hiatos temporais 

entre gêneros e classes, devido principalmente à dificuldade de acesso à 

informação, educação de qualidade, tecnologia, entre outros meios que poderiam 

viabilizar melhores oportunidades.  
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Gurvitch tratou da questão específica da multiplicidade de tempos, 

fazendo uma distinção entre  “tempo histórico” e “tempo sociológico”. O primeiro 

seria marcado pela continuidade dos fatos dentro de uma ordem cronológica e o 

segundo, pela dinâmica da formação cultural que o caracteriza. Assim, o autor 

apresenta oito categorias de tempos construídos pela sociologia nos quais “[...] se 

movem os degraus em profundidade, as manifestações da sociabilidade, os 

grupamentos, as classes sociais, afinal, as sociedades globais e suas estruturas” 

(GURVITCH, 1968, p.34). Diferentes tempos sociais podem coexistir em uma 

mesma época, há um entrelaçamento entre passado, presente e futuro, coexistindo 

no aqui e agora. Desta forma, o tempo social é definido pelo ritmo de vida de cada 

sociedade. Uma característica importante desta configuração é que nem sempre as 

coletividades possuem consciência do tempo real em que estão inseridas, “[...] 

empolgadas que são, por assim dizer, pelos tempos de que não têm consciência” 

(GURVITCH, 1968, p.34).  

DaMatta tratou deste tema no contexto nacional, ao dizer que “a 

sociedade brasileira se singularizava pelo fato de ter muitos espaços e muitas 

temporalidades que conviviam simultaneamente” (DAMATTA, 1997, p.32). Lévi-

Strauss (1996) por sua vez, durante sua vivência em São Paulo na década de 1930, 

não pôde deixar de observar os contrastes que, segundo ele, marcavam aquele 

espaço e aquela sociedade, e no qual “restos de vida camponesa subsistiam, porém, 

aqui e ali, entre loteamentos modernos que formavam uma rede de malhas tanto 

mais frouxas quanto mais se afastavam do centro da cidade.” (LÉVI-STRAUSS, 

1996, p.18). 

Assim sendo, não é por acaso que, no estudo de caso aqui proposto, o 

Jardim Laguna, é possível identificar uma miscelânea de manifestações de distintos 

tempos expressos nos mais diversos elementos do bairro, onde bens de consumo 

de última geração tecnológica, como carros, televisores e celulares, se misturam 

com modos de vida ainda muito tradicionais. A casa e os hábitos de M. são um bom 

exemplo desta sobreposição de tempos sociais distintos: sua cozinha é repleta de 

aparelhos modernos como panelas elétricas de arroz, de fritar, etc, que cada vez 

mais vêm substituindo o uso do fogão convencional a gás na preparação de 

alimentos. Seu celular, embora não seja dos modelos mais caros, apresenta todas 

as principais funcionalidades de um aparelho de última geração, sendo trocado de 
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tempos em tempos, conforme se torna obsoleto. M., aos 80 anos de idade, está 

conectada às principais redes sociais e sua casa já não possui mais telefone fixo 

pois, já há algum tempo, ela se comunica praticamente apenas por meio do 

Whatsapp.  

Sua casa é quase inteiramente mobiliada e decorada com objetos novos 

de estilo contemporâneo vendidos em lojas de móveis populares. Em diversas 

entrevistas e conversas informais ela se manifesta avessa a “coisas antigas”, ou 

coisas que a remetam a tempos pregressos, como móveis feitos de madeira maciça, 

piso de cimento queimado, parede sem revestimento cerâmico, quintais de terra com 

árvores, hortas e plantas e a animais como galinhas.  

No entanto, apesar da modernidade absorvida por ela nas maneiras de 

cozinhar, de se comunicar e decorar a casa, muitos de seus hábitos, formas de 

pensar, agir e até mesmo vestir, são permeados pela rigidez da igreja 

neopentecostal que ela e sua família frequentam há mais de 40 anos. M. criou todos 

os seus sete filhos dentro de uma doutrina cristã ultraconservadora que não permite, 

por exemplo, qualquer tipo de prática sexual antes do casamento. Segundo ela, este 

preceito foi e é seguido muito seriamente pelos membros de sua família que ainda 

frequentam a igreja, diferentemente de fiéis de outras igrejas, onde já se admitem 

uma certa flexibilidade. Tanto a ela quanto às suas filhas, como mulheres, não são 

permitidos o uso de calças e o corte de cabelo; aos homens, são vetados o uso de 

barba e cabelos compridos. Televisão, por exemplo, foi um item que só entrou em 

sua casa há cerca de 10 anos, pois sempre houve a proibição quanto ao uso deste 

aparelho. No entanto ela pouco faz uso dele, preferindo quase sempre o celular. E 

efetivamente, exceto seu filho mais novo que abandonou a igreja há alguns anos e 

uma parte dos netos que também se afastaram, todos os demais seguem (ao menos 

supostamente) à risca todas as regras impostas pela religião.  

Isso demonstra duas questões interessantes: primeiro, a possibilidade de 

incorporação seletiva de determinados elementos modernos em detrimento de 

outros, conforme os significados que são atribuídos pelas pessoas que se apropriam 

destes elementos. Desta forma, M. se localiza dentro de uma temporalidade social 

múltipla, composta por hábitos em que diferentes tempos - como passado e presente 

- se misturam, criando um modo de vida aparentemente antagônico para alguns 

observadores de fora, mas que dentro da visão de mundo dela é perfeitamente 
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coerente. Gurvitch denomina esta categoria de tempo vivido por ela como “tempo 

cíclico” em que “o passado, o presente e o futuro são projetados mutuamente um no 

outro”, este é o tempo predominante nas sociedades arcaicas, mas também nas 

igrejas, seitas e templos místicos. (1968, p.37). 

O processo de incorporação seletiva de elementos modernos é observado 

por Antônio Cândido, em sua pesquisa sobre os modos de vida da cultura caipira 

paulista, quando ele afirma que isso se aplica “sobretudo para cultura material, pois 

no terrenos das crenças e dos sentimentos o processo é mais complexo e não se 

deixa assim esquematizar” (2010, p. 210). Ele exemplifica este movimento, dentro da 

cultura camponesa, com a absorção gradativa da terapêutica moderna, sem que 

haja, contudo, o desaparecimento das bases mágico-religiosas no tratamento de 

doenças, cujas práticas ainda dão sentido às vidas dessas pessoas. Isso demonstra 

uma similaridade de comportamento entre pessoas inseridas em modos de vida 

mais tradicionais, nos quais abrir mão de componentes materiais antigos é 

aparentemente mais fácil do que aqueles componentes imateriais, como é o caso do 

sistema religioso, ideológico e de crenças. 

O segundo ponto interessante da mudança comportamental de M., é que 

pelo fato de viver sozinha e receber pouco a visita dos filhos, ela criou nos últimos 

anos uma rede de relações virtuais, especialmente por meio do Facebook e do 

Whatsapp, como forma de se manter em contato com as pessoas, conversar e se 

distrair. A falta de companhia dentro de casa somada à sua pouca interação com a 

esfera pública - limitada basicamente à igreja, às idas ao supermercado mais 

próximo e às eventuais visitas às casas dos filhos - foram, ao que tudo indica, o que 

a levou a aprender a usar o celular em uma idade já bem avançada. Este mesmo 

comportamento não é observado, por exemplo, nas duas outras mulheres 

investigadas, e nem tampouco na maioria das outras moradoras mais velhas da 

mesma rua que possuem uma vida mais ocupada com a presença de familiares 

vivendo na mesma casa. Logo, a tecnologia veio suprir em sua vida aquilo que ela 

não é capaz de obter mais no plano físico das relações pessoais. 

A análise empreendida neste capítulo aborda a apropriação por parte de 

três mulheres com o espaço doméstico no qual habitam, bem como as relações 

deste com o espaço público. No entanto, esta apropriação não se dá de maneira 

autônoma pois sofre a interferência de outros agentes que compartilham o mesmo 
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espaço - marido, filhos e etc - e se revela por meio de graus de materialização 

distintos conforme a existência ou não dos referidos agentes. Em termos práticos, 

isso significa dizer que a presença de outras figuras - em especial do marido - 

produz um visível impacto em suas mais diversas formas de apropriação. A 

quantidade de reformas realizadas no espaço quando não existe mais a interferência 

destes agentes é um reflexo do grau de empoderamento que se opera.   

Ao que parece, o espaço das casas das mulheres chefes de família se 

apresenta como uma espécie de espaço de transição, que materializa este 

empoderamento gradativo proveniente da conquista de autonomia em suas mais 

diversas formas, especialmente, daquelas conquistadas em nível público e social, e 

que se estendem para o âmbito das relações domésticas. Assim sendo, o ambiente 

doméstico - ou espaço privado - quase sempre será o primeiro a refletir este 

processo de conquista de poder, dada a sua importância para as vivências 

cotidianas dessas mulheres ao longo de sua vida. Logo, faz-se necessário tratar aqui 

deste espaço enquanto reflexo destas relações de poder. 

 

5.1. O poder, as mulheres e o espaço doméstico. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

O conceito de poder é tema de debate para inúmeros autores, sendo 

alguns deles especialmente reconhecidos pelas suas contribuições para o assunto, 

como é o caso de Pierre Bourdieu e Michel Foucault. Ambos trataram desta questão 

focados em uma escala pequena, muitas vezes invisível, especialmente aquela 

referente às relações do cotidiano, onde a dominação pode ser de difícil 

identificação, e acaba passando como algo natural.  

Bourdieu desenvolveu o conceito de poder simbólico, “esse poder invisível 

o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber 

que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p.7). Ele se 

fundamenta na ideia de que este poder é praticado dentro de uma lógica hierárquica 

- de cima para baixo - especialmente em relações de dominação presentes nas lutas 

de classes. Para ele, existe uma cultura dominante integrada e claramente distinta 

das demais - designadas como subculturas - que é expressa por meio de 

hierarquias. Esta cultura dominante tem a capacidade de criar uma falsa integração 
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da sociedade, fundada na desmobilização das classes dominadas que reconhecem 

essas hierarquias e as aceitam como legítimas, criando assim, uma aparente 

sensação de ordem social (BOURDIEU, 1989). 

Para compreender a ideia de poder em Bourdieu, faz-se necessário 

apresentar outros dois conceitos - campo e habitus - que são fundamentais dentro 

da teoria proposta por ele, uma vez que permeiam todo o resto. Os campos são 

“estruturas delimitadas por áreas (religião, economia, cinema, política, literatura, etc) 

e detentoras de regras próprias, princípios e hierarquias [...] com valores (capitais, 

cabedais), objetos e interesses específicos.” (NADALETO; CASTRO, 2018, p.235). 

Cada campo pode ser metaforicamente comparado a uma arena de competição, 

onde há agentes assimetricamente posicionados de acordo com os capitais que 

possuem. Habitus, por sua vez, nada mais é do que um capital “um conhecimento 

adquirido”, “uma disposição incorporada, quase postural” (BOURDIEU, 1989, p.61), 

em outras palavras, são todos os conhecimentos, disposições, maneiras de pensar, 

agir, sentir, etc,  adquiridos por uma pessoa através da sua vivência em sociedade, e 

da sua experiência em diferentes campos.  

Para tornar mais claro, pode-se dizer que o campo estudado nesta 

pesquisa é o ambiente doméstico, e que nele estão inseridos diferentes agentes: 

pais, mães, filhos, filhas, etc, cujos comportamentos são moldados por meio de suas 

vivências pessoais em sociedade, o que se configura como seus habitus. Este 

campo funciona como um microcosmo daquilo que, numa escala mais ampla, 

configura a própria sociedade, refletindo todo o conjunto de assimetrias e sistemas 

de poderes e dominações presentes nela: ou seja, distinções e disputas envolvendo 

gênero, questões econômicas, raciais, entre tantas outras presentes na esfera 

pública, serão manifestadas também na esfera privada, em alguns casos de forma 

explícita, e, em outros, de maneira simbólica. O que Bourdieu denomina “poder 

simbólico”, então, pode ser definido como um 

[...] poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 
confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre 
o  mundo,  portanto  o  mundo,  poder  quase  mágico  que  permite  obter  o 
equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao 
efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer 
dizer, ignorado como arbitrário. (Bourdieu, 1989, p. 14, grifo do autor). 
 

Ou seja, é todo um mecanismo subjacente presente nas relações 

pessoais que delimitam os modos de ação das pessoas. 
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Além de toda a teoria voltada para a análise do poder em suas mais 

diversas formas e manifestações, Bourdieu tem uma obra de nome “A dominação 

masculina” inteiramente focada na temática do poder aplicado ao gênero. Segundo 

ele, a incorporação, por parte da sociedade, das diferenças entre gêneros é tamanha 

que  

[...] a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se 
diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 
ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na 
casa por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo 
social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 
funcionando como esquemas de percepção, de pensamento e de ação. 
(BOURDIEU, 2002, p.8). 

 
Para ele, a força do poder masculino se evidencia no fato de que este 

dispensa qualquer justificativa: “a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não 

tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la.” 

(BOURDIEU, 2002, p.9). A divisão social, e sexual do trabalho, por exemplo, é uma 

prova da existência de uma ordem social que funciona “como uma imensa máquina 

simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça.” 

(BOURDIEU, 2002, p.9). Desta forma, as estruturas de dominação são resultado de 

um trabalho interminável de reprodução de ideias, alimentadas por agentes 

específicos de nossa sociedade, como os próprios homens (e, também, as 

mulheres, como será exposto na sequência), dentro de uma escala individual, mas 

também famílias e até mesmo instituições como a Escola, as Igrejas e o Estado.  

Bourdieu em sua análise deixa de lado um aspecto importante deste 

poder que é o exercício deste também pelas próprias mulheres. Apesar de não 

considerá-las aqui como agentes de dominação sobre outras mulheres - e muitas 

vezes também sobre elas mesmas - ele apresenta um conceito no qual este modelo 

de controle atinge o seu grau mais tirânico - enquanto violência silenciosa - em 

nossa sociedade, que é através da chamada “violência simbólica”, pela qual aqueles 

que são dominados se submetem e concordam com as regras impostas pelos que 

dominam. Isso se manifesta, comumente na atualidade, quando por exemplo, 

mulheres casadas assumem sozinhas os trabalhos domésticos de reprodução 

mesmo trabalhando fora de casa também; julgam que determinadas roupas, 

comportamentos ou lugares não são adequados para elas, julgando a si mesmas e 

às demais, quando estas fogem das regras socialmente estabelecidas, etc. 
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Foucault, por sua vez, apresenta uma visão mais dinâmica do conceito de 

poder na qual ele coloca, até mesmo enquanto preocupação metodológica, a 

seguinte questão: 

[...] não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, 
de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder − desde 
que não seja considerado de muito longe − não é algo que se possa dividir 
entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não 
o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo 
que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 
localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado 
como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. 
(FOUCAULT, 2015, p. 103). 
 

