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RESUMO
A presente pesquisa resgata as transformações sociais das vivências das mulheres
em termos das rotinas familiares, atreladas às mudanças políticas e
socioeconômicas ao longo das últimas décadas. Analisa-se os rebatimentos dessas
mudanças culturais relacionadas às experiências da mulher na sociedade, na
identificação de uma adequação nos modelos dos apartamentos habitacionais à
essa organização social, fazendo uma ilustração desse histórico a partir de coleta de
projetos habitacionais de apartamentos do centro da cidade de São Paulo. As
mudanças observadas nos modelos arquitetônicos dos apartamentos da década de
30 até 2016 indicam uma redução significativa das áreas como um todo, o dormitório
de empregada perdeu sua função não fazendo parte dos projetos atuais, resultado
da mudança nas contratações e conquista de direitos trabalhistas; área de serviço e
cozinha diminuíram mais significativamente que os demais cômodos, resultado de
uma necessidade de otimização dos trabalhos domésticos em conciliação com o
trabalho remunerado e externo das mulheres, no entanto, houve um aumento em
proporções de área dos ambientes de convivência como o terraço, reflexo da
valorização dos momentos de lazer e socialização da família.
Palavras-Chave: Apartamentos habitacionais; Rotinas familiares; Mudanças
culturais; Vivências da mulher.

ABSTRACT
Women's emancipation and housing models adequacy over last decades
The present research rescues the social transformations of experiences of women in
terms of family routines, related to the political and socio economic changes in the
last decades. Exploring the repercussions of these cultural changes related to
women's experiences in society, the recognition of an adaptation in residential
housing models for this social organization and illustrating this historic based from
capture of housing projects of flats from the center of São Paulo. The observed
changes in architectural models of flats from the 30’s to 2016 indicate a significative
reduction of the areas as a whole, the previous space reserved to the housekeeper
has lost its function, not being a part of the actual projects anymore, as a result of a
change in contracts and conquer of labor rights; the service area and the kitchen got
smaller than the other rooms, thanks to a necessity to optimize domestic works with
external and paid jobs. However, there was an increase in the proportion of living
areas like the terrace, reflecting the value of leisure time and family living.
Keywords: Housing flats; Family routines; Cultural changes; Woman’s experience.
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1

INTRODUÇÃO
Este trabalho teve como tema a percepção de uma adequação nos modelos

dos apartamentos habitacionais, correlacionadas às mudanças da posição da
mulher na sociedade ao longo das últimas décadas, no contexto da cidade de São
Paulo.
O tema surgiu em virtude da identificação de diferentes modelos
arquitetônicos de apartamentos em São Paulo, que com o passar do tempo
apresentaram

rearranjos

espaciais,

mais

especificamente

nos

espaços

eminentemente destinados às mulheres.
A hipótese norteadora deste trabalho é de que, tomando como motivador os
novos modelos familiares e a diversidades de rotinas, a partir saída da mulher do
ambiente essencialmente familiar, para o trabalho remunerado externo, houve uma
adequação nos modelos de habitação das últimas décadas à nova organização
familiar e social.
Os objetivos desta pesquisa foram: i) descrever as mudanças culturais
relacionadas às vivências da mulher na sociedade, a partir de um breve panorama
histórico das relações da mulher com o espaço privado, e de suas relações
familiares e domésticas, correlacionar com rebatimentos das transformações sociais,
com enfoque no debate de gênero que auxiliam o ingresso das mulheres no
mercado de trabalho e suas consequências na produção de habitação, fazendo uma
ilustração desse histórico a partir do levantamento de dados e ii) analisar as formas
arquitetônicas de projetos residenciais de apartamentos habitacionais do centro de
São Paulo a partir de dados coletados livros, revistas e sítios eletrônicos.
Para a discussão e o encaminhamento dos problemas levantados nesta
pesquisa, parte-se da seguinte hipótese: Existe uma adequação dos espaços
dedicados às mulheres nos modelos de habitação das últimas décadas, em virtude
de nova organização familiar e social que surgiu a partir do ingresso das mulheres
no mercado de trabalho remunerado.
Dentro dos objetivos, delimitações e hipótese propostas para a pesquisa, o
trabalho foi elaborado contendo uma introdução que busca definir com clareza
objeto, objetivos, justificativa, recorte e hipótese levantadas para realização do
trabalho; pesquisa, levantamento, triagem e análise de material bibliográfico
disponível; elaboração de pressupostos e de bases conceituais teóricas e cientificas
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ligadas às vivências da mulher na sociedade, transformações sociais e a produção
arquitetônica de apartamentos habitacionais; análises dos modelos arquitetônicos
onde a mudança das configurações das formas arquitetônicas fica evidenciada; e o
estabelecimento de conclusões e considerações finais, podendo contribuir para a
elucidação da relação emancipação da mulher e produção de moradia pelo mercado
formal.
Carvalho (2011, p. 445) apresenta considerações sobre gênero e espaço
doméstico a partir de discussões sobre as relações entre materialidade e o sujeito.
“Como as diferenças sociais e de gênero são constituídas no e pelo uso cotidiano de
espaços e objetos domésticos? A questão, apesar de simples, ergue-se sobre vários
pressupostos teóricos. Ela é fruto de uma longa discussão interdisciplinar sobre o
papel da cultura material na vida social”.
Esta pesquisa se justifica no sentido de dar luz às mudanças das
configurações dos apartamentos de alguns bairros do centro de São Paulo a partir
da autonomia das mulheres em conjunto com mudanças do cenário socioeconômico
e cultural do Brasil nas últimas décadas.
Assim, podemos itemizar que a pesquisa deste tema se justifica pela: i)
importância do estudo sobre emancipação da mulher de maneira teórica e cientifica,
para a sua compreensão na elaboração e expressão de modelos de habitação das
últimas décadas; ii) escassa literatura que discute, analisa e reúne fundamentos
sobre a vivência e a relação das mulheres com os espaços habitacionais e iii)
habitação como condição do desenvolvimento da sociedade agindo sobre o bem
estar do indivíduo na necessidade de abrigar-se e socializar-se.
Os resultados demonstram mudanças nos modelos arquitetônicos dos
apartamentos da década de 30 até 2016 indicando uma redução significativa das
áreas como um todo, sendo que o dormitório de empregada perdeu sua função, não
fazendo parte dos projetos atuais, a área de serviço e cozinha diminuíram mais
significativamente que os demais cômodos, área historicamente destinada às
atividades das mulheres, no entanto, houve uma valorização das áreas de
convivência como o terraço, sinalizando para os novos hábitos familiares.
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2

OBJETO E OBJETIVOS
Este trabalho tem como objeto o estudo das alterações de modelos

arquitetônicos residenciais de apartamentos em bairros do centro de São Paulo
entre a década de 1930 e ano de 2016, a partir de mudanças do cenário
socioeconômico e cultural, em paralelo à autonomia das mulheres.

2.1

Objetivo geral
Descrever as mudanças culturais relacionadas às vivências da mulher na

sociedade, atreladas às mudanças socioeconômicas, fazendo uma ilustração desse
histórico a partir de coleta de projetos habitacionais de apartamentos do centro de
São Paulo, mais especificamente nos bairros centrais: Santa Cecília, Higienópolis,
Santa Efigênia, Vila Buarque, Barra Funda e Campos Elíseos, com tipologias de
apartamentos padrão (excluindo lofts, kitnets, duplex).