Na visão deste autor, o poder, por derivar de “processos sociais e 

econômicos, tais como as lutas de classe, os modos de produção, a ideologia, etc” 

(VEIGA-NETO, [200-]), possui uma natureza mutável, assumindo diferentes formas 

em períodos históricos distintos. Foucault (2009) trata das questões envolvendo a 

luta contra a opressão do homem sobre a mulher enquanto algo que emergiu nos 

últimos anos possuindo caráter “transversal”, ou seja, um movimento global, não 

estando restrito a um único país. Para ele são também lutas “imediatas”, o que 

significa que seu foco são as instâncias de poder mais próximas, de indivíduos 

contra indivíduos que exercem poder sobre eles de forma direta e que por isso, se 

tornam mais facilmente identificáveis. Em suma, “o principal objetivo destas lutas é 

atacar, não tanto ‘tal ou tal’ instituição de poder ou grupo ou elite ou classe, mas, 

antes, uma técnica, uma forma de poder” (FOUCAULT, 2009, p. 6). 

Esta forma de poder se exerce na vida cotidiana de cada indivíduo 

submetido a ele, “marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 

identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros 

têm que reconhecer nele.” (FOUCAULT, 2009, p. 6). É um modelo de poder que 

transforma os indivíduos em sujeitos, do qual emergem dois significados: “sujeito ao 

outro através do controle e da dependência, e ligado à sua própria identidade 

através de uma consciência e do autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de 

poder que subjuga e sujeita.” (FOUCAULT, 2009, p. 6).  

Segundo o autor, a história é marcada por três tipos de lutas: contra as 

formas de dominação (religiosa, étnica e social); contra os modelos de exploração 

que afastam os indivíduos daquilo que eles mesmos produzem e contra formas de 

submissão e sujeição aos outros. Diferentes tempos históricos marcaram o 
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predomínio de uma dessas lutas em relação às outras, embora elas sempre existam 

concomitantemente. As sociedades feudais foram marcadas pelas lutas contra a 

dominação étnica, no século XIX foi a vez das lutas contra a exploração. Atualmente, 

a luta pelo fim de formas de sujeição tem ganhado crescente destaque, e é 

justamente este tipo de poder que interessa mais especificamente a esta pesquisa. 

Para Foucault, diferentemente de uma relação de violência, que age 

diretamente sobre um corpo, uma relação de poder se caracteriza por agir sobre as 

ações de outras pessoas, e se articula a partir de dois elementos indispensáveis: 

“que ‘o outro’ (aquele sobre o qual ela se exerce) seja reconhecido e mantido até o 

fim como sujeito da ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo um campo 

de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis.” (FOUCAULT, 2009, p. 13). Isso 

faz com que o poder seja menos da ordem do enfrentamento direto entre duas 

pessoas, e mais da ordem da governança, ou de, como o autor define, de “conduzir 

condutas”.  

É importante destacar aqui algumas características presentes nas 

relações de poder que se mostram particularmente relevantes para o estudo de caso 

aqui proposto. Uma delas é o que Foucault (2009) denomina “sistema de 

diferenciações” que, entre outras formas, pode ser de base econômica na 

apropriação de riquezas e bens, ou seja, baseado na distância e na consequente 

dominação daquele que detém o poder econômico sobre quem não o detém. Outra 

questão seria “o tipo de objetivos” buscados por aqueles que exercem poder sobre 

os outros. Neste caso, ele dá como exemplo a manutenção de privilégios, uma 

questão de suma importância quando analisada na ótica das disputas de gênero. 

Por fim, vale mencionar também o que ele chama de “modalidades instrumentais”, 

uma vez que 

[...] o poder se exerce pela ameaça das armas, pelo efeito das palavras, 
através das disparidades econômicas, por mecanismos mais ou menos 
complexos de controle, por sistemas de vigilância, com ou sem arquivos, 
segundo regras explícitas ou não, permanentes ou modificáveis, com ou 
sem dispositivos materiais, etc. (FOUCAULT, 2009, p.16). 
 

Como se sabe, relações de poder estão presentes em todo o processo do 

desenvolvimento humano de nossa sociedade, diferindo apenas o ponto de partida 

ao longo de períodos históricos distintos. Federici (2017) contextualiza que, o 

conceito de poder assimilado especialmente no corpo, e consequentemente no 

comportamento humano - tal como analisado por Foucault e Bourdieu - teve sua 
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gestação no período de transição do Feudalismo para o Mercantilismo ocorrido na 

Europa. Nesta época de acumulação primitiva, os corpos humanos representavam o 

meio produtivo por excelência para a realização do trabalho, sendo assim, esta 

redefinição era algo “necessário” para que os grupos dominantes obtivessem 

controle sobre a mão de obra da qual dependiam.  

No entanto, segundo a autora, esta mudança não ocorreu sem muita 

resistência por parte dos desfavorecidos pelo novo modelo laboral imposto. O 

período histórico conhecido como “caça às bruxas”, que se desenvolveu tanto na 

Europa quanto nas colônias americanas recém conquistadas, nada mais foi do que 

uma luta pela imposição forçada e punição àqueles que não se ajustavam ao novo 

sistema. Não por acaso, o grupo mais perseguido, uma vez que representava aquele 

que era o mais afetado por estar na base da escala hierárquica, foi o das mulheres, 

especialmente aquelas que manifestavam algum tipo de comportamento 

considerado rebelde ou subversivo. 

A domesticação do corpo introduzida pela burguesia, que emergiu neste 

período, foi fortemente embasada em teorias racionalistas e mecanicistas, como 

aquelas trazidas por Descartes e Hobbes, cujo objetivo principal era a dominação e 

exploração da natureza. Neste contexto, o desenvolvimento do autocontrole  

[...] se tornou um requisito fundamental em um sistema econômico 
capitalista no qual se pressupunha que cada um fosse proprietário de si 
mesmo, o que se converteu em fundamento das relações sociais, e em que 
a disciplina já não dependia exclusivamente da coerção externa. 
(FEDERICI, 2017, p.272). 
 

Isso significa que o poder, que durante a Idade Média era exercido 

sobretudo por meio de um agente externo - o senhor feudal - passou a ser cada vez 

mais incorporado individualmente. Tal conquista por parte de uma elite em 

ascensão, não apenas erradicou todo um modo de existência capaz de ameaçar seu 

poder político e econômico, como também fez com que o uso da força se tornasse 

cada vez menos necessário à obtenção da obediência dos grupos explorados pelo 

novo modelo vigente. Desta forma, chegamos à ideia defendida por Foucault; de um 

modelo de poder autogerido e que “age sobre as ações” das pessoas. Ou então 

daquela denominada de poder simbólico por Bourdieu, caracterizado como um  

[...] poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 
confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre 
o mundo, portanto o mundo, poder quase mágico que permite obter o 
equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao 
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efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer 
dizer, ignorado como arbitrário. (BOURDIEU, 1989, p. 14). 
 

Nesta pesquisa, é importante compreender bem a ideia de poder inserido 

no corpo, uma vez que esta se configura como a explicação mais lógica para o fato 

de que grande parte das mulheres, nos dias de hoje, ainda sigam “reconhecendo” e 

cumprindo mecanicamente o papel que lhes é atribuído dentro de uma sociedade de 

acumulação capitalista. 

Além de Bourdieu e Foucault - autores já bastante reconhecidos dentro 

deste assunto, e cuja abordagem é muito mais ampla - há diversos outros autores e 

autoras que focaram mais especificamente nas implicações do poder pelo viés da 

temática do gênero, chegando então a um conceito mais recente que deriva da ideia 

de poder, que é o empoderamento.  

A teoria proposta por Rowlands (1997) apresenta quatro formas distintas 

de poder: power to, ou “poder para”, implica em obter acesso a uma gama de 

habilidades humanas, o que se reflete em autoconfiança para se executar algo; 

power with, ou “poder com”, é a capacidade de se alcançar com a ajuda dos outros 

algo que não se conseguiria sozinho, refletindo com isso formas de solidariedade 

que promovem mudanças estruturais dentro de um grupo; power from within, ou 

“poder de dentro”, seria uma força interna que reside em cada indivíduo e está 

baseada na auto-aceitação, estendendo-se para a aceitação dos demais seres 

humanos;  power over, ou “poder sobre”, é a forma mais conhecida de poder, aquela 

que implica hierarquia, ou seja, práticas de dominação e controle de grupos ou 

indivíduos sobre outros. 

A partir destas ideias, destaca-se também a importância que a palavra 

empoderamento vem assumindo dentro da luta de grupos minoritários na sociedade 

atualmente. Costa e Hermany (2009, apud BAQUERO, 2012) afirmam que o termo 

empoderamento social não é algo novo, tendo suas origens por volta do século XVI 

com a Reforma Protestante, porém o marco histórico que lhe conferiu notoriedade só 

ocorreu na segunda metade do século XX, com os movimentos de contracultura 

surgidos nos Estados Unidos. Segundo o dicionário,35 empoderar abarca atividades 

                                                
35

 Consta no Michaelis a seguinte definição da palavra “empoderamento”: Ação coletiva desenvolvida 

por parte de indivíduos que participam de grupos privilegiados de decisões. Envolve consciência 
social dos direitos individuais para que haja a consciência coletiva necessária e ocorra a superação 
da dependência social e da dominação política. É um processo pelo qual as pessoas aumentam a 
força espiritual, social, política ou econômica de indivíduos carentes das comunidades, a fim de 
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relacionadas à conscientização e ao fortalecimento de grupos marginalizados da 

sociedade, em busca da superação de dominações social e politicamente impostas. 

Desta forma, tomando como exemplo o caso das mulheres na sociedade ao longo 

do tempo, a ideia de poder seguramente teve significados muito distintos para 

mulheres que viveram no início do século XX em comparação com as que vivem na 

sociedade de hoje, em um momento que o termo empoderamento assume uma 

força crescente no imaginário coletivo. 

Dentro do contexto especificamente de gênero, Rowlands aponta que, em 

geral, o significado do termo empoderamento não é muito preciso. A palavra tende a 

ser usada de uma maneira que pressupõe que o leitor ou ouvinte saiba do que se 

trata. O termo pode ser usado apenas para comunicar boas intenções e implicar 

algum reconhecimento não especificado da necessidade de mudanças na 

distribuição de poder entre as pessoas. No entanto, uma vez que uma explicação 

clara do termo não é dada, torna-se então possível sustentar uma ideia de 

empoderamento como algo que pode ser feito para pessoas (1997, p.7-8).  

Moser (1989), por sua vez, afirma que o termo empoderamento, dentro do 

viés de gênero, surgiu não apenas do debate teórico, mas também da experiência 

prática de mulheres trabalhadoras, especialmente aquelas residentes em países 

subdesenvolvidos. Sua definição de poder, contrária às visões de Bourdieu e 

Foucault que consideram sobretudo o meio social, baseia-se em aspectos mais 

individuais, focados na capacidade de mulheres aumentarem sua própria 

autossuficiência e força interna. Segundo essa autora, esta capacidade é 

identificada como o direito de determinar as escolhas na vida, e influenciar a direção 

da mudança, através da habilidade de obter controle sobre os recursos materiais e 

não materiais.  

Batliwala (1993) em sua análise dos programas de empoderamento 

feminino desenvolvidos no sul da Ásia, aponta que se deparou com os termos 

“empoderamento” e “desenvolvimento” sendo usados muitas vezes como sinônimos, 

demonstrando com isso que o poder está intimamente ligado à força econômica. No 

entanto, ela observa também que nem sempre a conquista de trabalhos assalariados 

eleva as condições de vida das mulheres pesquisadas por ela, muitas vezes 
                                                                                                                                                   
promover mudanças positivas nas situações em que vivem. Implica um processo de redução da 
vulnerabilidade e do aumento das próprias capacidades dos setores pobres e marginalizados da 
sociedade e tem por objetivo promover entre eles um índice de desenvolvimento humano sustentável 
e a possibilidade de realização plena dos direitos individuais. 
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significando até mesmo um encargo extra de trabalho, uma vez que o serviço 

doméstico continua sendo uma atividade majoritariamente feminina (conforme será 

analisado no estudo de caso de T. no subcapítulo 5.2.3). Ela atribui isso ao fato de 

que esses programas possuem um foco apenas nas questões financeiras e não 

encoraja as mulheres a questionar seus papéis dentro da sociedade atual.  

A importância conferida ao aspecto material, ou seja, à aquisição de uma 

renda, para a consequente conquista de poder, se mostra como central não só para 

outros autores (GELETA, 2014; REGO, W. L., PINZANI, A., 2014) como também 

para duas das mulheres analisadas nesta pesquisa, que só passaram a exercer de 

forma mais efetiva o poder de decisão em suas residências após adquirirem 

autonomia financeira. 

Virgínia Woolf (2014) foi das primeiras autoras a tratar da importância da 

própria renda para a libertação feminina. Em seu livro, de nome sugestivo “Um teto 

todo seu”, ela relata seu caso pessoal, versando sobre como pôde se dedicar 

livremente à literatura em um contexto (Inglaterra no início do século XX) no qual o 

trabalho feminino ainda era restrito a pouquíssimas ocupações. Sua “libertação” 

desta condição imposta às mulheres se deu após o recebimento de uma herança, 

proveniente de uma falecida tia, pela qual lhe seria conferida uma mesada até o final 

de sua vida. Sobre isso ela relata que 

[...] é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. 
Nenhuma força no mundo pode arrancar-me minhas quinhentas libras. 
Comida, casa e roupas são minhas para sempre. Assim, cessam não 
apenas o esforço e o trabalho árduo, mas também o ódio e a amargura. Não 
preciso odiar homem algum: ele não pode ferir-me. Não preciso bajular 
homem algum: ele nada tem a dar-me. Assim, imperceptivelmente, 
descobri-me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça 
humana.” (Woolf, 2014, p. 58). 
 

Em seu estudo acerca de famílias de classes de baixa renda do México, 

desenvolvido entre as décadas de 1940 e 1950, Oscar Lewis (1965) observou por 

sua vez, o importante papel do dinheiro em uma sociedade e época onde as 

relações de gênero eram ainda mais discrepantes. Segundo ele  

La posesión dé dinero confiere poder. El poder crece en proporción a que el 

dinero haga falta. De ahí que los maridos en las familias pobres tengan 

mayor poder de represalia económica. El dinero funciona como una palanca 

para obtener autoridad, prestigio, atención, favores, etc. La represalia 

económica emerge como práctica allí donde ha surgido una tirantez entre 

los esposos por alguna razón que puede ser: pérdida de interés sexual por 

uno de los cónyuges, preferencia mostrada hacia uno de los hijos con los 
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celos consiguientes o angustia ante el mismo problema económico
36

. 

(LEWIS, 1965, p. 260). 