2.2

Objetivos específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos:
Estudar um panorama histórico das relações da mulher com o espaço
privado a partir de suas relações familiares e domésticas;
Levantar dados e analisar as formas arquitetônicas de projetos
residenciais de apartamentos, pela diminuição das áreas (serviço,
cozinhas, quartos), saída da dependência de empregadas, entrada das
varandas gourmet e integração sala/copa/cozinha;
Demonstrar que houve uma mudança entre as novas configurações das
áreas mais específicas às tarefas femininas, nas habitações entre a
década de 1930 e ano de 2016, em consequência das mudanças do papel
da mulher na sociedade brasileira.
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3

3.1

MÉTODO

Natureza da pesquisa
O método adotado nesta pesquisa foi o exploratório-descritivo com

abordagem

qualitativa,

estabelecendo-se uma

ligação

entre

as

mudanças

socioeconômicas, culturais relacionadas às vivências da mulher e as configurações
de projetos habitacionais.

3.2

Método de coleta de dados
O levantamento de dados foi feito a partir pesquisa, levantamento, triagem e

análise de material bibliográfico disponível em publicações, documentos, revistas e
sítios eletrônicos. Em específico, os projetos das décadas de 30 a 70 foram
extraídos da Acrópole eletrônica, um projeto de digitalização e Acesso Online à
Revista Acrópole: Conservação e Preservação da Memória da Arquitetura e
Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
- FAUUSP. Os critérios para escolha das plantas foram legibilidade garantindo a
leitura e interpretação dos ambientes, tamanho aproximado dos projetos, excluindo
casos de kitnets, duplex e lofts, por exemplo, e proximidade, pelo acervo disponível
acabaram sendo em sua maioria em bairros do centro.

3.3

Método de análise de dados
A análise de dados foi feita pela sistematização de bases conceituais teóricas,

análises dos modelos arquitetônicos, onde se estima que apresentem proporções
métricas reais, em vista da fonte se tratar de uma revista comercial; discussão das
informações coletadas e estabelecimento de conclusões e considerações finais.
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4

PANORAMA HISTÓRICO DA MULHER A PARTIR DO SÉCULO XIX
Inicialmente poderíamos nos perguntar, quem é essa mulher de que estamos

falando? Esse trabalho não se propõe a discorrer sobre os pensamentos filosóficos
e antropológicos mais sofisticados na desconstrução das identidades, no entanto,
por se referir a uma “mulher”, sujeito constituído de uma identidade, é interessante
trabalhar um pouco esses conceitos.
Para Nicholson (2000, p. 11), o conceito de “gênero” foi desenvolvido em
oposição ao “sexo”, como socialmente construído, em oposição ao biologicamente
dado. A formulação do termo gênero se dá no contexto do feminismo do final dos
anos 60 que apoiado na construção social do caráter, viu uma possibilidade de
minar o poder baseado nas características biológicas como determinante, assim, o
“sexo” parecia essencial à elaboração do próprio conceito de “gênero”. “Aqui o
biológico foi assumido como a base a qual os significados culturais são constituídos.
Assim, no momento mesmo em que a influência do biológico está sendo minada,
está sendo também invocada”.
As tentativas das feministas para construir um sujeito político feminista
universal, buscando uma base comum entre as mulheres, receberam
críticas das feministas negras e latino-americanas, das feministas dos
países de Terceiro Mundo e das ex-colônias, e das feministas lésbicas.
Trata-se da crítica ao feminismo branco ou dominante, colocando em
questão ‘o que é ser mulher’ e denunciando que a unidade entre as
mulheres também é excludente, opressora e dominante. Coloca-se em
questão, portanto, as discussões sobre identidade. Esse não é só um
problema político; é também um problema teórico (MARIANO, 2005 p. 489).

Pedro (2005) aponta que no movimento feminista de “segunda onda”,
mulheres negras, índias, mestiças, pobres, trabalhadoras não entendiam a categoria
mulher como suficiente para fazer de suas necessidades, pautas do mesmo
feminismo. Muitas já trabalhavam fora do lar com baixos de salários, e já ocupavam
os espaços públicos como meio de sobrevivência, assim, como Louro cita (2014, p.
36) “afinal não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são
idênticas entre si”.
Butler (2015, p. 69) define gênero no livro Problemas de Gênero, como “a
estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma
estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a
aparência de uma substância, de uma classe natural de ser”. Para Scott (1990, p. 13
apud PEDRO, 2005, p. 86) “gênero é a organização social da diferença sexual,
nascem de uma disputa política e são os meios pelos quais as relações de poder –
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de dominação e de subordinação – são construídas”. Sobre as definições de sexo,
no artigo Corpos que Pesam, Butler questiona (2015, p. 158), “mas é certo afirmar
que o “sexo” desaparece totalmente , que ele é uma ficção sobre e contra aquilo que
é verdadeiro, que é uma fantasia sobre e contra o que é realidade?”. A autora
questiona a fixidez do sexo, uma vez o gênero é construído socialmente, continua-se
atribuindo às diferenças binárias a um fator biológico. “O retorno à biologia como
base de uma sexualidade ou significação específicas femininas parece desbancar a
premissa feminista de que a biologia não é o destino” (2015, p. 64). A autora teoriza
o sexo não como uma condição estática de um corpo, e sim como materialização da
diferença sexual através de normas regulatórias.
Ainda assim, como a autora diz “as verdadeiras subjetividades vêm a se
desenvolver somente em comunidades que provêm reconhecimento recíproco, pois
não nos recompomos através do trabalho solitário, mas através do olhar de
reconhecimento do Outro que nos confirma” Butler (1987, p. 58 apud SALIH, 2015,
p. 44), assim, esta pesquisa se refere à Mulher, mesmo entendendo essa identidade
não como fixa ou representativa de todas as Mulheres.

4.1

Relações familiares
Conforme exposto por Simões (2009) o conceito de sexualidade como um

fenômeno social causa estranheza, o desejo sexual fora sempre idealizado como
uma força natural que impulsiona a reprodução da espécie. Na sociedade, as
representações sobre a sexualidade são compartilhadas como um conjunto de
ideias e valores sociais. O casamento e a família podem ser vistos como instituições
onde são determinadas obrigações entre as partes, a partir do fenômeno social
regulador. Segundo o autor, nas primeiras décadas do século 20, cresceu o
interesse na antropologia em pesquisas que investigam as relações humanas na
sociedade, “a diversidade de formações e desenvolvimentos sociais”.
Como aponta Bruschini (1989) a antropologia então passa a contestar a
naturalidade da constituição da família baseada na atividade biológica e reprodutiva,
provando que as sociedades se organizam em torno da divisão sexual do trabalho a
partir de um modelo cultural de representações, justamente por se apresentarem
como unidades sintéticas, tem como característica a elasticidade e a mutabilidade.
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Simões (2009) apresenta que as instituições como produtos sociais, são
fluídas e sofrem transformações no tempo e espaço, o casamento e a família
estariam hoje menos estáveis com mais divórcios, mais segundos casamentos, os
filhos viveriam hoje experiências diversas, como viver com a mãe e padrasto, o pai e
a madrasta, irmãos de outros casamentos, avós, avôs, tios, tias, casais
homossexuais, entre outros arranjos familiares.
Castells (1999) acompanhando esse raciocínio mostra que a família
tradicional vem perdendo força, com alguns indicadores dessa crise, como a
dissolução dos lares por meio do divórcio ou separação de casais, onde mesmo que
haja a reprodução do mesmo modelo posteriormente, com diferentes parceiros, há
um enfraquecimento da estrutura familiar patriarcal. Outro indicador seria o
adiamento da formação de casais e a formação de relacionamentos sem casamento,
onde a falta de legalização enfraquece a autoridade institucional sobre os laços. Há
ainda a associação com fatores demográficos, como envelhecimento da população e
diferença da taxa de mortalidade entre os sexos, diminuindo o predomínio do
modelo de família clássica. Além disso, a crescente autonomia das mulheres com
relação ao seu comportamento reprodutivo, com o aumento do número de crianças
nascidas fora do casamento, do número de mulheres que são únicas responsáveis
por seus filhos nascidos ou adotados, limitação do número de filhos e adiamento do
nascimento do primeiro. Em conjunto, essas tendências indicam a crise e
enfraquecimento da família baseada no modelo patriarcal.
A família patriarcal, base fundamental do patriarcalismo, vem sendo
contestada nesse fim de milênio pelos processos, inseparáveis, de
transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher. As
forças propulsoras desses processos são o crescimento de uma economia
informacional global, mudanças tecnológicas no processo de reprodução da
espécie e o impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher e por um
movimento feminista multifacetado, três tendências observadas a partir do
final da década de 60. A incorporação maciça da mulher na força de
trabalho remunerado aumentou o seu poder de barganha vis-à-vis o
homem, abalando a legitimidade da dominação deste em sua condição de
provedor da família. Além disso, colocou um peso insustentável sobre os
ombros das mulheres com suas quádruplas jornadas de trabalho (trabalho
remunerado, organização do lar, criação dos filhos e a jornada noturna em
benefício do marido) (CASTELLS, 1999, p. 170).

Segundo Simões (2009) as condutas em relação à procriação também
mudaram devido à tecnologia da reprodução, com desenvolvimento de novos
contraceptivos e tratamentos de fertilidade. Costa (2002) apresenta que a diminuição
da prole a partir da chegada do anticoncepcional abre possibilidades para a saída da
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mulher dos trabalhos domésticos, ainda que, e principalmente, pela delegação da
administração das casas à outras mulheres, atualizando as desigualdades
favoráveis às relações capitalistas da sociedade.

4.2

Mulher, mercado de trabalho e seu lugar no século XXI
Pedro (2005) aponta para o histórico do feminismo, que divide os períodos de

atuação pelo conceito de “ondas”. Na “primeira onda” do feminismo no final do
século XIX as reivindicações se centravam em direitos políticos, sociais e
econômicos (direito ao voto, trabalho, estudo, herança); a “segunda onda” do
feminismo, no contexto do pós-segunda guerra mundial, tinha como pautas o direito
ao corpo, sexualidade e controle da reprodução.
De acordo com Pitanguy (2011, p. 25) a história dos direitos humanos se dá
com intensa participação das massas na esfera politica, “A Declaração de Direitos
de Virgínia de 1776, na qual se destaca a afirmação da soberania da vontade
popular; a Constituição Americana de 1787, com a proposta de que todos os seres
possuem direitos inatos; a Revolução Francesa de 1789, com o principio de que os
homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, e a Constituição
Francesa de 1791 que enuncia direitos sociais como o de acesso à educação
pública”. Apesar da efervescência desse momento de revoluções, o período é
marcado por desigualdades com conquistas pautadas no sujeito universal, homem,
branco e burguês, ficando à margem dessa igualdade, mulheres, negros, e índios.
Neste mesmo período na França, a mulheres se organizam e petição dirigida à
Assembleia reivindicando mudanças na legislação do casamento que dava direitos
absolutos aos maridos sobre a mulher.
No pensamento liberal, influenciado pelos ideais iluministas, há a noção do
sujeito social como universal, livre, autônomo e racional. Conceber a
existência do sujeito universal é atribuir-lhe homogeneidade, ou, em outras
palavras, unidade. A crítica marxista, partindo de categorias como classe
social, mais-valia e alienação, atacou o pensamento liberal, revelando-o
como preso ao interesse particular de uma classe social específica – a
burguesia. Pensadoras feministas marxistas agregaram mais uma crítica,
apontando que o sujeito do liberalismo, além de burguês, é também
masculino, portanto, sua pretensa universalidade esconde, na verdade, sua
especificidade (MARIANO, 2005, p. 483).

Mariano (2005) aponta que a crítica pós-estruturalista e o feminismo pósestruturalista questionou a constituição do sujeito dentro de representações culturais
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e marcados por relações de poder, que pela crítica ao sujeito identitário aponta a
parcialidade do sujeito masculino como universal.
A tensão entre soberania nacional e direitos universais, entre estes e
costumes e práticas locais acompanha a trajetória dos direitos humanos. A
ampliação e universalização dos direitos humanos requer um consenso
internacional cujos limites e possibilidades dependem de questões
relacionadas à legislação nacional, valores culturais, tradições, religiões
bem como a formas mais ou menos autoritárias, mais ou menos pluralistas
de organização política e social (PITANGUY, 2011, p. 29).

Para Piovesan (2012) a internacionalização dos direitos humanos ocorreu no
momento do pós-guerra onde o nazismo significou uma ruptura com os direitos
humanos e assim sua reconstrução trouxe a concepção contemporânea dos direitos
humanos com a Declaração Universal de 1948, marcada pela universalidade e
indivisibilidade destes direitos, e pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de
1993, a qual afirmou que os direitos humanos das mulheres e das meninas são
parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais.
O temor à diferença é fator que permite compreender a primeira fase de
proteção dos direitos humanos, marcada pela tônica da proteção geral e
abstrata, com base na igualdade formal. Torna-se, contudo, insuficiente
tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata. Faz-se necessária a
especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em sua
peculiaridade e particularidade. Nesta ótica, determinados sujeitos de
direitos, ou determinadas violações de direitos, exigem uma resposta
específica e diferenciada. Neste cenário as mulheres, as crianças, as
populações afrodescendentes, os migrantes, as pessoas com deficiência,
dentre outras categorias vulneráveis, devem ser vistas nas especificidades
e peculiaridades de sua condição social. Ao lado do direito à igualdade,
surge, também como direito fundamental, o direito à diferença. Importa o
respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento
especial (PIOVESAN, 2012, p. 73).

Ventura (2003) apresenta como resultado da 1ª Conferência Mundial da
Mulher, realizada no México em 1975, foi aprovada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas através da Resolução 34/180, em 18 de dezembro de 1979 a
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, a fim de tratar as demandas relacionadas à igualdade de direitos entre
homens e mulheres.
Dando um maior alento a esse processo de reconhecimento e de
titularidade de direitos, em 1999, a 54ª Sessão da Assembleia Geral das
Nações Unidas aprovou um Protocolo Opcional a essa Convenção,
objetivando tornar o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher – CEDAW mais eficaz, aumentando a efetiva proteção aos direitos
humanos das mulheres. Além de conferir ao Comitê competência para
receber denúncias de violações de direitos humanos das mulheres, o
Protocolo Opcional é uma espécie de legislação processual que dinamiza o
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texto da Convenção, estabelecendo os procedimentos necessários para a
apresentação de denúncias (VENTURA, 2003, p. 29).

Segundo Lacerda e Vianna (2004) a Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, e a IV Conferência
Mundial sobre a Mulher, em Pequim, em 1995, são constantemente apontadas como
marcos na consolidação dos direitos sexuais. Na Conferência do Cairo há um
enfoque notável aos direitos humanos das mulheres, e um fomento à educação
como meio de promoção da equidade entre os gêneros, incluindo discussões sobre
políticas publicas na construção do desenvolvimento social. A V Conferência
Mundial sobre a Mulher, ocorreu um ano depois, e além de incorporar as discussões
anteriores, explicitou a liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, incluindo
combate à discriminação e violência.
No Brasil, durante a ditadura militar, particularmente a partir de meados dos
anos 1970, o feminismo se afirma como um novo ator político no cenário
nacional, como força social que lutava, simultaneamente, pelo
restabelecimento da democracia e pela ampliação desse conceito, de forma
a incluir a cidadania plena das mulheres como um pilar dessa nova agenda.
O contexto no qual o feminismo se afirma como movimento social
organizado se caracterizava por um divórcio entre Estado e sociedade civil,
que detinha o monopólio do discurso dos direitos humanos. A restauração
da democracia no Brasil implicou a reconstrução de pontes entre Estado e
sociedade civil (PITANGUY, 2011, p. 35).