 

Já no Brasil, no final da década de 1970, Saffioti (1978) desenvolveu uma 

pesquisa empírica focada na relação entre empregadas domésticas e patroas na 

cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Em sua análise, obtida por meio de 

entrevistas feitas com mais de mil mulheres (entre elas patroas e empregadas), é 

possível identificar dados interessantes acerca do impacto que a renda é capaz de 

gerar, especialmente na relação delas com as figuras masculinas com as quais 

convivem. Segundo a autora, 

[...] todas as mulheres que, no passado, construíram família de procriação e 
hoje estão libertas da dominação de um homem, como as viúvas, 
desquitadas e separadas gozam de irrestrita liberdade. Entre as mulheres 
submissas a um homem, marido ou pai, o gozo de ampla liberdade varia de 
38,7%, entre as solteiras, a 55,7% entre as casadas, e a 66,7% entre as 
amigadas. [...] Mais da metade das mulheres casadas goza de ampla 
liberdade na medida que alcançam sua autonomia econômica. O trabalho 
extralar não é condição suficiente para libertar a mulher do jugo de um 
homem; constitui, entretanto, condição sine qua non para essa libertação. 
(SAFFIOTI, 1978, p.100). 
 

Tanto os estudos de Woolf (2014), Lewis (1965), como de Saffioti (1978), 

demonstram que, mesmo em contextos culturais e temporais distintos, a questão 

econômica representa um aspecto essencial para a concessão de poder dentro do 

espaço doméstico (e, obviamente, também em toda a escala social). Vale ressaltar 

que, na sociedade observada por Lewis (1965), o trabalho assalariado era quase 

que exclusivamente praticado por homens, já naquela trazida por Saffioti (1978), 

existe uma maior ascensão de mulheres economicamente ativas em seus lares, 

mesmo que em empregos mal remunerados, como é o caso do trabalho doméstico 

no Brasil. No entanto, em especial a análise de Saffioti (1978) demonstra que, no 

caso das mulheres, a detenção de capital econômico nem sempre traz como 

consequência direta a conquista de poder em seus lares, algo natural no caso dos 

homens. Isso porque o poder de dominação conferido ao sexo masculino é forte o 

suficiente para, em muitos casos, prevalecer acima de qualquer outra coisa. 

                                                
36

 A posse de dinheiro confere poder. O poder cresce na proporção em que o dinheiro é necessário. 
Assim, maridos em famílias pobres têm maior poder de retaliação econômica. O dinheiro funciona 
como alavanca para obter autoridade, prestígio, atenção, favores etc. A retaliação econômica surge 
como uma prática onde há uma tensão entre os cônjuges, por alguma razão que pode ser: perda de 
interesse sexual por um dos cônjuges, preferência mostrada por uma das crianças com o ciúme ou 
angústia resultante do mesmo problema econômico. (Tradução minha). 
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Deste modo, é possível perceber a complexidade das redes de relações 

que emergem em sociedades segregadas nas suas mais diferentes formas, e 

também como o poder é algo passível de ser adquirido ou perdido conforme a 

posição do agente inserido nessa trama. Ou seja, para uma mulher, há múltiplas 

formas capazes de lhe situar em uma posição melhor ou pior dentro de sua família e 

consequentemente na sociedade como um todo. O acesso ao trabalho remunerado 

ou não, a presença de uma figura masculina dentro de casa ou não e, quando 

presente, o grau de compreensão desta figura, são apenas alguns critérios que 

definirão sua possibilidade de liberdade e autonomia pessoais. O caso de T. aqui 

estudado, é um claro exemplo da complexidade desta rede envolvendo poderes, na 

qual é possível que, pelo simples fato de ser mulher, lhe restrinjam o usufruto da 

renda obtida por meio de seu próprio trabalho. 

Ainda no Brasil, um importante e recente elemento para a compreensão 

do empoderamento de mulheres das classes mais desfavorecidas, é o exemplo o 

Bolsa Família37, um programa de transferência direta de renda implementado pelo 

Governo Federal em 2003. Desde a sua criação, este programa tem priorizado 

mulheres enquanto responsáveis pelo recebimento do benefício financeiro fazendo 

“com que a conexão entre o PBF e mudanças nas relações de gênero seja objeto de 

interesse de diversas pesquisas” (BARTHOLO et al., 2017, p.5). Do ponto de vista 

administrativo 

[...] a opção pela titularidade preferencial feminina decorre da definição legal 
já existente nos programas de transferência de renda condicionada, 
anteriores ao PBF, e por ele unificados em 2003. Sob a ótica conceitual, 
essa opção ratifica a perspectiva já existente nesses programas, e 
embasada em análises empíricas sobre os gastos domiciliares, de que a 
transferência monetária direta à mulher reforça sua utilização em prol de 
toda a família. (BARTHOLO et al., 2017, p.8). 
 

Passados 15 anos desde a sua criação, o programa tem suscitado 

debates acerca do seu papel para a emancipação feminina. Por um lado, é sabido 

que este não possui como objetivo trabalhar para a equidade de gênero, uma vez 

que sua estrutura até mesmo reforça a naturalização do papel feminino de cuidado 

com a casa e os filhos. Por outro, é importante considerar que embora não seja o 

                                                
37

 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a 
situação de vulnerabilidade e pobreza.O programa busca garantir a essas famílias o direito à 
alimentação e os acessos à educação e à saúde. Em 2019 o benefício básico correspondia a 
R$89,00 mensais. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-
familia/Paginas/default.aspx> Acesso em 30 out. 2019. 
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cenário ideal, é inegável que a maior participação feminina nestas atividades ainda 

se constitui fortemente como uma realidade dentro de nossa cultura, e com a qual se 

faz necessário lidar no presente. Ademais, argumenta-se que “o acesso à renda pela 

titular pode ampliar seu poder de decisão e gerar mais autonomia, na medida em 

que permite à mulher participar da provisão financeira do lar, tarefa tradicionalmente 

masculina.” (BARTHOLO et al., 2017, p.9). Esta teoria se encaixa perfeitamente no 

cenário do estudo de caso analisado nesta pesquisa. 

No Jardim Laguna, por exemplo, o termo empoderamento ainda não 

parece ser tão difundido na sua forma conceitual, ou seja, enquanto uma 

consciência declarada de grupo, tal como já é nos meios mais privilegiados da 

sociedade nos quais os debates identitários de classe, cor e gênero são mais 

frequentes. No entanto, inúmeros exemplos mostram que isso não impede o 

pronunciamento de mudanças sociais neste sentido, mostrando que, ao menos na 

prática, os avanços existem. Tomando como base mulheres pertencentes a 

gerações distintas, tal como mãe e filha, já é possível observar um salto significativo 

de estilos de vida e acesso a determinadas oportunidades como estudo e trabalho 

assalariado. No caso de M., que cursou só até a quarta série pelo EJA38 e nunca 

trabalhou fora de casa, duas de suas cinco filhas se formaram no ensino superior e 

todas trabalham fora desde novas. No caso das netas, este número já chega a 

quatro formadas até o momento, e das que estão em idade adulta, todas trabalham, 

demonstrando com isso, a evolução ocorrida de uma geração para outra.  

 

 

5.2 A apropriação feminina 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nos anos 1990, a linha branca era objeto de desejo de praticamente todas 

as donas de casa brasileiras. M. fazia parte das que nutriam este sonho, no entanto, 

sua antiga geladeira vermelha, era o que estava de acordo com suas possibilidades 

da época. Nos anos 2000, quando conquistou uma situação financeira um pouco 

melhor, ela finalmente pôde trocar seus eletrodomésticos antigos coloridos pelos 

                                                
38

 EJA: Educação de Jovens e Adultos. Programa oferecido pela prefeitura de Belo Horizonte. 

Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/informacoes/pedagogico/eja> Acesso em 30 
out. 2019. 
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brancos e, com isso, sua casa assumiu uma aparência toda neutra, bem diferente 

daquela anterior. Já em 2018, movida pela moda dos utensílios vermelhos (figuras 

31, 32 e 33), M., que passou anos defendendo a cor branca para tudo que se refere 

a cozinha, finalmente se rendeu ao colorido de jogos de panela, chaleira, 

liquidificador, panela de arroz entre outros tantos objetos na cor vermelha que 

compõem a sua cozinha atualmente. 

 

                 Figuras 31, 32 e 33    Folhetos das Casas Bahia. 

   
Folhetos demonstram diversos utensílios domésticos na cor vermelha.  

Datas: 18/01/2019, 02/12/2018 e 02/12/2018 respectivamente.  
Fonte: https://seusfolhetos.com.br/casas-bahia-ofertas. 

 

Mais do que o aspecto funcional, ao adquirir um objeto “da moda”, M. 

adquire a possibilidade de inserção em um mundo no qual nunca teve acesso 

anteriormente. Esta atividade inédita de consumo, resulta para ela em um 

empoderamento pessoal, que está presente nas suas mais diversas falas 

constantemente permeadas pelo uso do verbo “comprar”. Para ela, o poder de 

compra reflete questões como superação pessoal, ascensão social, dádiva divina, 

conquista de dignidade, entre outros aspectos que tem um único objetivo: distanciá-

la da vida de privações à qual foi submetida por quase toda a sua existência.  

Este capítulo abordará como se dá a materialização das diversas 

estruturas analisadas no capítulo quatro - sobretudo as que envolvem poder e 

empoderamento - no ambiente das casas de três mulheres, cujos modos de vida se 

inserem dentro daquilo que pode ser considerado um modelo social marcadamente 

tradicional e patriarcal.  
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Para a análise de cada uma delas, será levado em conta um elemento 

considerado central para compreender suas relações com as casas que habitam, 

sendo que este elemento simbolizará a forma encontrada por elas para seu 

empoderamento. No caso de M., este elemento foi o consumo, tema facilmente 

identificável em seu discurso enquanto algo essencial em sua vida para obtenção de 

status e que, ademais, se configura como um forte indicativo social daquilo que seria 

uma linguagem transmitida pela escolha de determinados objetos. O exercício do 

consumo moldou seu espaço no sentido de apagar tudo o que a remetia a períodos 

de privação material, remodelando-o através do uso de objetos “modernos” e “da 

moda”. Baudrillard denomina este estudo como o sistema “falado” dos objetos, no 

qual importa menos a função para a qual estes são adquiridos e mais “os processos 

pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática das condutas 

e das relações humanas que disso resulta.” (2000, p.11). 

Para a análise de J., considerei como central a sua busca incessante por 

algo que dê sentido à sua existência, sua vida em movimento, sua incompletude 

manifesta no espaço da casa e nas reformas que, aparentemente, nunca terão fim. 

A crença religiosa foi o meio no qual ela se apoiou durante toda a vida e que acabou 

por moldar seus modos de viver e de produzir o seu espaço doméstico. A fé em 

Deus, transmitida por ela em toda sua fala, lhe gera uma coragem e otimismo 

bastante fora do comum para enfrentar sua vida. Esta coragem está claramente 

impressa no espaço da casa por meio da quase ausência de fechamentos, algo 

incompatível com o entorno em que ela vive, numa vizinhança onde casas são, em 

sua grande maioria, vedadas por muros altos e portões trancados.      

Neste quesito, que envolve os impactos da religião, J. converge com M., 

embora esta aparente um apego a valores bem mais materiais do que aquela. Ou 

seja, enquanto M. deixa transparecer ideais de sucesso baseados na possibilidade 

de conquista de bens, J. demonstra valores pautados mais no campo da 

subjetividade, que se manifestam na sua atitude destemida frente ao mundo, 

somada a uma visão positiva das coisas. 

E por fim, T. será analisada pela perspectiva da matrifocalidade, 

fenômeno de empoderamento feminino frente a uma forte estrutura patriarcal, o qual 

estrutura sua casa tanto no aspecto físico da moradia quanto nas questões 

interpessoais. A presença e dominação masculina sempre estiveram vigentes em 
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sua vida. Isso moldou grande parte de seu comportamento e visão de mundo, e por 

consequência também a sua casa, cujo espaço reflete objetivamente diferenças 

essenciais em relação às outras duas que compõem esta análise. 

Mas antes de iniciar a análise em separado a partir de elementos que as 

distinguem e individualizam, segue um breve levantamento daqueles que são os 

pontos em comum entre as três, e que as enquadra dentro de um perfil social 

similar: 

- Mulheres com idade entre 70 e 80 anos. 

- Rendimentos mensais de um a dois salários mínimos. 

- Baixa escolaridade: variando de nenhuma no caso de J. até a quinta série, no 

caso de M. 

- Casaram-se cedo (antes dos 20 anos) e segundo seus próprios relatos, 

possuíram comportamento de sujeição ao marido em diferentes graus. 

- Tiveram entre 6 e 9 filhos. 

- Mudaram-se para o bairro entre os anos 1967 e 1976 vindas de cidades do 

interior de Minas Gerais. 

- Sempre foram donas de casa. 

- Exerceram atividade remunerada em algum momento da vida sem a 

necessidade de sair de casa. 

- Frequentam ou frequentaram igrejas Neopentecostais (Congregação Cristã 

nos casos de M. e J. e Assembléia de Deus no caso de T.). 

 

 

5.2.1 M. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A casa de M. reflete todas as etapas exógenas de mudanças ocorridas na 

sociedade ao longo das últimas décadas - como a melhoria das condições de vida 

das camadas mais pobres durante o governo Lula39 - juntamente com as 

modificações particulares ocorridas dentro de sua família - como a viuvez e a saída 

                                                
39

 Dentre as mudanças principais que impactaram diretamente na vida das camadas mais pobres, 

estão a “expansão do mercado de consumo de massa via programas de transferência de renda, 
elevação do salário mínimo e do crédito ao consumo”. Todas estas medidas implementadas a partir 
do ano de 2006. (MORAIS; SAAD-FILHO, 2011). 
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de todos os filhos de sua casa. Até 2003, ano do falecimento de T., seu marido, M., 

que sempre foi dona-de-casa, vivia com muita limitação pois dependia 

exclusivamente da renda de um salário mínimo dele. Até este momento, 

praticamente todos os móveis de sua casa eram provenientes da fabricação 

artesanal, sendo a maior parte feita por ele e a outra parte adquirida em comércios 

locais (figuras 34 e 35). Dentre os móveis produzidos por T. estão camas, armários, 

bancos, mesa e cadeiras, todos apresentando acabamento muito simples em 

decorrência da ausência de ferramentas sofisticadas para sua execução. Sua 

primeira serra elétrica só foi adquirida em 1999, até então toda produção era feita de 

maneira bastante rudimentar com ferramentas manuais. Em sua marcenaria, 

localizada nos fundos da casa, as madeiras mais utilizadas eram imbuia, mogno e 

sucupira, todas maciças e de tonalidade mais escura. 

 
Figuras 34 e 35   Copa e quarto da casa de M. 

  
Móveis da copa fabricados por T.; cama do casal comprada em uma loja do bairro. 

Aproximadamente final dos anos 1990. 
Fonte: acervo da família. 

 

Através de uma pesquisa fotográfica do acervo da família, fica evidente 

que M. vive hoje em uma casa totalmente diferente daquela de 15 anos atrás; aos 

poucos e à custa de inúmeros parcelamentos, ela não apenas alterou a planta da 

casa como substituiu todos os revestimentos e mobiliário antigos. Esta reforma 

incluiu entre outras coisas a eliminação da marcenaria, com a instalação de uma 

cozinha mais espaçosa em seu lugar (figura 36), o que fez com que a antiga cozinha 

se transformasse em uma copa (figura 37). Os dois espaços receberam novos 

revestimentos cerâmicos na cor branca até o teto. Quarto e sala foram mantidos 

recebendo acabamento em grafiato em suas paredes. Toda a casa ganhou nova 

pintura por dentro e por fora. Já o banheiro, ficou como único local que não recebeu 

nenhuma intervenção, mantendo-se inalterado desde a sua construção. 
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               Figuras 36 e 37    Cozinha e copa atuais da casa de M. 

  
Cozinha nova construída onde antes funcionava a marcenaria; 

Copa que substituiu a antiga cozinha. Maio de 2018. 
Fonte: a autora 

 

Segundo seu relato, para que ela pudesse começar uma vida nova, foi 

importante apagar da casa as referências de sua vida de casada, demonstrando 

com isso uma nova forma de apropriação deste espaço antes compartilhado. 

Quando questionada sobre o que mudou na sua vida após a perda de T., M. relata o 

seguinte: 

Eu achava que minha vida encerrou ali...e eu era casada, tinha que assumir 
a família, cuidar da família, então o meu lema era vocês e meu marido. Eu 
não existia, não existia o eu, do jeito que eu tivesse tava bom. Porque hoje 
eu dou valor à minha pessoa. Eu penso que eu tenho que me cuidar, eu 
tenho que sair, que viajar, que ser alguém, entendeu? Porque eu tô sozinha. 
Não tenho filho pra criar, marido pra preocupar, então vou preocupar comigo 
[…]. (M. Entrevista concedida ao seu filho Maurílio sob minha supervisão em 
janeiro de 2017). 

 

Sua fala demonstra a existência de um poder invisível, que atuou ao longo 

da maior parte de sua vida, impedindo que ela tivesse autonomia sobre sua casa, 

suas decisões, seu corpo e etc., dentro de uma lógica segundo a qual “os 

dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às 

relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais” (BOURDIEU, 

2002, p.23). A incapacidade de se enxergar como um sujeito autônomo também fica 

clara em seu relato, quando ela diz que “não existia o eu” pois sua vida, até então, 

tinha sido dedicada ao seu marido e aos filhos.  

Touraine (2007) aponta que em um mundo pós-feminismo, no qual muitos 

dos direitos básicos em relação à equidade de gênero já foram conquistados dentro 

de contextos mais privilegiados da sociedade, as lutas mudaram de configuração 
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passando para as camadas mais profundas das necessidades. Destas 

necessidades, aquela que ele identifica como sendo a principal na sociedade 

ocidental de hoje, é justamente a busca pela subjetividade, pelo “poder de dizer eu e 

construir-se como um sujeito.” (2007, p. 111). Para M., só foi possível conquistar isso 

em uma idade já bastante avançada, e a partir do momento em que se viu 

completamente sozinha e livre da sujeição a qualquer pessoa. 

Sua primeira troca de mobiliário com vistas a apagar sua vida de casada 

foi a cama de casal antiga, feita de sucupira, e que foi substituída por uma de 

solteiro feita de MDF, comprada em uma grande rede de móveis populares. Um a 

um, todos os móveis e eletrodomésticos antigos da casa foram substituídos por 

peças de produção industrial e de aparência “moderna”. Daqueles todos feitos por 

T., M. deixou apenas o balcão, mesa e cadeiras da cozinha sendo que, para eliminar 

a aparência de antigos, ela mandou pintá-los de uma cor clara. Em 2015, ela 

comprou um fogão novo, em inox, mas neste caso, ao invés de se desfazer do 

antigo, um fogão branco já bastante usado, ela o colocou na varanda que está ligada 

à cozinha e segue utilizando apenas ele pra cozinhar, deixando o novo praticamente 

como peça de decoração. 

No entanto, embora sua casa já tivesse passado por inúmeras reformas 

ao longo destes 50 anos, sobretudo para atender ao crescimento de sua numerosa 

família, esta última teve como principal diferença em relação às demais, a mudança 

de ordem estética. Isso se deve ao fato de que até então todas as alterações eram 

feitas em decorrência apenas das necessidades mais basilares, o que fazia com 

que, por exemplo, a aplicação de revestimentos e pintura ficassem sempre em 

segundo plano. O que torna esta reforma tão importante para ela é que, pela 

primeira vez em sua vida, ela pôde dedicar seu próprio dinheiro à sua própria casa 

guiada pelas suas próprias escolhas, ou seja, uma clara manifestação de autonomia 

pessoal. E pela análise das fotos atuais, é possível notar que seu gosto está mais 

propenso a elementos novos e industriais, do que àqueles antigos e tradicionais. 

Durante pesquisas realizadas em um bairro de periferia do Rio de Janeiro, 

Yaccoub se deparou com histórias similares à de M., nas quais a aquisição de bens 

de consumo se traduz em uma infinidade de significados que vão muito além da 

questão utilitária. Segundo relato da autora, ao adentrar essas casas, ela percebeu 

que “o consumo tem um papel central para esse grupo; através da aquisição de 
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determinados objetos, esses indivíduos se sentiam incluídos, poderosos, pois 

através do consumo conquistavam status, valor simbólico, prestígio” (YACCOUB, 

2011, p. 202). Ao que parece, M. não necessitava, de fato, de um fogão novo, prova 

disso é que segue usando o antigo, mas sua compra exprime uma necessidade que 

ultrapassa a questão funcional e adentra o campo simbólico, onde “o indivíduo 

compra com a finalidade de pertencer e fazer parte de um estilo de vida ideal” 

(YACCOUB, 2011, p. 217). 

É curioso notar a partir da entrevista que, mesmo demonstrando 

conhecimento de que os móveis feitos artesanalmente por seu marido eram de uma 

qualidade muito superior em termos de material (madeira maciça) e durabilidade, 

isso não se mostrou um empecilho para que M. os trocasse por outros de qualidade 

inferior: “Com certeza que os móveis antigos era melhor, mas eu nunca gostei de 

móvel antigo...porque eu fui criada em roça...lá em casa tinha muito banco, tinha 

armário, tinha cadeira, então eu fiquei saturada daquilo, enjoei”40. Tanto sua fala 

quanto suas escolhas de consumo demonstram uma clara rejeição a certo tipo de 

mobiliário, neste caso, aos móveis feitos de forma artesanal, com o qual conviveu a 

vida inteira pela simples falta de opção.  

A referência a ter sido “criada em roça”, lembrança que para ela remete a 

tempos difíceis envolvendo trabalho na lavoura e dificuldades materiais, reforça o 

seu imaginário negativo associado ao padrão estético mais rústico. Isso é 

evidenciado também pela história envolvendo a eliminação do quintal de terra e 

criação do muro cercando a casa, em que a felicidade expressa por ela chegou ao 

ponto de chamar a atenção de seu filho. O comportamento de M. é corroborado pela 

análise desenvolvida por Cândido (2010) ao estudar a cultura caipira nos anos 

195041, na qual a troca de objetos feitos de modo tradicional se dá por aqueles de 

aparência moderna, como forma de adquirir status. Ele nota em seu grupo de 

pessoas analisadas, que existe uma importância 

[...] do prestígio associado às práticas e usos de caráter urbano; a tal ponto 
que a pessoa se sente diminuída quando é obrigada a manter os que vão se 
tornando, comparativamente, desprezados. A posse de um relógio 
despertador, a de um canivete de várias peças, um vestido de estamparia 
original, um quadro etc, são elementos de realce da posição individual. 
(CÂNDIDO, 2010, p.209). 

                                                
40

 M. Depoimento concedido em sua casa em maio de 2018, Contagem. 
41

 Segundo CÂNDIDO: “A expressão ‘família caipira’ indica uma modalidade de organização familiar 

que entronca diretamente no tipo chamado patriarcal, desenvolvido no Brasil no tempo da Colônia.” 
(2010, p.262). 
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Vale ressaltar ainda que, conforme com o apontado por Cândido (2010), 

essa aceitação da modernidade é mais observada no campo da cultura material, 

pois quando adentra questões de cunho imaterial, como o sistema de crenças, isso 

não acontece com a mesma abertura, demonstrando inclusive muita resistência por 

parte deste grupo. Esta visão sobre o padrão de comportamento do brasileiro 

também foi observada por DaMatta, quando diz que quase sempre que nos 

referimos a tudo o que envolve mudanças, transformações e revoluções, estamos 

lidando com problemas que emergem do espaço público, enquanto “a casa e o 

sobrenatural são muito raramente englobados pelas nossas propostas 

transformadoras do mundo, local onde o tempo não passa e a história raramente 

bate à porta.” (DA MATTA, 1997,  p.107). 

Diversos autores já trataram da questão do consumo sob inúmeras 

perspectivas sociais e antropológicas (BAUDRILLARD, 2000; FEATHERSTONE, 

1995). Segundo Bourdieu, que possui uma obra inteiramente voltada para tratar de 

mecanismos de distinção (BOURDIEU, 2007), o fenômeno pelo qual passou a casa 

de M. pode ser muito bem explicado pela teoria da distinção de classes, cuja 

manifestação se dá, entre muitas outras coisas, na diferenciação do gosto pessoal, 

escolhas de consumo e estilos de vida, e sobre a qual ele afirma que  

[...] os gostos obedecem, assim, a uma espécie de lei de Engels 
generalizada: a cada nível de distribuição, o que é raro e constitui um luxo 
inacessível ou uma fantasia absurda para os ocupantes do nível anterior ou 
inferior, torna-se banal ou comum, e se encontra relegado à ordem do 
necessário, do evidente, pelo aparecimento de novos consumos, mais raros 
e, portanto, mais distintivos. (BOURDIEU, 1983, p. 4). 
 

Desta forma, considerando a classe social à qual pertence, M. estaria 

localizada atualmente dentro de uma posição intermediária, uma vez que já possui 

capital financeiro para consumir coisas que vão além da necessidade basilar, mas 

não o suficiente para objetos de luxo, por exemplo. Diferentemente da sua situação 

de 20 anos atrás42, época em que os móveis artesanais compunham sua casa em 

                                                
42

 Muitos debates têm surgido acerca desta questão do consumo no Brasil, algo conquistado pelas 
classes menos privilegiadas ao longo dos últimos anos e que os elevou a uma categoria que ficou 
conhecida como “nova classe média” (NERI, 2010). Os questionamentos a isso residem sobretudo na 
tentativa de restringir esta análise apenas ao aspecto econômico, considerando igualmente ou até 
mais importante questões relacionadas ao modelo ocupacional das pessoas situadas nesta categoria. 
Segundo esta visão, aspectos como o nível de educação e possibilidade de empregos “não manuais” 
seriam mais definidores do que o simples acesso ao consumo de bens (SCALON, SALATA, 2012). 
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decorrência da falta de escolha à qual era submetida, ou seja, do “necessário”, como 

aponta Bourdieu. 

Mas tratando-se de escolhas, sabe-se que o capital financeiro não é o 

único fator decisivo. Seguindo a teoria de Bourdieu há que se considerar também 

outros capitais, especialmente o capital cultural, adquirido sobretudo através da 

educação familiar e escolar, logo, um dos grandes instrumentos de definição do 

gosto pessoal. Segundo ele, o gosto é a “propensão e aptidão à apropriação 

(material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas 

classificadas e classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo 

de vida” (BOURDIEU, 1983, p.2). O estilo de vida por sua vez seria “um conjunto 

unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada um 

dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, linguagem ou héxis corporal [...].” 

(BOURDIEU, 1983, p.2). Considerando então, que não é apenas um alto ou baixo 

salário que define a propensão estética do indivíduo, é comum que surjam grupos 

que, segundo Yaccoub (2011, p.217) “não têm nome ou categoria definida”, e cujos 

ocupantes não podem ser enquadrados como pobres uma vez que não se vêem 

assim, ou seja, 

[...] é como se pertencessem a outra categoria, talvez uma "camada popular 
emergente" ou "nova classe trabalhadora" (Souza, 2010). Seus integrantes 
vivenciaram um aumento de renda devido ao trabalho duro, no entanto 
almejam pertencer à "classe média" a partir do consumo de produtos 
prestigiosos e valorizados, mas não possuem habitus de classe média e se 
esforçam para adquirir os outros capitais além do econômico para se 
identificarem cada vez mais com o grupo admirado e imitado; assim, o 
processo de distinção social vai evoluindo conforme vão galgando 
conquistas de consumo. (YACCOUB, 2011, p.217). 

  
No caso de M., que só pôde exercer efetivamente seu gosto depois que 

passou a viver sozinha e ter seu próprio dinheiro, ela se diz muito satisfeita com 

seus móveis atuais e afirma que são os móveis com os quais sonhou a vida inteira. 

Segundo a teoria de Bourdieu, os bens adquiridos por ela são utilizados 

simbolicamente para demarcar diferenças sociais, no seu caso, possivelmente para 

expressar a ascensão social pela qual ela passou nos últimos anos.  

Em similaridade à visão de Bourdieu, Douglas e Isherwood (2009) 

defendem que a pobreza não é culturalmente definida meramente pela ausência de 

riqueza, ou então pela posse de um conjunto de objetos, mas sim pelas relações 

sociais sustentadas a partir do poder de possuir ou não certos bens. No caso de M., 

e do contexto social onde ela vive, a possibilidade de aquisição de objetos modernos 
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a inseriu em um novo patamar de status social dentro do bairro, distanciando-a 

daqueles que ainda tem suas casas moldadas pela impossibilidade de compra 

destes mesmos bens.  

No entanto, vale ressaltar que esta ascensão conquistada por ela 

apresenta limites bem demarcados, uma vez que se baseia meramente no acesso a 

bens de consumo, e não em uma mudança mais profunda capaz de emancipá-la 

frente à sociedade como um todo - por meio da educação, participação política, etc. 

Isso faz com que, embora ela tenha alcançado um considerável destaque dentro de 

sua vizinhança através das melhorias visíveis ocorridas em sua casa, dentro de uma 

escala mais ampla da sociedade ela segue possuindo as mesmas restrições de 

participação efetiva enquanto cidadã, já que intregra uma camada social que segue 

marginalizada em suas mais diversas formas. 

Outro ponto, não menos importante, foi o processo de empoderamento 

pessoal pelo qual ela passou ao adquirir uma renda própria e autonomia sobre suas 

escolhas, algo que gerou em sua vida, mudanças que vão além daquelas 

manifestadas em sua casa, passado também pela forma dela se relacionar com seu 

próprio corpo. Nos últimos anos, com a casa cada vez mais “em ordem” e 

demandando menos reformas, ela passou a investir parte de sua renda em 

tratamentos estéticos com uma dermatologista do bairro, para melhorar a aparência 

de manchas causadas pela idade, o que tem lhe gerado um crescente aumento da 

auto-estima. A aquisição de roupas e sapatos mais caros e sofisticados, em relação 

ao que ela usava nos tempos de casada, também configuram uma mudança visível. 

Isso sem mencionar a enorme quantidade de produtos cosméticos que ela exibe 

com orgulho nas prateleiras de seu quarto. 