Farah (1999, p. 68) apresenta que no processo de democratização do Brasil
nos anos 80, e principalmente com a Constituição Federal Brasileira de 1988, houve
uma aproximação das políticas públicas com questões sociais, e uma inclusão
também das demandas de gênero à agenda política, impulsionadas pelos
movimentos das mulheres, “passavam também a levantar temas específicos à
condição da mulher, tais como: desigualdade salarial, direito a creches, saúde da
mulher, sexualidade e contracepção e violência contra a mulher”.
Diferente de outros setores (como, por exemplo, saúde, educação,
assistência social), a inserção das políticas de gênero na paisagem políticoinstitucional foi acentuada – ou mesmo, possibilitada – pela criação de
Conselhos capazes de refletir os interesses, as demandas e as
recomendações dos movimentos de mulheres no interior das instituições
políticas tradicionais. Não obstante, em muitas localidades os Conselhos
preexistiram às estruturas organizacionais, como nos casos do Estado de
São Paulo e do próprio Governo Federal, cujos Conselhos,
respectivamente, datam de 1983 (“Conselho Estadual da Condição
Feminina”) e de 1985 (“Conselho Nacional dos Direitos da Mulher”, então
vinculado ao Ministério da Justiça) (MARTINS, STORNI, 2012, p. 2).
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Para Pitanguy e Barsted (2011) a Constituição de 1988 foi um grande marco
na regulação e promoção dos direitos humanos adequando as normas brasileiras ao
contexto mundial, onde o ciclo de conferências internacionais das Nações Unidas
fortalecia as lutas por direitos em termos das desigualdades de gênero. No entanto,
segundo

Lacerda

e

Vianna

(2004)

a

Constituição

estabeleceu

questões

anteriormente discutidas, como igualdade entre homens e mulheres, incluindo no
âmbito familiar, proibição da discriminação e práticas discriminatórias no mercado de
trabalho, proteção á maternidade nos direitos trabalhistas, liberdade sobre o
planejamento familiar e o dever do estado na coibição da violência familiar.
A década de 2000 deu continuidade a esse processo de luta. Ampliou-se o
avanço legislativo, e por meio do trabalho de advocacy das organizações
feministas e movimentos de mulheres, especialmente a partir da 1ª
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, um conjunto de
demandas foi incluído em documentos e planos governamentais. Esses
documentos se constituíram em parâmetro para orientar políticas públicas
com a transversalidade de gênero e de raça/etnia. Também nessa década,
os programas governamentais de redução da pobreza tiverem impactos
positivos sobre a vida de grande parcela da população feminina
(PITANGUY, BARSTED, 2011, p. 16).

Nesse processo, trabalho, família e mercado de trabalho passaram por
profundas transformações neste último quarto de século, segundo Castells (1999),
em virtude da incorporação maciça das mulheres no mercado de trabalho
remunerado, quase sempre fora de seus lares. Essa entrada maciça das mulheres
na força de trabalho remunerado deve-se para o autor, à informatização, integração
em rede e globalização da economia e a segmentação do mercado de trabalho por
gênero, que se aproveita de condições sociais específicas da mulher para aumentar
a produtividade e lucros, pela “possibilidade” de pagar menos pelo mesmo trabalho,
além de todas as discussões mundiais e conquistas das mulheres sobre direitos
humanos, sexuais, reprodutivos e trabalhistas.
Apesar de todas as mudanças e conquistas das mulheres, a participação
feminina no mercado de trabalho e na produção social não se dá de acordo com
condições do mercado e/ou nível de desenvolvimento da sociedade, e sim a partir
da sua classe social, posição familiar e etapa do ciclo vital e reprodutivo, segundo
Bruschini (1989); sendo assim, a vivência do espaço público através da força de
trabalho feminina é fruto da articulação do espaço reprodutivo familiar e trabalho
doméstico, e relações de trabalho capitalistas. Como indica Castells (1999), um
aspecto importante que na década de 90 estimulou a contratação de mulheres, seria

26

sua flexibilidade como força de trabalho, flexibilidade em termos de horários
correlacionados com as responsabilidades pelos trabalhos domésticos e criação dos
filhos, para que pudessem dar conta de todas as tarefas, em vista da pouca
colaboração de seus maridos.
As possibilidades de inserção das mulheres no mercado de trabalho
resultam, em alguma medida, das transformações sociais vivenciadas pelas
mulheres na vida social: as modalidades de inclusão das mulheres no
mundo do trabalho é paradoxal, isto é, ao mesmo tempo que representam
as possibilidades de redesenhar a representação e a posição do feminino
no mundo do trabalho e na esfera pública, elas o fazem numa subqualificação constante no processo da divisão sexual do trabalho, ou sejam,
reestruturam os efeitos das desigualdades profissionais (MARTINS,
STORNI, 2012, p. 3).

4.3

Divisão sexual do trabalho
Viana (2005) apresenta que vivemos em uma sociedade ainda marcada por

relações de gênero, onde existem lugares de vivência com esses marcadores,
relações de poder que mantém desigualdades em um sistema de dominação e
exploração. Entretanto, muitos avanços são perceptíveis da emancipação feminina e
declínio da sociedade patriarcal, mais intensamente no século XX.
Oliveira e Mont’alvão (2010) apontam que atribuições por gênero na
designação das tarefas da casa se consolidam de forma gradual, e não constante ao
longo do tempo. A escolha da mobília doméstica já foi tarefa atribuída aos homens
da casa, e às mulheres, tarefas como costura, bordado e tapeçaria. A partir de 1860
que a escolha da mobília passou a ser uma tarefa atribuída ao universo feminino,
que deviam tornar o ambiente residencial o mais distante possível do local de
trabalho dos maridos.
As diferenças de gênero dentro da família deram sustentação a um discurso
que via a casa em franca oposição ao espaço externo, o qual, por sua vez,
surgia como um campo hostil, mesmo para o homem, que, fora de casa,
vive a cidade como um campo de batalha: “[O homem] tem que zelar o seu
crédito, contrair amigos, dedica-se ao trabalho, honrar o nome de seus pais,
saldar compromissos, dirigir negócios, exercer uma profissão, despertar
admirações e ódios, atacar, defender-se, destruir e construir” (CARVALHO,
2008, p. 281).

Segundo Carvalho (2008) manuais, artigos, revistas e anúncios (mapeados
em sua pesquisa entre 1870 e 1920) estabeleciam preceitos, diretrizes e
aconselhamentos através de um conjunto de normas de conduta que distinguiam
homem ativo e mulher passiva, em contextos da vida social e familiar. As diferenças
biológicas eram ensaiadas pelas vestimentas, posturas corporais, e através destes,
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atribuindo ao homem a vida social pela luta, conquista e construção, e à mulher a
vida privada e familiar de cuidadora do lar, dos filhos, e de suprimento das carências
masculinas. “A casa torna-se um refúgio, mas também o lugar onde as forças
masculinas desgastadas serão sempre restabelecidas” (CARVALHO, 2008, p. 283).
A ação sexuada, por sua vez, não ocorre fora do campo social, pelo
contrário, ela se dá num sistema que a retroalimenta com os valores e
sentidos já cristalizados. Vistas dessa maneira, produção e reprodução do
sistema social são momentos articulados, o que significa aceitar que sua
ruptura, bem como a sua permanência, dependem também da prática
cotidiana. Do mesmo modo, ação e representação estão imbricados, não
havendo anterioridade entre ambos, ou relações mecânicas de causa e
efeito. Isso significa dizer que o caráter performático da vida social é
indissociável da produção e reprodução de sentidos e valores (CARVALHO,
2008, p. 181).