Embora se diga satisfeita com a casa atualmente, ela não para de 

promover modificações, mesmo sendo estas cada vez menores. A mais recente foi a 

transformação da sala em quarto para o qual ela comprou móveis novos; uma cama 

de casal em MDF com acabamento em madeira escura e um guarda-roupa no 

mesmo tom. Quando questionada acerca de como ela se sente no quarto novo, ela 

relata o seguinte:  

[...] às vezes eu arrumo meu quarto...eu comprei colcha bonita, boa...e 
quando eu arrumo bem arrumadinho mesmo, que eu ponho 4 travesseiro, 
que arrumo minha cama, que eu arrumo o xale embaixo assim, que eu 
limpo o tapete, que eu arrumo tudo, eu durmo no outro quarto de dó de 
deitar lá porque ó...pra mim foi a melhor coisa que eu fiz (M. em depoimento 
concedido em 27/05/2018). 
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Sua fala demonstra algo muito curioso na sua forma de se apropriar deste 

novo espaço: por alguma razão a aparência mais sofisticada do local desestimula a 

sua utilização, o mesmo que acontece com seu fogão de inox. Sua opção por 

comprar, mas não utilizar alguns objetos, torna clara a distinção entre funcionalidade 

e abstração, ideia defendida por Baudrillard ao dizer que todo objeto possui duas 

funções: “uma que é a de ser utilizado, a outra de ser possuído. A primeira depende 

do campo de totalização prática do mundo pelo indivíduo, a outra um 

empreendimento de totalização abstrata realizada pelo indivíduo sem a participação 

do mundo” (2000, p. 94). Ou seja, no caso do objeto estritamente prático, a máquina, 

e no caso daquele abstraído de seu uso: o objeto de coleção, adquirido com a 

finalidade de não ser usado pela sua função original, mas sim exposto para ser 

apreciado à distância e, por fim, comunicar algo a respeito do indivíduo que o possui. 

Ele exemplifica este argumento da seguinte forma:   

Se utilizo o refrigerador com o fim de refrigeração, trata-se de uma medida 

prática: não se trata de um objeto, mas de um refrigerador. Nesta medida 
não o possuo. A posse jamais é a de um utensílio, pois este me devolve ao 
mundo, é sempre de um objeto abstraído de sua função e relacionado ao 
indivíduo [...]. Constituem-se (os objetos) pois em sistema graças ao qual o 
indivíduo tenta reconstituir um mundo, uma totalidade privada. 
(BAUDRILLARD, 2000, p.94). 
 

A possibilidade de adquirir coisas movida, principalmente, pelo atributo 

simbólico que determinado objeto irá conferir ao seu ambiente, em detrimento do 

caráter funcional, também manifesta a clara mudança de nível social pelo qual M. 

passou nos últimos anos, já que essa atitude seria inimaginável nos seus tempos de 

maior limitação financeira. Ao ser questionada sobre como se dá seu processo de 

escolha dos móveis que compõem sua casa, ela diz que sempre encontrou tudo o 

que procurava - e da maneira que imaginava - nas lojas populares do bairro e do 

shopping localizado próximo à sua residência, o que demonstra que de fato existe 

uma identificação por parte dela com este tipo de mobiliário, e não que seja algo que 

ela compra somente porque é o que seu dinheiro pode pagar.  

A aparência de sua casa atualmente é bastante neutra, seus móveis são 

em grande parte de MDF na cor branca, preta ou com acabamento em madeira 

escura, seus eletrodomésticos até pouco tempo atrás, acompanhavam esta lógica 

sendo quase todos brancos. Só mesmo recentemente foi que ela passou a comprar 

alguns utensílios pequenos, como liquidificador e máquina de arroz de cor vermelha, 
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uma vez que é a cor considerada “da moda” nas lojas que ela mais frequenta, além 

do já mencionado fogão de inox. M. relata que por muito tempo teve geladeira e 

fogão coloridos, pois eram as opções mais baratas disponíveis, e que neste período 

sonhava em ter tudo branco, possivelmente porque a linha branca, nesta época, já 

representava símbolo de status e distinção. Quando questionada se ela sabe que 

recentemente os eletrodomésticos coloridos voltaram a ser fabricados e que 

inclusive são os mais caros, ela responde o seguinte: “Sim, eu vi em propaganda 

que tá voltando só que mais moderno, não é igual era né?! Eles eram muito 

simples”43  

Analisando a decoração de sua casa com base na sua trajetória pessoal, 

o grande período de ruptura, é, sem dúvida, o falecimento de seu marido e a 

consequente conquista da autonomia financeira. A casa de antes tinha a aparência 

moldada pela necessidade (figura 38), a casa de agora tem a aparência moldada 

pela escolha (figura 39). Essa questão fica clara em diversos trechos de seu 

depoimento - tal como neste citado acima - no qual o tempo todo se faz presente o 

contraponto entre o que é antigo e o que é moderno, tendo o primeiro uma 

conotação negativa e o segundo uma positiva. Tudo leva a crer que a privação 

material na qual M. viveu a maior parte de sua vida foi a grande responsável por 

moldar esse seu gosto, ou, melhor dizendo, seu habitus, o que consequentemente a 

levou a relacionar elementos tradicionais, artesanais, antigos e simples a algo 

negativo - a necessidade - e elementos novos, modernos e industriais a algo positivo 

- a escolha. 

                                                
43

 M. em depoimento concedido em sua casa em 27/05/2018, Contagem/MG. 
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Figuras 38 e 39    Evolução da cozinha de M. 

   
                     M. em sua cozinha nos anos 1990.                               Cozinha atual. Junho de 2019. 
                        Fonte: acervo da família.                                                       Fonte: a autora. 
 

Bourdieu trata desta questão, afirmando que a disposição estética de 

cada um se traduz, objetiva e subjetivamente, pela “distância objetiva com relação à 

necessidade e com relação aos que dela se acham prisioneiros” (BOURDIEU, 1983, 

p. 6) e que, na medida em que cresce a distância em relação à necessidade, o estilo 

de vida se apresenta mais “estilizado”. Desta forma, para ele “os gostos de liberdade 

só podem se afirmar enquanto tais com relação aos gostos de necessidade e, 

passando por aí para a ordem da estética, constituídos como vulgares.” 

(BOURDIEU, 1983, p. 7). Isso explica porque, para M., ter um móvel fabricado 

artesanalmente não possui o mesmo significado que para uma pessoa nascida em 

um contexto em que lhe foi permitido fazer escolhas, incluindo até mesmo a escolha 

de possuir um móvel feito de maneira artesanal. A pessoa que sempre pôde 

escolher, tenderá a manifestar o referido “gosto de liberdade”, e é provável que a 

pessoa que passou a maior parte da vida sem poder, como é o caso de M., rejeite a 

aparência e o significado daquilo ao qual se viu amarrada até então.  

 
 

 

5.2.2. J. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Das três casas estudadas nesta pesquisa, a de J. sem dúvida é aquela 

que representa o maior desafio em ser descrita e analisada. Isso porque, das três 

mulheres, ela é aquela que mais investe em mudanças, no entanto, é a que tem 
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maiores limitações no gerenciamento disso de maneira adequada, no sentido de 

alcançar bons resultados. Até hoje, nunca houve uma visita que eu realizasse à sua 

residência em que algo não estivesse diferente da visita anterior: seja no layout dos 

ambientes, na criação de um novo acesso a algum cômodo ou na instalação de um 

revestimento novo, etc. A grande questão é que, em três anos de visitas à sua casa, 

eu não sou capaz de identificar uma melhoria visível no conforto da moradia, até 

pelo contrário, pois parece que quanto mais ela investe em seu espaço mais este 

adquire uma aparência inacabada. Praticamente a casa toda possui um visual de 

obra recém iniciada, onde ainda falta muito a ser feito, coisas básicas inclusive, 

como reboco em algumas paredes e instalação de portas. 

Atualmente, o lote que abriga a sua casa não possui mais nenhuma área 

livre, já que o terreno foi completamente ocupado, inicialmente em sua 

horizontalidade, e depois verticalmente, chegando a abrigar construções de até três 

pavimentos. A ocupação foi toda feita da maneira mais informal possível, cada etapa 

foi pensada e autoproduzida pelos próprios moradores - ela e seus filhos - sem 

qualquer tipo de consultoria, o que gerou um edifício que chama a atenção pela 

estranheza de sua fachada, dada a ausência de lógicas visual e funcional. Ali, casas 

de famílias distintas são comumente interligadas umas às outras, ambientes 

totalmente escuros e mal ventilados pela ausência de janelas, mau 

dimensionamento de cômodos, acabamentos escassos entre muitos outros 

problemas tanto estruturais, funcionais quanto de ordem estética. A parte que ficou 

para ela depois da divisão com os filhos está localizada no primeiro andar (figura 

36). Nas minhas primeiras visitas, esta casa era composta de um quarto, uma sala 

pequena que não possuía um móvel sequer, um banheiro e a cozinha enorme que 

funciona enquanto o único ambiente de uso social da residência. 

Nas visitas posteriores, um de seus inquilinos deixou a parte da casa que 

ocupava com sua família e que era separada da casa de J. por uma parede. Com 

isso, ela decidiu ampliar seu espaço criando uma passagem entre as duas casas 

(figura 40), o que fez com que sua residência duplicasse de tamanho. No entanto, 

nesta época ela confessava que ainda não tinha ideia da destinação que daria aos 

novos cômodos que ganhou com a ampliação: dois quartos, uma cozinha, lavanderia 

e banheiro. A sala da casa original, antes completamente vazia, já recebeu um sofá 

e dois quadros na parede (figura 42). Este cômodo, assim como a cozinha, se liga a 
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um corredor que, por estar no primeiro andar, funciona como uma sacada que dá 

para a rua. No entanto, sala e cozinha não possuem portas isolando este corredor 

externo da parte interna da casa (figuras 43 e 44) o que, para os padrões atuais, 

causa estranhamento, até mesmo por questões de segurança. 

  



110 
 

Figura 40    Planta casa atual de J.

 
Sem hachura: parte original, com hachura: parte ampliada. Julho de 2019. 

Fonte: a autora. 
 

Figuras 41 e 42    Vistas da sala da casa de J. 

  
          Vista a partir da sala para um dos quartos vazios da parte ampliada;  

          Vista a partir da parte ampliada para a sala. Fevereiro de 2019.  
Fonte: a autora. 
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Figuras 43 e 44    Vista da fachada da casa de J.; Vista da parte interna da casa. 

 
Imagens ilustram a ausência de fechamentos da casa de J. Julho de 2019. 

Fonte: a autora. 
 

Sem dúvidas, a questão mais curiosa envolvendo sua casa é a quase 

ausência de fechamentos, a começar pela porta de entrada que dá acesso direto da 

calçada ao seu interior. Este acesso acontece por meio de uma porta de correr, que 

fica constantemente aberta (tal como um comércio), dando acesso a uma escada 

que desemboca diretamente em sua cozinha. Todas as vezes que cheguei para uma 

visita, bastou que eu chamasse seu nome que na mesma hora já recebi a resposta 

vinda da cozinha: “entra”. Feito isso, ela só irá descobrir de quem se trata quando a 

pessoa já estiver inserida dentro de sua casa. 

Sobre esta questão, J. afirma que não tem medo de que nada lhe 

aconteça pois se sente integralmente protegida por Deus. Ela conta que em todos 

esses anos, a única vez que teve problemas envolvendo a abertura de sua casa 

para a rua, foi uma ocasião que se deparou com um homem desconhecido subindo 

as escadas da entrada. Neste momento, ela diz que rapidamente pegou um cabo de 

vassoura e foi em sua direção, o que fez com que ele se assustasse e fugisse. No 

entanto, nem mesmo isso a amedrontou ao ponto de mudar seus hábitos com 

relação à segurança da casa. E de fato seria impossível duvidar de sua fala, pois 
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basta olhar o grau de permeabilidade de sua moradia, algo muito inusual na 

atualidade mesmo considerando bairros menos estruturados, como é o caso do 

próprio Jardim Laguna. 

Esta forma de apropriação do espaço, baseada na convicção de que sua 

fé a irá proteger de qualquer perigo, demonstra a forte presença daquilo que 

DaMatta (1997) denomina de “outro mundo” e que, segundo ele, é o elemento 

relacionado à religiosidade. Dentro de uma sociedade de tradição marcadamente 

cristã como é o caso da brasileira, o “outro mundo” se configura como um ambiente 

vivido de forma complementar aos outros dois igualmente importantes que são a 

casa e a rua. Na casa de J. é possível observar uma real mistura dos três 

elementos, sendo difícil saber onde começa um e termina o outro, uma vez que 

espaço público, o privado e “outro mundo” estão presentes de maneira imbricada em 

sua vida. Isso porque, movida pela fé que ela tem no “outro mundo”, ela não 

demonstra ter medo dos perigos provenientes da rua, e manifesta isso claramente 

em sua moradia, já que esta quase não apresenta fechamentos. 

A inexistência de televisão em sua casa - também por motivos religiosos 

já explicados anteriormente - gerou um fenômeno similar ao da casa de M., onde a 

sala é um ambiente de pouco (ou até mesmo nenhum) protagonismo. Algo que, por 

sua vez, refletiu-se em uma supervalorização do espaço da cozinha, onde há uma 

coexistência dos usos de serviço, social e de estar no mesmo ambiente. Apesar 

disso e, ao contrário de M. - que atualmente abriu mão de sua sala para ter mais um 

quarto - J. nunca deixou de ter o espaço destinado à sala disponível em sua casa, 

mesmo que, em alguns momentos este não passasse de um ambiente 

completamente vazio. E curiosamente, mesmo após a colocação de um sofá na 

sala, algo que poderia proporcionar mais conforto para receber visitas, J. seguiu me 

recebendo em sua cozinha, sem dúvida o coração de sua casa. 

Quando questionada sobre o motivo de não possuir televisão, ela afirma 

categoricamente que dentro da religião isso é considerado errado. Diz que se sente 

orgulhosa de ter criado os filhos da “maneira certa” e que lamenta que agora eles, 

por algo que ela atribui à influência dos cônjuges, tenham incorporado o uso do 

aparelho. No entanto, ela diz que gosta de ouvir rádio, “aquele fofoqueiro” em suas 

palavras, mas mesmo assim, faz questão de frisar que o desliga quando a 
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programação sai das notícias e passa para as músicas, algo que ela também 

rechaça.  

Tomando como base o caso destas duas mulheres, é interessante notar 

que a ausência de um único aparelho pode criar toda uma reconfiguração de lógicas 

espaciais, relações pessoais e vivências distintas daquilo que se convencionou 

como um  padrão residencial, no qual a sala é - sobretudo pela importância conferida 

à TV - o ambiente central de grande parte das residências. 

O único espaço da nova casa (após a ampliação) que chegou a ser 

efetivamente apropriado foi a sua cozinha: na casa de origem permaneceram 

apenas a pia e o fogão, e na nova cozinha estão outro fogão, a pia que já existia, 

geladeira, um móvel que armazena suas compras e a mesa com cadeiras (figuras 45 

e 46). Todos os relatos acerca da sua moradia não deixam dúvidas de que os 

espaços que lhe dão mais orgulho são as cozinhas, especialmente aquela da casa 

original. Com piso de porcelanato branco, revestimento cerâmico novo em parte das 

paredes e um balcão imenso de granito na pia, é de longe o cômodo que recebe 

maiores investimentos e consequentemente, o mais bem acabado da casa. É ali 

onde ela cozinha para toda a família, recebe visitas e passa a maior parte de seu 

tempo.  