Biroli (2014, p. 59) chama atenção das consequências para as mulheres de
terem de assumir as responsabilidades familiares e domésticas, como problemas na
carreira profissional, interrupção, redução de carga horária, salários menores, menos
oportunidades de acesso a recursos previdenciários, riscos de pobreza e
dependência de recursos financeiros do marido, interferência na vida social, e
redução do poder de decisão sobre a vida familiar. “As muitas transformações
ocorridas na últimas décadas, com a maior profissionalização e a entrada massiva
das mulheres no mercado de trabalho em diversos ramos de atividade, não seriam
de fato acompanhadas pela redivisão das tarefas domésticas.”
Hirata e Kergoat (2007) apontam que foi na França de 1970 o início dos
estudos sobre a divisão sexual do trabalho, a partir do movimento feminista e da
percepção de um trabalho que era desempenhado pelas mulheres e não para as
mulheres, mas para a manutenção do sistema e sob o discurso de uma natureza
determinante. Em pouco tempo as análises sobre trabalho doméstico passaram a
ver a atividade como trabalho tanto quanto o trabalho profissional, abrindo caminho
para discussões acerca da “divisão sexual do trabalho”, assim a instituição da família
perde seu status de naturalidade e passa a ser pensada como local de trabalho. A
divisão sexual do trabalho se daria em função das relações sociais entre os sexos a
partir de um contexto histórico e espacial, onde a naturalização do gênero ao sexo
biológico, separa os trabalhos em trabalhos de homens e trabalhos de mulheres.
Essa divisão apresenta-se plástica em função do tempo e do espaço, no entanto,
mantém-se a distância entre os sexos na maioria das sociedades conhecidas. Essa
plasticidade é vista onde hoje homens e mulheres têm oportunidades no âmbito
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profissional, e acesso à vida pública, no entanto, essa oportunidade veio a partir do
modelo familiar de conciliação, em que homens mantém seu papel provedor e
público, e às mulheres cabe o papel de conciliar a vida familiar e profissional. Essa
conciliação se dá nas classes médias, a partir da delegação do trabalho doméstico e
familiar à outras mulheres em situação de vulnerabilidade.

4.4

Conciliação a partir da delegação dos serviços domésticos
Cabe às mulheres e mães, que trabalham e/ou estudam fora, a tarefa de que

“suas responsabilidades” sejam devidamente repassadas às outras mulheres,
intermediando, atribuindo, fiscalizando e interagindo com estas, via de regra,
mulheres de classes sociais inferiores, as reivindicações feministas atreladas à saída
da mulher para a esfera pública têm nítidos marcadores de classe e raça, e
funcionam de diferentes formas na sociedade.
Enfocamos as famílias de classe média, onde é esperado da empregada
doméstica o cumprimento das tarefas de limpeza, do cuidado da casa, das
crianças, dos velhos e dos animais de forma discreta e afetiva. Com isso, os
outros membros adultos podem se dedicar a atividades remuneradas fora
do lar. A mãe, além de trabalhar fora, toma para si os cuidados com saúde,
higiene e decoração do lar, além de amparar e gerenciar os afetos e a rede
de sociabilidade mais ampla. Do marido é esperada a parte principal da
manutenção econômica da família, que dará respaldo ao investimento nas
carreiras estudantis e sociais dos filhos. Poucas tarefas domésticas lhe são
destinadas: às vezes, faz compras no supermercado, leva algum filho à
escola ou repara algo na casa ou no carro. Não se destinam trabalhos
domésticos para crianças e jovens, sobretudo, do sexo masculino. Em
geral, esses jovens têm seus dias quase totalmente ocupados pela escola
e, sobretudo, por cursos complementares de inglês, matemática, música,
dança e esportes (BRITES, 2007, p. 96).

No Dossiê Famílias em Movimento, Fonseca (2007) aponta reflexões acerca
de noções científicas que a partir da análise dos modelos familiares acabam por
consolidar a norma hegemônica. Análises de Freud e seus seguidores, exclui
totalmente a presença das babás nas formulações de suas teorias, mesmo fazendo
parte das atividades domésticas e educação das crianças burguesas, incluindo a
teoria de sedução que não leva em consideração o despertar erótico do menino
pelas mãos da babá. As empregadas-babás-governantas, quase sempre negras e
de classe baixa, são fortemente apagadas das reflexões sobre construções
familiares, mesmo assumindo o papel conciliador na emancipação das mulheres da
classe média.
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Segundo Costa (2002) as mulheres pobres e negras, sempre tiveram acesso
à vida pública a partir de um processo de exploração não vivenciado por mulheres
brancas e de classe média. A delegação das obrigações domésticas e familiares se
dariam de forma diferente entre as classes, da classe média para as camadas mais
pobres, e estas a partir de redes familiares e vizinhança. A autora acrescenta que
certas tensões se encontram presentes em se tratando das lutas das mulheres na
história social brasileira, como pautas que reafirmam a posição social da mulher no
papel de cuidadora de crianças, enfermos, idosos e principalmente, como
responsável pela preservação da constituição familiar. Sistemas protecionistas
trabalhariam assim mantendo o conceito de gênero nas relações masculino e
feminino, onde o Estado utiliza-se de aparato legal intervindo na vida privada, que
deixa então de ser privada e passa a ser política, “nessa perspectiva, o pessoal é
político”. A partir da percepção de que as relações entre os sexos são construídas
no tempo e espaço, e são assim relações sociais, o conceito de dominação passa a
ser olhado por outro ângulo.
No Brasil, do século XIX até os anos 60 do século XX, essas lutas
[feministas] só ganham sustentação porque suas bandeiras garantiram
continuidades de um dado padrão de maternidade, padrão este que
promove direitos apenas para algumas mulheres. neste caso, as lutas
feministas por igualdade em relação aos homens revelam pouca efetividade
quanto às desigualdades entre as mulheres (COSTA, 2002, p. 308).

Segundo Melo e Sabbato (2011) os trabalhadores domésticos, e aqui
podemos entender como “as trabalhadoras”, ficaram excluídas da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT de 1943, sendo regidos pela Lei 5.859 de 11 de dezembro
de 1972, com apenas alguns direitos legais. Com a Constituição de 1988, as
trabalhadoras domésticas tiveram os direitos estendidos, somente em 2006, com a
Lei 11.324, que as trabalhadoras domésticas conseguiram o direito a férias de 30
dias, estabilidade para gestantes, direito aos feriados e proibição de descontos de
moradia, alimentação e produtos de higiene pessoal em local de trabalho.