É interessante notar também, que tanto na casa de J. como na de M., o 

acesso principal se dá pela cozinha, e não pela sala, como é considerado o mais 

usual e tal como acontece na casa de T., por exemplo. A diferença é que, na casa 

de M., há também o acesso frontal que, no entanto, quase não é utilizado, enquanto 

na casa de J., até mesmo pelo fato de estar situada no primeiro piso, há apenas um 

acesso. 
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Figuras 45 e 46    Cozinhas da casa de J. 

  
J. em sua cozinha da casa original; Cozinha nova da parte ampliada já ocupada. 

Fevereiro de 2019. 
Fonte: a autora. 

 

Estudos que relacionam a manifestação do gênero nos espaços 

domésticos apontam a cozinha como o “lugar indiscutivelmente feminino e 

desprestigiado” (CARVALHO, 2008, p.36). Para mulheres como J. que, além das 

demandas internas de trabalho doméstico ainda utilizam este espaço como fonte de 

renda, produzindo comida para fora, a cozinha assume uma importância ainda 

maior. 

No entanto, considerando-se um contexto no qual se manifesta todo tipo 

de privação material e imaterial, onde o exercício da cidadania é extremamente 

restrito, e onde a dominação por gênero representa uma sobrecarga adicional, o 

espaço da cozinha ganha novas significações para as mulheres, assumindo o papel 

de um empoderamento dentro daquilo que é considerado possível para elas. A 

função de cozinhar, culturalmente designada às mulheres, é algo sobre o qual M., T. 

e J. se referem com orgulho por julgarem executar muito bem. Em seu trabalho 

sobre a casa e a família operárias em Salvador, Woortmann (2018) observou a 

existência de um componente ideológico no monopólio da cozinha pelas mulheres, 

já que é o controle sobre este espaço que as define como donas de casa. Segundo 
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o autor, isso de manifesta especialmente em contextos mais pobres, onde é comum 

que mais de uma família divida a mesma moradia, havendo assim mais de uma 

mulher na disputa pelo domínio deste local. 

Com relação a este espaço, as casas de J. e de M. demonstram, tanto na 

questão do tamanho, da quantidade de investimentos, como também do uso, uma 

supervalorização deste local em comparação com os demais. Em ambos os casos, 

basta observar a planta para identificar que cozinha e copa, na casa de M., e duas 

cozinhas, na de J., apresentam proporções muito maiores em relação aos demais 

ambientes. Há também muita similaridade no que se refere ao uso, já que para elas, 

as cozinhas agregam funções de serviço e estar, sendo de longe o local onde 

passam mais tempo dentro de suas casas. Esta característica foi observada também 

no trabalho de LEMOS (1978, p.180) acerca das casas populares paulistanas no 

qual ele afirma que “é praticamente no cômodo onde se cozinha que se desenvolve 

toda a vida abrigada da família.”  

J. discorre sobre todas essas reformas já feitas com um nítido orgulho de 

tê-las idealizado e financiado completamente sozinha, sem a ajuda de seu falecido 

marido, demonstrando em sua fala um sentimento de conquista pessoal. No entanto, 

ao falar deste assunto, ela curiosamente refere-se a si mesma repetidas vezes como 

“o homem da casa”, afirmando que cada tijolo colocado foi pago com seu dinheiro, e 

que cada obra executada foi a partir de suas próprias ideias. Quando questionada 

sobre porque não fazia tantas reformas enquanto seu marido era vivo ela responde 

“Ah, porque era ele né?” indicando com isso que essas decisões passavam 

primeiramente, ou talvez, unicamente, por ele.  

Sua maneira de tratar deste assunto demonstra uma validação da ideia de 

que prover a casa e tomar decisões são tarefas masculinas. Isso porque, após a 

perda de seu marido, quando ela assume o papel de provedora e gerenciadora, ela 

estaria deixando de lado sua condição de mulher e se transformando no “homem da 

casa”, pelo simples fato de que assumir estas ocupações, são entendidas por ela, 

como sendo exclusivamente masculinas. Ou seja, para J., o empoderamento 

conquistado por meio da própria renda não a torna uma mulher independente dona 

de sua casa e sua vida, mas sim um homem, uma vez que na sua concepção de 

mundo, os direitos a este tipo de liberdade só são concedidos a eles. 
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Ao que parece, as reformas autoproduzidas são, para ela, nada mais do 

que uma das tantas atividades que ela pratica em sua vida como forma de se manter 

ativa. Além de todo o trabalho com a casa e cuidado com os filhos, sua vida foi 

marcada por inúmeras ocupações com, e depois, sem o seu marido44. J. promove 

reformas ininterruptas em sua casa desde 1986, ano de falecimento de S.. Passados 

mais de 30 anos depois, pode-se dizer que ela não conseguiu dar um cômodo 

sequer por acabado. Isso demonstra que, possivelmente, o que lhe interessa é muito 

mais o processo da reforma - de pensar o que e como será feito - do que o fim: a 

casa pronta. 

 

 

5.2.3 T. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vivendo na mesma casa desde 1976, foi apenas em 2018 que ela 

finalmente investiu em uma reforma mais substancial em sua moradia, que 

contemplou a troca de todo o piso antigo por piso cerâmico, a troca de todas as 

portas antigas dos quartos e banheiros, a retirada dos azulejos antigos da copa e a 

reforma completa da cozinha e banheiros. Algo curioso foi que a obra não incluiu 

pintura nova da casa, o que contrasta na aparência de alguns cômodos muito bem 

acabados com outros de pintura desgastada. Porém, ela sequer menciona a pintura 

na sua ordem de prioridades, mas almeja, sim, trocar os móveis, especialmente os 

mais antigos que a acompanham desde que ela morava com seu marido em Novo 

Horizonte, como é o caso do armário da copa e dos armários dos quartos.  

Quando questionada sobre quais tipos de móveis gostaria de comprar, ela 

tem dificuldade de explicar o que tem em mente, denotando a impressão de que ela 

não se interessa muito por esse tipo de coisa. É só com minha ajuda que ela 

consegue descrever minimamente aquilo que lhe agrada. Segundo ela são os 

“móveis brilhantes” com “cara moderna”, o que me faz acreditar que ela esteja se 

                                                
44

 Atendente na mercearia da família, ajudante na loja de seu marido na Ceasa, cozinheira e 

vendedora de marmita, vendedora de verduras em uma banca improvisada em frente a sua casa, 
entre outras atividades que duraram menos tempo. 
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referindo aos móveis comumente vendidos em lojas populares que possuem 

acabamento em pintura UV45. 

Ao contrário de M. e J., que têm um desejo constante de promover 

mudanças em suas casas, T. não aparenta  possuir a mesma relação afetiva com 

seu espaço doméstico. Sua narrativa, ao longo de todas as entrevistas, sempre a 

conduzia a seu trabalho de costureira ao longo de anos, demonstrando claramente 

que sua antiga ocupação se configura como seu assunto preferido e sua maior fonte 

de orgulho. A pouca importância dada à aparência da casa é demonstrada não 

apenas pela pintura deteriorada, mas também pela ausência de adornos e mobiliário 

que exceda o aspecto meramente funcional.  

No entanto, a preocupação com a limpeza do espaço é algo notável não 

apenas no ambiente como também em sua fala. A atitude pouco interessada na 

apresentação da moradia no que se refere a decoração, porém bastante preocupada 

com o asseio, se reflete também na sua relação com o próprio corpo, uma vez que 

sua aparência física e suas vestimentas são as mais simples possíveis. Talvez isso 

ocorra pelo fato de ela quase nunca sair de casa, o que faz com que adote um visual 

extremamente prático de cabelos muito curtos, vestidos leves de algodão costurados 

por ela mesma e chinelos. Nunca a vi usar qualquer tipo de adorno como bijuterias 

ou algo parecido. 

Sua casa já foi cenário de filmes da Filmes de Plástico, assim como D., 

seu marido, já atuou em várias produções, incluindo aquela mencionada na 

introdução “Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho Alcides” em que ele 

interpretou o vizinho de nome Alcides. Como dispõe de poucas fotos capazes de 

ilustrar a sua casa antes da reforma, os filmes acabam servindo como uma 

referência para isso, tal como a figura 47 que apresenta os azulejos antigos que 

compunham sua copa e cozinha até 2018. Neste filme, a personagem de Dona 

Sônia, interpretada pela atriz Rute Jeremias, é uma dona de casa, que criou o filho 

sozinha e “pouco sai de casa”, parafraseando aquilo que é dito por outro 

personagem da trama, indicando com isso que, estas escolhas na construção desta 

mulher não se deram ao acaso, mas sim a partir de referências comumente 

encontradas no bairro. 

  

                                                
45

  Processo fotoquímico de pintura muito empregado pela indústria para o acabamento de móveis 
produzidos em larga escala. 
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       Figura 47    Frame do filme “Dona Sônia pediu uma arma para o seu vizinho Alcides”. 

 
Frame que ilustra a copa da casa de T. antes da reforma ocorrida em 2018. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BmcTkBakf00 
 

Por motivos não expostos em nenhuma das entrevistas, T. não divide há 

tempos um quarto com seu marido. Até mesmo os banheiros que usam são 

diferentes, sendo que ele tem um banheiro em seu dormitório que só é usado por 

ele. D. ficou com aquele que é o maior quarto da casa e com a cama de casal que 

um dia foi ocupada pelos dois quando ainda dormiam juntos. Já ela passou para um 

cômodo menor com uma cama de solteiro. Os outros dois quartos da casa são 

ocupados por um neto, que vive com eles, e um filho, que os visita com frequência.  

T. lamenta constantemente a vida que teve e sobretudo a que leva 

ultimamente. O problema de coluna, ocasionado por anos curvada sobre a máquina 

de costura, lhe restringe cada vez mais os movimentos, sendo caminhar, para ela, 

uma imensa dificuldade. Ela conta que só vai ao mercado quando alguém a leva e 

que até hoje não conseguiu comprar os móveis que gostaria por falta de quem se 

disponha a acompanhá-la até uma loja. Todas essas questões foram lhe impondo 

uma vivência que muito se assemelha a uma prisão domiciliar, em que há liberdade, 

porém, falta mobilidade. 

Segundo ela, seu grande prazer sempre foi exercer um trabalho 

remunerado, principalmente a costura, algo do qual foi privada há algum tempo, e 

seu maior sonho era ver todos os seus filhos formados, o que aconteceu com 

apenas um dos seis filhos. Ela expressa em sua narrativa, que a idade lhe trouxe 

maior clareza sobre a dificuldade de sua vida junto de seu marido, manifestando 

uma constante frustração por ele ter trabalhado a vida inteira, “mas o dinheiro nunca 
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ter aparecido”. Atualmente cada um deles recebe sua própria aposentadoria de um 

salário mínimo, além do aluguel pelo barracão construído em seu lote com o 

“dinheiro de costura” (como ela orgulhosamente se refere ao seu dinheiro todo o 

tempo). D. segue todos os dias abrindo sua loja embora praticamente não realize 

vendas e, com exceção das contas de luz e água que são de responsabilidade dele, 

toda a casa segue sendo mantida por ela: “até o carro que ele anda fui eu quem 

comprei”, enquanto “o dinheiro dele é só pros gastos dele”.  

Diferentemente de um comportamento muito facilmente observado no 

bairro, especialmente entre os moradores do sexo masculino, D. não consome álcool 

por conta de sua religião Presbiteriana, desta forma não possui também o hábito de 

frequentar bares. Seu passatempo é ficar o dia inteiro sentado na calçada de frente 

para seu comércio, de oito da manhã às seis da tarde, observando o movimento da 

rua. Aos finais de semana, mesmo com a loja fechada, é comum encontrá-lo no 

mesmo local, e quando está dentro de casa, T. afirma que ele passa o tempo todo 

fechado dentro de seu quarto e pouco interage com ela e o resto da família.  

A estrutura observada em sua casa corresponde a um modelo 

denominado de “matrifocalidade”, caracterizado pela figura da mãe enquanto figura 

central nas relações domésticas, mesmo quando há a presença masculina dentro de 

casa. Dentro de uma estrutura na qual os homens trabalham fora e passam pouco 

tempo em suas casas, a consequência natural é a de que mães criem vínculos muito 

mais fortes com seus filhos do que os pais, que mesmo quando estão em casa, 

comumente pouco contribuem com os cuidados das crianças.  

Este conceito difere da ideia de “chefia-feminina”, algo que, ao menos na 

teoria, também se manifesta na família de T., quando se considera que ela é quem 

contribui mais substancialmente com as despesas, embora seja D. quem administre 

a renda. Scott (1990) argumenta que a matrifocalidade pode ocorrer em diversas 

camadas sociais, no entanto, a pobreza favorece em certa medida a sua ocorrência 

no sentido de que, quando os maridos não conseguem contribuir financeiramente de 

forma adequada com a casa, as relações afetivas tendem a se tornar mais frágeis, 

algo que propicia, inclusive, o aumento das separações. A autora explica que para 

esta situação tem sido adotada “a noção de ‘uniões visitantes’, onde a participação 

masculina regular é limitada e não co-residencial” (SCOTT, 1990, p.39). 
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Uma das consequências mais comuns, quando o homem fracassa no 

papel de provedor que lhe é socialmente designado, é que ele transfira a 

marginalidade econômica que sofre na rua para uma marginalidade também dentro 

de casa, o que potencializa tensões e relações de poder existentes nos núcleos 

familiares (SCOTT, 1990). Com isso, a mulher muitas vezes amplia a autoridade 

dentro da casa e da família, onde  

[...] o homem é visto pelas mulheres como “lerdo e sem iniciativa”, 
incorporando e representando o fracasso das atividades que lhes são 
conferidas. As mulheres, em contraposição, se vêem ao mesmo tempo 
como “vítimas” [...] e “espertas” (iniciadoras de ações essenciais para a 
manutenção da casa). (SCOTT,1990, p.40). 
 

Este parece ser o caso da relação de T. com seus filhos e netos, em 

contraponto à relação destes com D., que se manifesta visivelmente distante tanto 

dela como do restante da família. Curiosamente, a própria planta da casa ilustra esta 

característica (Figura 44), já que nela é possível observar a centralidade do quarto 

de T. - em oposição ao de D. que, não apenas se posiciona ao fundo, mas como 

também possui um banheiro exclusivo, o que lhe confere ainda mais isolamento do 

restante da família. A dimensão dos quartos também é algo que chama a atenção 

uma vez que o de T. é aquele de menor tamanho. Fora isso, D. usufrui de uma cama 

de casal - possivelmente aquela que um dia acomodou os dois - enquanto ela dorme 

em uma de solteiro. 
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Figura 48     Planta da casa atual de T. 

 
 

Fonte: a autora. 

 
 

Esta tendência de distanciamento da família (e do coletivo) em prol de 

uma vivência mais individualista é algo amplamente analisado em teorias de gênero 

(CARVALHO, 2008, GILLIAN, 2016; SORJ, 1992) que apontam para “uma ética 

feminina em relação a princípios de justiça e igualdade, diferente da masculina” 

(SORJ, 1992, p. 145). Carvalho (2008) analisa e diferencia o sistema de objetos 

apropriados por homens e mulheres com as respectivas denominações de 

“centrípetas” e “centrífugas”, baseada na ideia de que as ações masculinas “buscam 

o centro, no qual se encontra a figura substantiva do homem” (2008, p. 43), algo 

semelhante à uma busca pelo self. Ao passo que, as ações femininas possuem um 

cunho difuso pela casa baseadas na ideia de dentro para fora, um movimento que 
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despersonaliza a mulher, transformando “a percepção social da mulher como 

acessório doméstico em algo extraordinariamente familiar” (2008, p, 87).  

Esta vivência de cunho mais individualista e autocentrada é algo 

facilmente observado em diversos comportamentos de D.: a leitura da Bíblia (objeto 

que o acompanha todo o tempo), o hábito de ficar sentado sozinho na calçada nos 

dias de semana e, nos demais, segundo relato de T., passar a maior parte do tempo 

fechado em seu quarto. Em contraponto, T. se diferencia primeiro pela questão do 

trabalho remunerado, que desempenhou por muito tempo sem poder usufruir de seu 

dinheiro, que era entregue ao marido. Ela relata que, por intervenção dos filhos, 

depois de anos vivendo esta situação, ela criou e alimentou uma poupança em seu 

nome e que, depois disso, suas economias passaram a ser aplicadas na compra de 

lotes e construção de casas para eles.  

Ou seja, sua renda foi, na maior parte do tempo, destinada aos outros 

membros da família que não ela mesma. A única reforma substancial de sua casa só 

ter ocorrido 43 anos após a aquisição desta, já demonstra que em sua família, T. foi 

a última pessoa da fila em uma escala de prioridades. 

Na casa de T. é possível dizer, sem nenhuma dúvida, que a sala exerce a 

função de ambiente central da residência. É ali onde a família - com exceção de D. - 

passa a maior parte do tempo em frente à TV. Embora a casa possua sala de jantar 

com mesa grande e cadeiras, nunca vi ninguém se sentar ali para as refeições, que 

sempre transcorrem de maneira mais informal - com pratos e talheres em mãos - 

nos próprios sofás da sala de TV. Isto ocorre inclusive com D. que, de todos, é o que 

tem menos relação com este aparelho. 

Maurílio relata que desde que começou a frequentar a casa dessa família 

ainda nos anos 1980 para assistir à televisão, o protagonismo da sala sempre foi 

uma constante. Desta forma, possuir um aparelho de TV na periferia em uma época 

na qual este ainda era um objeto caro, já demonstra que a família de T. possuía uma 

condição de vida um pouco melhor em relação ao restante do bairro, algo que é 

inclusive esperado, considerando que tanto ela quanto seu marido possuíam fontes 

de renda. Esta configuração específica de uso do espaço doméstico os situa dentro 

de um padrão mais comumente encontrado em residências de classe média, onde a 

sala de estar/TV prepondera em relação aos demais cômodos (VILLA, 2008, p.295). 
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Há também outro fator que distancia a família de T. do restante do bairro 

que é o fato de ela sempre ter possuído dois banheiros dentro de casa - um social e 

outro suíte - , algo bastante incomum na região, especialmente se comparado aos 

casos de M. e J., que tiveram banheiro externo à casa por muitos anos antes de 

executarem as primeiras reformas. Lemos (1999, p.32) traz uma definição daquilo 

que ele considera uma casa de classe média, na qual esta seria caracterizada por 

“qualquer número de dormitórios e portadoras de duas salas (de receber, às vezes, 

chamada de ‘gabinete’ e a de jantar, chamada também de ‘varanda’) fora a cozinha, 

ao lado instalações sanitárias completas, incluindo banho”. Neste sentido, a 

configuração da casa de T., que dispõe de todos estes elementos, poderia encaixá-

la nesta categoria, o que por sua vez seria mais um elemento de diferenciação dela 

em relação às outras duas mulheres investigadas. 

Por outro lado, o uso da sala enquanto local de realização de refeições, e 

da varanda onde está situada a área de serviço como local de estar (figura 49), os 

posiciona no sentido oposto daquilo que, segundo Lemos (1978), é considerado a 

marca da boa situação social pela classe média: a menor superposição possível de 

funções. Isto é especialmente marcante no que diz respeito ao uso de serviço, que 

se procura segregar ao máximo, gerando dispositivos como por exemplo entradas 

distintas para serviço e demais usos em edifícios de apartamentos. 

 

Figura 49     Varanda/ Lavanderia da casa de T. 

 
Varanda agrega funções de serviço (lavanderia) e estar. Julho de 2019. 

Fonte: a autora. 
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É na sala também o local onde sempre fui recebida por T., apesar de que 

em algumas visitas eu a tenha encontrado sentada na varanda, ela sempre me 

conduzia para este espaço, o que denota ainda mais a importância conferida a ele. 

Trata-se de um ambiente bastante simples e até mesmo pequeno considerando a 

sua importância e o tamanho da família que dele usufrui; possui dois sofás, 

provavelmente velhos e desgastados, já que estão sempre cobertos por uma capa 

de malha preta (figura 46), e uma TV instalada em um painel de madeira.  

 

Figura 50     T. na sala de sua casa. 

 
Julho de 2019. Fonte: a autora. 

 

Tudo indica que a presença da TV é justamente o que torna este local tão 

atrativo para eles, digo isso porque nunca houve uma visita na qual eu a 

encontrasse desligada, até mesmo em dias que fui para tratar objetivamente sobre a 

pesquisa, T. nunca apresentou preocupação de desligá-la para conversar. A relação 

desta família com o aparelho se destaca sobretudo em comparação com as duas 

outras casas estudadas onde, devido às questões religiosas, a TV é um bem 

inexistente no caso de J., ou algo recente, porém pouco utilizado, no caso de M. 

O discurso frequente dela sobre o seu trabalho de costureira demonstra 

claramente que aquilo era algo que dava sentido à sua vida, o que por sua vez, pode 

ser considerada a forma de empoderamento possível que ela encontrou dentro da 

estrutura limitadora na qual sempre esteve inserida. No entanto, ela também se 
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apropria de um discurso patriarcal ao dizer, em vários momentos, “que mulher foi 

feita pra criar filhos e cuidar dos maridos”. Muitas vezes, suas falas estão em 

desacordo com suas práticas, pois estas expressam atitudes de força, chefia e 

atitude, ao passo que aquelas denotam estruturas machistas que subjugam o papel 

feminino na sociedade, ou seja, ao mesmo tempo exercendo os papéis de “esperta” 

e “vítima” de sua condição. 

Outro fato curioso em seu discurso é que, em alguns momentos, ela se 

mostra até mesmo revoltada com a postura de seu marido, de não ter provido de 

maneira satisfatória o sustento da família, o que a obrigou a trabalhar muito durante 

toda a vida para dar conta das costuras, de cuidar dos filhos, dos netos, dele e da 

casa. Mas, em outros momentos, ela o defende como quem não quer manchar a 

honra do homem da casa, dizendo que ele também sempre foi muito trabalhador.  

No que se refere a questões econômicas, a estrutura familiar existente na 

casa deles é considerada inversa dentro do padrão comumente encontrado nas 

sociedades patriarcais, em que os homens provêm o dinheiro, e as mulheres, 

quando muito, trabalham apenas para “ajudar” nas despesas. No caso de T., ser a 

provedora da família não a livrou de todo o peso das obrigações socialmente 

impostas às mulheres, pelo contrário, apenas a sobrecarregou imensamente com 

inúmeras atividades laborais, tanto as produtivas como as reprodutivas. Seu caso, 

entre muitas coisas, demonstra a força com que estruturas de gênero ainda estão 

presentes em nossa sociedade, quando a uma mulher que trabalha e sustenta a 

casa não é dado o direito a regalias, que seriam facilmente usufruídas caso ela fosse 

homem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

………………………………………………... 
 

 

O filme Quinze (2014), escrito e dirigido por Maurílio Martins, traz como 

personagem principal Raquel, uma dona-de-casa interpretada pela atriz Karine 

Teles, cujo sonho é poder proporcionar uma festa de quinze anos para Luiza, sua 

filha adolescente interpretada por Malu Ramos. Na casa que elas habitam, e onde a 

figura paterna é ausente, é possível identificar a carência material expressa no 

aspecto inacabado dos espaços. Sala e quarto não apresentam pintura nas paredes, 

os móveis não combinam entre si e demonstram inclusive, um caráter improvisado, 

como por exemplo a TV, que surge apoiada sobre um criado mudo posicionado na 

sala (figura 48). 

A casa desta família composta por mãe e filha dispõe apenas de quatro 

cômodos: sala, cozinha, banheiro e um quarto que é dividido pelas duas. Embora 

não haja copa, a cozinha é apresentada como o espaço mais bem acabado do local, 

com todas as paredes revestidas e dispondo de armários novos, algo que gera um 

certo contraste em relação aos demais ambientes (figura 51). A sala, por sua vez, 

tem aparência muito simples, contendo apenas o essencial para que se possa 

assistir à televisão, acrescido de um pequeno quadro na parede rebocada e uma 

planta ao lado do sofá, que é revestido com capa de malha num tom escuro (figura 

52). O quarto, por fim, é composto por duas camas de solteiro, uma cômoda e uma 

mesinha onde fica o computador usado pela filha para conversar com as amigas. 

 
Figuras 51 e 52    Frames do filme “Quinze”. 

 
Frame que ilustra a cozinha da casa de Raquel; Frame que ilustra a sala. 

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IXREDxEFQSY 
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Raquel trabalha como manicure em um salão que não é mostrado, mas 

que, de acordo com todos os indícios apresentados, está localizado anexo à casa, 

ou seja, ela exerce uma atividade remunerada que lhe possibilita trabalhar sem se 

ausentar do ambiente doméstico.  

A casa onde foi gravada o filme existe praticamente tal como é mostrada 

nas imagens, uma vez que a direção de arte demandou poucas modificações. Ela 

também está localizada na Rua Acácias, vizinha à casa de T. A proprietária é uma 

mulher solteira que vive ali sozinha, e que herdou o imóvel de seus já falecidos pais 

sendo que só lhe foi permitido reformá-lo depois que o pai se fez ausente.  

Minha vivência no local me permite afirmar que, ao menos na Rua 

Acácias, esta história se repete em muitos outros lares além daqueles três 

analisados nesta pesquisa. Além disso, há fortes indícios de que seja algo comum 

também no Jardim Laguna, e possivelmente no município de Contagem e, quem 

sabe, também o seja em outras partes do Brasil. Esta pesquisa trouxe à luz um 

pequeno recorte, que ilustra um pouco das condições em que vivem as mulheres de 

gerações mais antigas, residentes nas periferias do país.  

Mesmo longe de ser conclusivo, ele dá pistas que apontam para uma 

realidade social ainda marcadamente patriarcal, na qual mulheres só puderam 

usufruir de relativa liberdade após ficarem livres da presença da figura masculina em 

seus lares.  

Embora não seja algo definidor, pôde-se perceber nos casos de J. e M., 

que a obtenção de renda própria é um importante elemento na emancipação de 

mulheres socialmente condicionadas à dependência dos homens, especialmente de 

seus maridos. No entanto, conforme pôde ser observado no caso de T., a renda 

feminina por si só não significou uma mudança automática na organização patriarcal 

tradicional, demonstrando com isso, que as raízes da questão da diferença de 

gêneros está localizada em posições mais profundas da estrutura social. Desta 

forma, tudo leva a crer que, no caso das duas primeiras, a maior liberdade só foi 

possível graças à inexistência da figura masculina dentro de casa. A partir de 

questões como estas, pode-se dizer que é necessária uma combinação de diversos 

fatores para que exista a possibilidade de empoderamento entre as mulheres 

inseridas no contexto de periferia, onde a carência material por si só já impõe a 

todos - sem distinção de gênero - uma série de limitações. 
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Para M. e especialmente para J., a religião limitou muitos dos 

comportamentos observados mesmo dentro do espaço doméstico, já que o uso de 

aparelhos tecnológicos não lhes é permitido. Se por um lado, esta limitação se 

configura como mais um elemento que impõe restrições na apropriação deste 

espaço, por outro, cria outras maneiras de apresentação, não baseadas no 

convencional protagonismo da sala.  

Ao final, as reformas - que inicialmente seriam o foco principal da análise - 

acabaram servindo como um meio para se chegar a questões muito mais amplas e 

complexas que permeiam as vidas destas três mulheres, cujas histórias são tão 

similares e tão distintas ao mesmo tempo. A hipótese inicial, que buscava comprovar 

que as casas providas por mulheres, neste contexto, têm uma maior propensão às 

reformas do que aquelas providas por homens, tornou-se facilmente evidenciada por 

meio de seus próprios relatos. No entanto, com o avanço da pesquisa, questões que 

emergiram a partir disso se mostraram ainda mais desafiadoras. 

Os principais desafios encontrados residem na enorme quantidade de 

contradições com as quais me deparei, contrastando suas falas, com seus 

comportamentos e por fim, com a materialização de tudo isso no espaço por elas 

apropriado. A relação de M. com a tecnologia não condiz com o restante de 

limitações que ela se impõe em outros campos, por conta da religião. A submissão 

de T. ao marido gera muitos conflitos ao longo de suas falas, que ora demonstram 

aceitação, ora descontentamento. A casa inacabada de J. não parece incomodá-la, 

muito pelo contrário, já que ela demonstra um nítido orgulho em exibir cada uma das 

infinitas modificações.  

Desta forma, a decisão de eleger um elemento-chave para a 

compreensão de seus mundos pode ser encarada como uma ferramenta pessoal 

que diz muito mais respeito a mim enquanto pesquisadora, do que a elas, enquanto 

investigadas, já que me permitiu dar o mínimo de coerência lógica a toda esta 

quantidade de informações que, dentro da minha compreensão de mundo, são 

aparentemente desconexas. 

Foi possível observar que, o ambiente doméstico - campo aqui colocado 

sob análise - concentra dentro de um mesmo ambiente toda espécie de estrutura 

social, sendo assim um claro recorte daquilo que é a sociedade em uma escala mais 

ampla, com suas hierarquias e sistemas de poderes. No contexto de periferia aqui 
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colocado em questão, foi possível perceber que algumas assimetrias se tornam 

ainda mais evidentes, os lugares de apropriação por gêneros ainda mais 

demarcados e o poder decisório masculino ainda mais legitimado, até mesmo por 

quem não se beneficia dele - no caso, as próprias mulheres. 

Desta forma, o empoderamento feminino mostrou sua maior manifestação 

em residências nas quais as figuras masculinas se fizeram ausentes, e não quando 

as mulheres passaram a usufruir de renda própria, ao contrário daquilo que eu 

supunha no início da pesquisa. A rigidez da estrutura na qual vivem faz emergir 

formas de empoderamento contraditórias, que nada mais são do que uma validação 

extra do modelo tradicional patriarcal, como por exemplo, a soberania sobre o 

espaço da cozinha e do preparo da comida que, longe de ser uma manifestação 

emancipatória, apenas as condiciona ainda mais aos papéis de gênero pré-

definidos. 