4.5

O lar como ambiente fluído
Beauvoir (1949) apontava o declínio da idealização da função da casa, antes

tida como o ambiente de tranquilidade, paz e afetos assegurados pela presença da
dona de casa, flores, música e poesia, imersa em objetos que fortaleciam o ideal de
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família, retratos, quadros, e artefatos que ornavam a felicidade do lar e o amor em
família; a casa passava então à função simplesmente de habitat.
Segundo Araújo (2004) a partir de um posicionamento acrítico dos arquitetos
em relação ao morar, a produção de moradia se deu pela romantização dos espaços
de intimidade, sempre atribuídos à bons sentimentos, como lugar de descanso,
sossego e aconchego. A ideia mais fortemente disseminada é a de que o homem ao
voltar do trabalho, ambiente externo de tensões diárias, encontraria no “lar” e na
mulher o sossego e conforto, uma visão entrelaçada, onde casa e esposa/ mulher
representariam um único ser/ objeto de usufruto para o equilíbrio e constituição da
sociedade.
A presença corporal da mulher no universo privado segundo Carvalho (2011)
se daria por toda a casa de forma difusa, na beleza, na limpeza, no conforto,
decoração e aroma de todos os ambientes; o que poderia ser um poder pelo
marcante territorial, se apresenta mais como anulamento da presença, onde a casa
e a mulher são indissociáveis, “objeto e corpo produzem e reproduzem
incessantemente uma forma de viver e perceber o mundo visceralmente impregnada
de determinantes sexuais”.
Lemos (1993) apresenta que as rotinas ligadas à cozinha para o
beneficiamento dos alimentos, demandavam muito espaço e gerava muita sujeira;
cereais eram descascados ao lado da cozinha, o arroz pilado, toicinho derretido por
horas na fabricação de banha, o café pilado, torrado e pilado novamente, confecção
de pastas de tempero, todos os alimentos passavam pelo processo de
beneficiamento da matéria prima, assim necessitava-se de muitos tachos e
caldeirões. Com a industrialização dos gêneros alimentícios, as enormes áreas
exigidas para esses serviços deixaram de ser uma necessidade, o que propiciou
alterações no dimensionamento das habitações.
Segundo Oliveira e Mont’alvão (2010) o conceito de padronização e
otimização dos espaços se tornou referência na cidade de Frankfurt nas crises
econômicas do pós-guerra, aliadas à problemas sociais no período. Recursos
limitados e urgência na busca por soluções, formularam a ideia de “habitação
mínima” e “padrões Fankfurt”. A “cozinha de Frankfurt” formulada 1926, foi
cuidadosamente projetada para o mínimo de espaço e o máximo de funcionalidade
para os trabalhos domésticos, com 1,9 m por 3,4 m (Figura 1).
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A nova cozinha-padrão é destinada aos programas de habitação social de
Frankfurt, devendo atender em especial a mulheres empregadas em
fábricas ou escritórios, para as quais o trabalho doméstico era sempre
sobretrabalho. Por mais que a cozinha de Frankfurt tenha nascido da (boa)
intenção de amenizar o trabalho da mulher, há limitações evidentes. Ela
segrega definitivamente o trabalho doméstico das funções de lazer e
socialização da moradia; o que também significa reiterar a divisão entre
trabalho intelectual e trabalho manual. A cozinha de Frankfurt é inteiramente
desenhada para o corpo da mulher de estatura mediana daquela época, de
modo que os homens estavam de antemão dispensados do trabalho
doméstico (KAPP, LINO, 2008, p. 22).

Figura 1 - A cozinha de Frankfurt, sob o conceito de habitação mínima.

Fonte: OLIVEIRA, MONT’ALVÃO, 2010.

Carvalho (2008) apresenta que no Brasil a estética dos ambientes da casa, e
este redimensionamento principalmente da cozinha, ocorreram diferente dos
Estados Unidos e Europa. A cozinha brasileira, fortemente atrelada a um ambiente
excluso, onde serviçais e serviços permaneciam longe dos olhares, serviços
marcados pela recente abolição da escravatura, imigração, êxodo rural, e mão-deobra barata absorvida de forma precária, principalmente de mulheres pobres em
serviços domésticos buscando fugir das despesas com aluguel e alimentação.
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Carvalho (2008) aponta que com os surtos epidêmicos que assolaram São
Paulo e Rio de Janeiro, a proliferação de cortiços, quartos improvisados, depósitos e
oficinas foi a solução possível na falta de preparo em receber tantos trabalhadores
motivados pelas mudanças econômicas da época. A ideia de que as doenças e os
hábitos da população estavam associados, colocou a casa nas discussões sobre
saúde pública, e assim as modificações da vida doméstica e a modernização da
casa foram impulsionadas pelos novos conceitos de saúde. Essa abordagem
higienista atingiu todos os cômodos da casa, mudando mobiliário, tecidos,
estofados, etc. Camadas e camadas de tecidos deram espaço para rendas finas e
brancas, fáceis de lavar; o branco passa a ser objeto de desejo pelo seu símbolo de
limpeza e esterilização. Os móveis deveriam ser fáceis de limpar, os quadros
passam a ter novo formato mantendo uma atmosfera minimalista em toda a casa. A
zona crítica continuava sendo a cozinha, lugar de sujeira e sangria, ambiente
propício à proliferação de insetos e roedores. Sem eletricidade, água corrente e gás,
e com proximidade de lixo e água empossada, era difícil manter o ambiente limpo e
protegido, por isto a tradição paulistana das casas senhoriais com área de serviço
externa, mantendo sujeira e serviçais longe das áreas de “estar”. Cozinha e
dispensa passam a integrar a casa paulistana por influência da cozinha mineira, e
nessa casa moderna nota-se mais mudanças determinadas pela higiene: ladrilhos e
azulejos brancos, pias com água corrente fria e quente, fogão à gás, prateleiras de
mármore branco e garantia de ventilação e iluminação na cozinha e dispensa.
Para a autora, a tendência norte-americana de compactação e dinamização
dos espaços é introduzida na casa paulistana por meio de fogões principalmente à
gás, mais eficientes e compactos, assemelhando-se à um móvel adaptando-se
facilmente ao ambiente, assim, a cozinha, lugar mais desprezado da casa, vai assim
se transformando na nova cozinha paulistana, higiênica, a partir do fornecimento de
parâmetros para ambientes assépticos e mecanizados por médicos da época, para
clientes que podiam pagar pelas instruções, ou revistas e fotografias para o público
mais amplo.
Oliveira e Mont’alvão (2010) apontam que com os edifícios de apartamentos
multifamiliares por volta da década de 20 e as geladeiras importadas na década de
40, aliadas à importação do estilo de vida americano pelo cinema, jornais, revistas e
rádio, as cozinhas no Brasil se configuram com o mínimo de espaço e máximo de
aproveitamento. As geladeiras armazenavam e mantinham os alimentos frescos, a
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criação de mercados e supermercados aumentaram, e facilitaram a oferta de
produtos, e assim se foi eliminado o espaço para armazenar alimentos não
perecíveis.
Na década de 80 com a sedimentação de alguns hábitos para a classe
média alta, como a “eletro modernização” da cozinha esta perde força em
seu papel de coração da casa. A partir de uma nova realidade em que os
moradores da casa fazem refeições em horários diferentes, ou às vezes
sequer comem em casa, os novos projetos para estes espaços tentam
atender à este novo padrão de consumo. Desta forma observa-se de forma
crítica que este espaço foi relegado a um mero depositário de equipamentos
de tecnologia sofisticada para preparo de congelados (OLIVEIRA,
MONT’ALVÃO, 2010, p. 46).