A supervalorização do espaço da cozinha foi percebida nas três 

residências analisadas, embora este cômodo tenha também apresentado formas de 

apropriação distintas pelas mulheres. A maior similaridade ocorreu nos casos de M. 

e J., cujas cozinhas são nitidamente o maior ambiente de suas casas, aquele que 

recebe maiores investimentos e local onde, além das funções de serviço, ocorrem os 

usos social e de estar. No caso de T., essa valorização é percebida pela quantidade 

de investimento que a cozinha recebeu durante a única reforma ocorrida em sua 

casa, tendo sido o único espaço completamente reconfigurado. 

Ressalto, então, como uma importante contribuição deste trabalho, o fato 

de que ele traz à luz uma análise dos modos de vida de uma parcela tão significativa 

da população brasileira, e ao mesmo tempo tão invisibilizada, em suas mais diversas 

formas. A possibilidade de filmá-las durante três anos, ao invés de fotografá-las46 me 

possibilitou a compreensão de que suas casas são, muitas vezes, o único espaço 

onde é possível o exercício de suas identidades; de que ter uma vida pública 

suprimida, faz com que a vida privada se torne o único meio possível de auto-

afirmação delas enquanto sujeitos; de que o pertencimento à família e à igreja, 

embora represente uma escala muito pequena de pessoas é extremamente 

importante,  pois são os únicos grupos que as acolhem e as fazem sentirem-se 

como “cidadãs” em um contexto de extrema privação de direitos. 

                                                
46

 Em referência à frase dita por WHYTE (2005) em “Sociedade de Esquina”, citada no primeiro 
capítulo deste trabalho. 
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Desta forma, esta pesquisa esclarece alguns aspectos. Primeiramente 

que, em um contexto de periferia no Brasil, é comum que o espaço doméstico 

assuma significados extraordinários para mulheres tão profundamente 

condicionadas a ele. Ademais, demonstra que, a simples presença da figura 

masculina pode de fato representar uma limitação à livre ação destas mulheres, 

motivada por uma ainda consolidada relação de poder existente entre os diferentes 

gêneros.  

Mas por fim, e talvez a única conclusão possível de se chegar, é a de que 

a complexidade de pesquisas que adentram casas e vidas pode se apresentar, 

muitas vezes, bem maior do que se supunha inicialmente, abrindo, assim, novos 

rumos para análise e reflexão futuras, que estão bem longe de se encerrar com este 

breve trabalho. 

  



131 
 

REFERÊNCIAS 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ABOIM, S. Do Público e do Privado: uma perspectiva de gênero sobre uma 
dicotomia moderna. Estudos Feministas. Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, v.20, n.1, jan.-abr./2012. p. 95-117. 
 
ARENDT, H. Reflections on Little Rock. Dissent, Nova York, v.6, n.1, 1959. p. 45 - 
56. 
 
ÁVILA, M. B. M. A dinâmica do trabalho produtivo e reprodutivo: uma contradição 
viva no cotidiano das mulheres. In: VENTURI, G; GODINHO, T. (org.). Mulheres 
Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado: uma década de mudanças na 
opinião pública. 1 ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Edições Sesc 
SP, 2013, v.1, p.231-246. 
 
BAQUERO, R. V. A. Empoderamento: instrumento de emancipação social? - uma 
discussão conceitual. Revista Debates. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, v. 6, n. 1, jan.-abr./2012. p.173-187. 
 
BARTHOLO, L., PASSOS, L., FONTOURA, N. Bolsa família, autonomia feminina e 
equidade de gênero: o que indicam as pesquisas nacionais? In: Texto para 
discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Brasília: Rio de Janeiro, 
2017. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8051/1/td_2331.PDF>. Acesso em: 29 
out. 2019. 
 
BATLIWALA, S. Empowerment of Women in South Asia: concepts and practices. 
New Delhi: FAO-FFHC/AD, 1993. 
 
BAUDRILLARD, J. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
 
BORIS, E. Produção e reprodução, casa e trabalho. Tempo social. Universidade de 
São Paulo, São Paulo, v.26, n.1, 2014. p.101-12. 
 
BOURDIEU. Gostos de classe e estilos de vida. In: Ortiz, Renato (org.). São Paulo: 
Ática, 1983. 
 
______. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1989. 
 
______. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Berthrand Brasil, 2002. 
 
______, P.  A distinção: crítica social do julgamento. São. Paulo: Edusp; Porto 
Alegre, RS: Zouk, 2007. 
 
BRANDÃO, L. S. C. Espaço doméstico em edifícios multifamiliares: uma percepção 
do setor de serviço contemporâneo em apartamentos de alto padrão em Maceió. 



132 
 

2015. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2015. 
 
CALDEIRA, T. P. do R. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São 
Paulo. São Paulo: Ed. 34/ Edusp, 2000. 
 
CANDIDO, A. Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. Rio de Janeiro: Editora Ouro sobre Azul, 
2010.  
 
CARDOSO, U. C.; CARNEIRO, V. L. N.; RODRIGUES, E. R. Q. APL: arranjo 
produtivo local. CARDOSO, U. C. (org.). Brasília: Sebrae, 2014. Disponível em: 
<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/b81
26fa768f69929a146f38122da570b/$File/5197.pdf> Acesso em: 29 out. 2019. 
 
CARVALHO, V. C. de. Gênero e Artefato: o sistema doméstico na perspectiva da 
cultura material - São Paulo, 1890-1920. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2008. 
 
CASTRO, M. L.; KRUGER, P. G. Unidades de Seleção Tecnológica e Inovação na 
Construção Habitacional no Brasil. Ambiente Construído. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.13, n.3, jul./set. 2013. p.217-233. 
 
COSTA, M. M. M. da; HERMANY, R. O empoderamento social local como 
pressuposto para o exercício da cidadania. In: Reflexões sobre o Poder Local: o 
mundo da cidade e a cidade do mundo. Santa Cruz do Sul: Editora IPR, 2009 apud 
BAQUERO, R. V. A. Empoderamento: instrumento de emancipação social? - uma 
discussão conceitual. Revista Debates. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, v. 6, n. 1, jan.-abr./2012. p.173-187. 
 
DAMATTA, R. A Casa & a Rua: Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no Brasil. 
Rocco: Rio de Janeiro, 1997. 
 
DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. O mundo dos bens: para uma antropologia do 
consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 
 
DUBY, G.; ARIES, P. História da vida privada. 5 vols. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1985. 
 
FEATHERSTONE, M. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995. 
 
FEDERICI, S. Calibã e a bruxa. São Paulo: Elefante, 2017. 
 
FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H. L. e RABINOW, P. Michel 
Foucault, uma trajetória filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêutica. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.  
 
______, M. Microfísica do Poder. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
 



133 
 

GELETA, E. B. Microfinance and the politics of empowerment: a Critical Cultural 
Perspective. Journal of Asian and African Studies, v. 49, n.4, 2014. p. 413-425. 
 
GILLIAN, C. In a different voice. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 
 
GUERRA, C. B. Flutuações conceituais, percepções visuais e suas repercussões na 
representação informacional e documental da fotografia para formulação do conceito 
de Informação fotográfica digital. 2013. 210 f. Tese (Doutorado em Ciência da 
Informação) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2013. 
 
GURVITCH, G. Determinismos Sociais e Liberdade Humana. Rio de Janeiro: 
Forense, 1968. 
 
HABERMAS, J. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989. 
 
HOBSBAWM, E. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
KAPP, S. Casa Alheia, Vida Alheia: uma crítica da heteronomia. V!RUS, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 5, 2011, s.p. (online). 
 
KAPP, S.; CARDOSO, A. L. Marco teórico da Rede Finep de Moradia e Tecnologia 
Social – Rede Morar T.S. Risco: Revista De Pesquisa Em Arquitetura E Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, n.17, 2013. p. 94-120.  
 
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2009.  
 
LEFEBVRE, H. The production of space. Oxford: Blackwell, 1991 [1974]. 
 
LEMOS, C. A. C. Cozinhas, etc: um estudo sobre as zonas de serviço da casa 
paulista. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978. 
 
______. A República ensina a morar (melhor). São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
LÉVI-STRAUSS, C. Saudades de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996. 
 
LEWIS, O. Los Hijos de Sanchéz: autobiografía de una família mexicana. México: 
Joaquín Mortiz, 1965. 
 
LIMA. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais no 
Rio de Janeiro, século XIX. Anais do Museu Paulista, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, v. 3, jan./dez. 1995, p. 129-191. 
 
______, T. A. Chá e simpatia: uma estratégia de gênero no Rio de Janeiro 
oitocentista. Anais do Museu Paulista, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 5, 
jan./dez. 1997. p. 93-129.  
 



134 
 

MALUF, R. B. O arranjo produtivo local de confecções da Rua do Uruguai. In: 
FLEXOR, M. H. O.; SCHWEIZER, P. J. Península de Itapagipe: patrimônio industrial 
e natural. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 65 - 92. 
 
MARICATO, E. A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. 
Editora Alfa-Omega: São Paulo, 1982. 
 
MARICATO, E.; PAMPLONA, T. A penetração dos “bens modernos” na habitação 
proletária. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1977. 
 
MEIRA, G. R.; SANTOS, J. Y. R. Avaliação pós-ocupação em um conjunto 
habitacional: um estudo de caso. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7. 1998, Florianópolis. Anais… Florianópolis, 1998. p. 
657-664. 
 
MORAIS, L.; SAAD-FILHO, A. Da economia política à política econômica: o novo-
desenvolvimentismo e o governo Lula. Revista de Economia Política, São Paulo, 
v.31, n.4, Oct./Dec. 2011. 
 
MOSER, C. O. N. Gender planning in the third world: meeting practical and strategic 
gender needs. World Development. v. 17, n. 11, 1989. p. 1799 -1825. 
 
NADALETO, N. R. S., CASTRO, M. L. A. C. de. Questionando o poder simbólico no 
espaço apropriado: uma visão do filme “Que horas ela volta” sob a perspectiva de 
Bourdieu. Sociedade E Cultura, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, v.21, n.1, jan./jun. 2018. p.232 - 249. 
 
NERI, M. C. (coord). A nova classe média: o lado brilhante dos pobres. Rio de 
Janeiro: FGV/IBRE/CPS, 2010.   

 
NOGUEIRA, P. Discutindo a Lógica da Autoprodução de Moradias. Oculum Ensaios: 
Revista de Arquitetura e Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, v.10, n.1, jan./jun. 2013. p. 57-72. 
 
PAULILLO, C. A. Corpo, Casa e Cidade: três escalas da higiene na consolidação do 
banheiro nas moradias paulistanas (1893-1929). 2017. 315 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 
SAMPAIO, M. R.; LEMOS, C. A. C. Habitação popular paulistana auto-construída. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, 1984. 
 
SANTOS, M. A urbanização brasileira. São Paulo: Edusp, 2009. 
 
SCALON, C.; SALATA, A. Uma nova classe média no Brasil da última década? O 
debate a partir da perspectiva sociológica. Sociedade e Estado, Departamento de 
Sociologia, Universidade de Brasília, Brasília, v.27, n.2, mai/aug. 2012. p. 387 - 407. 
 



135 
 

SCHETTINO, P. T. J. A mulher e a casa: estudo sobre a relação entre as 
transformações da arquitetura residencial e a evolução do papel feminino na 
sociedade carioca no final do século XIX e início do século XX. 2012. 323 f. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.  
 
SENNETT, R. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade.  Rio de 
Janeiro: Record, 2014. 
 
SILVA, E.; TORRES, R.; BERG, T. A miséria do amor dos pobres. In: SOUZA, J. A 
ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. cap. 8, p. 143 
- 172. 
 
REGO, W. L.; PINZANI, A. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania. 
São Paulo: Ed. UNESP, 2013. 
 
RYBCZYNSKI, W. Casa: pequena história de uma ideia. Rio de Janeiro: Record, 
1996. 
 
ROWLANDS, J. Questioning Powerment: working with woman in Honduras. UK and 
Ireland: Oxfam, 1997. 
 
SAFFIOTI, H. A Mulher na Sociedade de Classes. São Paulo: Vozes, 1978. 
 
SAINT-HILAIRE, A. de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São 
Paulo (1822). Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da USP, 1974 apud 
SCHETTINO, P. T. J. A mulher e a casa: estudo sobre a relação entre as 
transformações da arquitetura residencial e a evolução do papel feminino na 
sociedade carioca no final do século XIX e início do século XX. 2012. 323 f. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Arquitetura da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.  
 
SCOTT, P. O homem na matrifocalidade: gênero, percepção e experiências do 
domínio doméstico. Cadernos de pesquisa, Fundação Carlos Chagas, São Paulo, 
v.73, mai. 1990, p. 38-47. 
 
SECCOMBE, W. Weathering the storm: working-class families from the industrial 
revolution to the fertility decline. Verso paperback, London, v.12, issue 3, dec. 1995, 
p.457-468. 
 
SORJ, B. O Feminismo como Metáfora da Natureza. Revista Estudos Feministas,  
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, n.0/92, 1992, p. 143-150. 
 
TOURAINE, A. O Mundo das Mulheres. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
 
VALLADARES, L. Os dez mandamentos da observação participante. Revista 
Brasileira Ciências Sociais, São Paulo, v. 22, n. 63, São Paulo, fev. 2007. (on-line) 
 
VEIGA-NETO, A. Michel Foucault e os Estudos Culturais, [200-]. (on-line) 



136 
 

Disponivel em <http://www.lite.fe.unicamp.br/cursos/nt/textos.htm> Acesso em: 30 
out. 2019. 
 
VELHO, G. A utopia urbana: um estudo de antropologia social. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2002. 
 
VERÍSSIMO, C. Repensar a Arquitetura para um Novo Ecodesenvolvimento. In: 
Projetar - 2015, Natal. Originalidade, criatividade e inovação no projeto 
contemporâneo: ensino, pesquisa e prática. Natal, 2015. p.1-15. Disponível em: 
<http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/handle/123456789/2198> Acesso em: 
30 out. 2019. 
 
VILLA. S. B. Morar em apartamentos: a produção dos espaços privados e 
semiprivados nos edifícios ofertados pelo mercado imobiliário no século 21 em São 
Paulo e seus impactos na cidade de Ribeirão Preto. Critérios para avaliação pós-
ocupação. 2008. 358 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
WHYTE. W. F. Sociedade de Esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre 
e degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
 
WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. São Paulo: Tordesilhas, 2014. 
 
WOORTMANN, K. Casa e família operária. Anuário Antropológico, Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília, Brasília, v.5, n.1, 
2018. p. 119-150. Recuperado de 
http://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6139 
 
YACCOUB, H. A chamada “nova classe média”: cultural material, inclusão e 
distinção social. Horizontes Antropológicos, Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.17, n.36 
jul./dez. 2011.  
 
YOKOTA, G. T. M.; MORAES, S. R. C. O mercado imobiliário como documento: o 
caso do apartamento contemporâneo do século XXI na cidade de São Paulo. In: 4º 
Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação, 2015, Anais… 
Documentação.  Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, nov. 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