Um dos espaços de dedicação dos manuais do final do século XIX e início do
XX, segundo Santos (2014, p. 5) seria o quarto, “ambiente relacionado a uma série
de necessidades: o repouso, o sono, o nascimento/parto, o desejo sexual, o amor, a
meditação, a leitura, a escrita, a procura de si mesmo, a reclusão, o contato com a
religião, a doença e até a morte”. Os quartos do casal representam a própria
feminilidade, a partir de artefatos com diferentes estímulos táteis e visuais atrelados
à funcionalidade de sentar, escrever, ver e limpar; assim como os quartos de toilette
são descritos a partir de adjetivos como leve, graciosa, simples, risonho, suavíssima,
elegante, modesto, casto, formosa, adjetivos atribuídos ao comportamento do
feminino: “Para ser uma boa mãe, esposa e dona-de-casa, a mulher deveria se
dedicar à educação dos filhos, ao bem estar do marido e da família, portanto manter
o conforto, o cuidado e a higiene do lar; ela deveria ter características como ser
carinhosa, suave, benevolente, risonha, formosa, casta.“ Cuidados com higiene,
limpeza e ordem eram destinados à todas as casas, desde as mais abastadas às
mais modestas, hábitos higienistas eram adaptados e seguiam uma proposta de
hábitos considerados elegantes.
“Quarto de empregada”, “banheiro de empregada”, “dependência de
empregada” são espaços de segregação, onde o respeito ensinado às
crianças de classe média com as posses alheias desaparece. Os espaços
destinados às empregadas na casa das patroas não respeitam a
individualidade das trabalhadoras. Então, podem estar cheios de entulhos,
vassouras, baldes e tudo que “não presta mais” ou que deve permanecer
escondido para não perturbar a beleza e a ordem do lar (BRITES, 2007, p.
103).

Segundo Santos (2014) as casas que possuíam quartos para empregadas,
estes eram localizados próximo à áreas de serviço, cozinhas, porões e quintais;
ambiente improvisado, pequeno apertado, mal arejado, mal iluminado, com poucos
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objetos para uso pessoal, e em meio ao acúmulo de muitos objetos de limpeza da
casa, onde, em geral, as empregadas moravam em troca de moradia e alimentação.
As casas tradicionais ricas tinham como centro de interesse e convivência a
grande sala familiar e a varanda/sala de jantar, salas íntimas onde a família se
reunia nas horas de lazer segundo Lemos (1993). O progresso da economia cafeeira
e o aperfeiçoamento da iluminação contribuíram para a confraternização e novos
modos de convivência (não mais limitados à luz natural e velas/lamparinas), assim,
convidados também de outras famílias passaram a ser recebidos em salas abertas e
iluminadas.
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5

PROCESSOS DE MUDANÇAS SOCIAIS E PROJETOS HABITACIONAIS
Em um espaço de 31 anos (1976-2007), houve um aumento de mulheres

como População Economicamente Ativa – PEA, de aproximadamente 31,7 milhões,
um aumento de 14,8% (Gráfico 1). Em paralelo à essa inserção das mulheres,
temos que os homens no mesmo espaço de tempo, aumentaram aproximadamente
27,6 milhões como PEA, no entanto, esse número representa uma diminuição de
14,8%, pela contrapartida do aumento das mulheres.
Gráfico 1 - Indicadores de participação econômica, Brasil - 1976 a 2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
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No espaço de tempo de 37 anos, tivemos um aumento total de 34,2% de
mulheres na taxa de atividade no Brasil, enquanto para os homens houve um
aumento de 0,5% total no mesmo período (Gráficos 2 e 3).
Gráfico 2 - Taxas de atividade segundo faixas de idade e sexo - Homens, Brasil - 1970 a
2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
Gráfico 3 - Taxas de atividade segundo faixas de idade e sexo - Homens, Brasil - 1970 a
2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
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Em um espaço de tempo de 22 anos, temos um aumento de 8,4% de
mulheres em postos de trabalho no mercado formal no Brasil. No Gráfico 4
percebemos nitidamente a altura das curvas Mulheres e Homens em termos de
Postos de trabalho no mercado formal, ambas tem curvatura similar no gráfico,
porém Mulheres passam de 6.630.269 em 1985 para 15.360.991 em 2007, enquanto
Homens, a curva inicia com 13.861.862 em 1985 passando para 22.246.439 em
2007.
Gráfico 4 - Postos de trabalho no mercado formal, Brasil - 1985 a 2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
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Em um espaço de tempo de 22 anos, temos uma diminuição de 9,3% de
homens empregados sob regime CLT, enquanto para as mulheres e diminuição foi
de 11,7% no mesmo período. Sob regime estatutário houve um aumento de 6,4%
para os homens, e 13,6% para as mulheres, ressaltando que em 1985 a diferença
entre homens e mulheres correspondia ao dobro de mulheres sob o regime
estatutário, e em 2007 essa proporção se manteve praticamente igual, evidenciando
que a entrada de mulheres por meio de processo seletivo de concurso se faz
expressiva (Gráficos 5 e 6).
Gráfico 5 - Distribuição dos empregados por sexo e natureza do vínculo empregatício Homens, Brasil - 1985 a 2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
Gráfico 6 - Distribuição dos empregados por sexo e natureza do vínculo empregatício Mulheres, Brasil - 1985 a 2007.

Fonte: FCC, Fundação Carlos Chagas - Mulheres no Mercado de Trabalho: Grandes
números.
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5.1

Apartamentos dos anos 30 e 40
O banco de dados analisado com plantas de apartamentos nesta pesquisa, foi

da Revista Acrópole digitalizada em website pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, e constando de Revistas a partir de 1938,
a análise se inicia nos anos 30 e 40, seguindo dos anos 50, 60, 70 e lançamentos
em 2016. As plantas foram selecionadas por critérios apartamentos padrão
(excluindo lofts, kitnets, duplex), legibilidade e clareza das delimitações dos espaços
(devido à digitalização do acervo e à idade das revistas, muitas plantas apresentamse ilegíveis para esse tipo de análise), e sendo a maioria disponível por bairros do
centro de São Paulo, essa delimitação territorial permaneceu como um dos critérios.
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Tabela 1 - Ficha 1938-SC-1408.
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Tabela 2 - Ficha 1941-SC-288.

42

Tabela 3 - Ficha 1943-VB-95.

43

Tabela 4 - Ficha 1945-R-77.

44

Tabela 5 - Ficha 1949-CE-630.
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5.2

Apartamentos dos anos 50

Tabela 6 - Ficha 1953-SC-444.

46

Tabela 7 - Ficha 1953-C-00.

47

Tabela 8 - Ficha 1954-VB-197.

48

Tabela 9 - Ficha 1954-L-00.

49

Tabela 10 - Ficha 1956-H-486.

50

5.3

Apartamentos dos anos 60

Tabela 11 - Ficha 1961-JP-00.

51

Tabela 12 - Ficha 1961-H-00.

52

Tabela 13 - Ficha 1962-H-15.

53

Tabela 14 - Ficha 1962-H-00.

54

Tabela 15 - Ficha 1963-H-243.

55

5.4

Apartamentos dos anos 70

Tabela 16 - Ficha 1971-JP-844.

56

5.5

Apartamentos em 2016

Tabela 17 - Ficha 2016-CE-61.

57

Tabela 18 - Ficha 2016-BF-143.

58

Tabela 19 - Ficha 2016-BF-725.

59

Tabela 20 - Ficha 2016-VBF-374.
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6

RECONFIGURAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITACIONAIS EM DECORRÊNCIA
DA EVOLUÇÃO DOS DISCURSOS DE GÊNERO
Na Tabela 1 foram compiladas todas as informações sobre os apartamentos

em ordem cronológica para que fosse possível uma visão mais ampla dos dados
observados, podemos assim perceber que a quantidade de quartos permanece
praticamente a mesma nas décadas analisadas, no entanto, mesmo não possuindo
as áreas dos apartamentos, consideramos uma redução significativa de espaço em
todos os cômodos. É possível perceber que a sala de jantar perdeu sua função de
ambiente exclusivo destinado às refeições familiares, saindo dos projetos, assim
como vestíbulo, copa, dormitório de empregada, dispensa e banheiro de serviço. O
terraço é um ambiente que ganhou espaço, presente em todas as plantas atuais
analisadas, correspondendo a uma das maiores áreas nos projetos.
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Tabela 21 - Resumo das informações coletadas nas plantas coletadas neste projeto.
Tabela

Ficha*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1938-SC-1408
1941-SC-288
1943-VB-95
1945-R-77
1949-CE-630
1953-SC-444
1953-C-00
1954-VB-197
1954-L-00
1956-H-486
1961-JP-00
1961-H-00
1962-H-15
1962-H-00
1963-H-243
1971-JP-844
2016-CE-61
2016-BF-143
2016-BF-725
2016-VBF-374

Apart. p/
Dormitório
andar

1
2
4
2
2
5
2
3
4
4
1
2
1
4
1
2
-

4
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
4
3
2
2
2
3

Armário

Estar

Jantar

Vestíbulo

Terraço

Passagem

Banheiros
Sociais

Copa

Cozinha

2
0
1
0
4
0
4
3
0
5
3
4
4
3
10
6
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
3
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
3

1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* A nomenclatura das fichas constam de "ano de lançamento-sigla do bairro-número do prédio".

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dormitório
Dispensa
Empreg.

1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Serviço

Banheiro
Serviço

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
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Em uma análise de plantas baixas do final do século XIX no Bairro de
Botafogo na Cidade do Rio de Janeiro, Schettino (2015, p. 9) aponta uma intensa
especialização dos cômodos, com atividades do cotidiano familiar sendo
desenvolvidas em ambientes diferentes e sem sobreposições de funções. As áreas
de circulação (hall ou vestíbulo) ajudavam na manutenção do distanciamento entre
patrões e criados, e demarcavam as três zonas distintas das casas: áreas sociais,
privadas e de serviços. O artigo faz uma análise das mudanças nos projetos
concluindo que a “maior participação social feminina contribuíram para modificar o
modo de vida dos brasileiros” e “a alteração dos costumes provocou uma
modificação dos espaços residenciais”. Entre as mais importantes mudanças
apresentadas, está a saída da atuação principal da mulher nas áreas de serviços
para frequentar com mais intensidades as áreas de estar e lazer. A função de
gerenciar os serviços não deixa de lhes ser atribuída, no entanto, com a vida social
mais ampla, os espaços de serviços já indicavam uma perda inicial de importância
na função da casa, sendo percebido na análise da autora.
Nas ultimas décadas foi percebido nos projetos analisados nesta pesquisa,
uma tendência a não especialização dos cômodos, as rotinas menos formais
mudaram o ato de receber amigos e familiares, integrandos os ambientes
propiciando a participação de todos, assim o ato de cozinhar ou aquecer alimentos
pode ser realizado na cozinha aberta para a copa/sala, não mais isolando a mulher
nas áreas de serviço (ainda permanecem para as mulheres os cuidados com a
casa). O próprio ato de cozinhar ganha prestígio nos últimos anos, sendo este um
motivo de interação social entre as pessoas, familiares e amigos, assim, podemos
dizer que teríamos não mais três zonas distintas nos apartamentos, já que as áreas
sociais e serviços se fundiram, e sim duas zonas, privada e social, o que nos leva a
entender o crescimento das áreas dos terraços nos projetos.
Notamos que a Sala de Estar se fez presente em quase todos os projetos
havendo somente redução de área ao longo dos anos. A Sala de Jantar nem sempre
teve seu espaço determinado nos projetos mais antigos, no entanto, tínhamos ou um
ambiente exclusivo, ou uma área considerável para o jantar; nos projetos atuais
existe um ambiente integrado à Cozinha e Estar, com espaço reduzido, que é
destinado como Jantar. A Copa nem sempre esteve presente nos projetos, mas com
espaços reduzidos e cozinhas integradas ou cozinhas americanas nos projetos
atuais, a Copa perdeu sua função saindo dos projetos.
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As áreas de circulação também foram reduzidas, com menos áreas “perdidas”
no projeto. Os Banheiros de Serviço deixaram de existir nos projetos, no entanto,
notamos um aumento dos Banheiros Sociais, assim, houve uma mudança de
localização destes banheiros, já que a quantidade de Banheiros totais permaneceu a
mesma.
Os direitos trabalhistas conquistados pelas empregadas domésticas nos
últimos anos lhe asseguram os fins de semanas para descanso remunerado, ou
reduzem à contratação de diárias de trabalho, assim, as famílias se adaptam com os
afazeres

domésticos

simplificando

as

rotinas

com

alimentos

pré-cozidos,

congelados, refeições fora de casa; as áreas de serviço perdem espaço nos
projetos, as cozinhas ficam mais compactas, com muitos eletrodomésticos, e
ambientes mais abertos.
A mudança nos modelos familiares da ultimas décadas com redução números
de filhos, pessoas solteiras, casais sem filhos, dentre outros, não levou a redução da
quantidade de quartos nos modelos de habitação analisados, no entanto, houve uma
diminuição significa na área destes ambientes. Poder aquisitivo, mercado da
construção e rotinas de trabalho são alguns dos fatores que podem ser atribuídos a
esta redução de áreas, e das áreas dos apartamentos como um todo.
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7

CONCLUSÕES
O mercado imobiliário girando em torno da questão econômica em muito dita

a organização dos espaços e o que significa o morar em todas as décadas, no
entanto, isso não acontece dissociado dos acontecimentos sociopolíticos mundiais,
assimilações culturais diversas, influências dos meios de comunicação, mudanças
das formas de viver e se relacionar entre pessoas, e relações com os espaços a
partir disto.
Resgatando a trajetória das mudanças culturais relacionadas às vivências da
mulher na sociedade, verifica-se que o impacto produzido vai muito além da espera
privada, representando alterações na vida pública e justiça social. As discussões dos
últimos anos apontam cada vez mais a participação política das mulheres em busca
da equidade de direitos, as lutas são fortalecidas pelas redes e mídias sociais,
alcançando mais pessoas em curto espaço de tempo, resultando uma maior
visibilidade das causas, apresentando maiores e menores resultados a depender da
pauta. A indústria da construção civil vai se adaptando na busca por atender as
necessidades do mercado, traduzindo as novas necessidades dos diferentes
“morar”.
As relações da mulher com o espaço privado e a produção habitacional
envolvem muito mais agentes em diversos níveis que os abordados, os quais não
cabiam nesta discussão; no que tange os objetivos deste trabalho, foi possível
demonstrar mudanças entre as novas configurações habitacionais relacionadas às
mudanças das relações da mulher na sociedade.
Se limitando a analisar projetos arquitetônicos oferecidos pelo mercado
imobiliário, foi percebido ao longo do estudo que não estava sendo analisado como
as famílias recebem e respondem a essas configurações no cotidiano. São feitas
alterações nos apartamentos ao longo dos anos? Quais são essas alterações? São
alterações usufruídas pelos moradores, ou estariam atendendo a uma necessidade
social e gerando espaços sem uso? Estariam essas intervenções atendendo a uma
necessidade ainda não percebida pelo mercado? Que relação essas alterações têm
com as mudanças políticas e sociais dos últimos anos? Estudos futuros podem
abordar estas questões trazendo benefícios para a oferta de espaços habitacionais
que atendam às necessidades que surgem na prática do morar, e não apenas na
compra de um apartamento em projeto.
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