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RESUMO 
 

Essa pesquisa tem como objetivo refletir sobre a mulher como agente transformador do espaço residencial,               

abordando as transformações arquitetônicas do espaço doméstico como reflexo das transformações sociais,            

culturais, morais e éticas no decorrer do período Colonial à Modernidade no Brasil, articulando-as às conquistas                

da causa feminina no país. 

 

PALAVRAS-CHAVES Mulher. Arquitetura. Casa. Transformações Arquitetônicas. Invisibilidade. 

 

RELATO 
A casa tem como objetivo principal o abrigo contra as intempéries, porém seu             

significado está além da proteção: ela é o palco das relações sociais entre seus usuários,               

trocas emotivas e culturais, inclusive ligadas pelo sentimento de pertencimento àquele local.            

As mudanças no papel da mulher alavancam as transformações na sociedade; logo, o             

estudo das relações sociais e culturais é fundamental para o pleno entendimento da             

residência, pois os espaços construídos refletem valores, costumes e crenças do grupo            

étnico-racial que os concebem e produzem. Neste relato, é objeto de foco para a reflexão a                

arquitetura em relação às características sociais desdobradas no espaço; ou seja, não se             

negam os demais aspectos antropológicos, psicológicos, etc. 

Assim, este estudo analisa três períodos históricos onde a presença feminina deu-se            

como agente fundamental para a transformação da arquitetura entre os séculos XVIII e final              
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do século XX – para isso, toma-se como base a cidade de Laguna no período Colonial,                

Eclético e Moderno. É notável a evolução rumo aos direitos de gênero até a Modernidade,               

contudo a temática continua urgente na Contemporaneidade, exigindo melhores desfechos          

para a causa feminista. 

No Brasil colônia, o homem era o protagonista no contexto social e familiar, enquanto              

a mulher era excluída desse cenário, restringindo inclusive sua circulação apenas aos            

espaços internos da sua própria residência. Sua função era, portanto, limitada apenas a             

reprodução, funcionamento da casa e todas as demais atividades domésticas. Esse           

confinamento é restrito as mulheres de classes mais abastadas, pois nem todas poderiam             

passar os dias se dedicando apenas às tarefas do lar, além disso, era necessário garantir o                

sustento da família resistindo pelas ruas com o comércio ambulante, tornando um cenário             

comum à realidade da época.  

O espaço residencial é, portanto, o reflexo dos costumes da época, a arquitetura             

deveria garantir a privacidade da mulher que não deveria ser notada por nenhum individuo              

além dos seus laços sanguíneos. Para tanto, criaram-se aberturas para circulação interna            

entre as alcovas, que também davam acesso aos setores de serviço, espaços limitados à              

presença feminina. Os dormitórios ficavam na porção interna da casa, garantindo o controle             

do homem sobre a mulher, sobretudo das filhas colocando seus aposentos após o do              

patriarca. 

 

Figura 1 - Modelo de planta baixa da casa colonial lagunense. 
 
 
 
Fonte: RUBIK, A. H. et al. Análise da Casa Colonial 
Lagunense. Laguna, Udesc 2019. Adaptada pelas autoras. 

 

No fim do   período colonial, começaram a    

declinar tradições que   pareciam imutáveis, com o Brasil     

República o país sofre    um processo civilizador. A mulher     

começou ser inserida   na sociedade, para tanto, deveria     

ser doutrinada por   mestres franceses que lhes    

ensinavam etiqueta e   costumes. Agora, as mulheres    

podem comparecer no meio social, porém sempre acompanhadas por seus maridos.           

Ganham destaque os salões de festa, bem ornamentados, onde as mulheres poderiam            

demonstrar seu estereotipo de vida europeia com o ballet, o piano e seus novos trajes e                

gestos. 
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Nas casas mais abastadas, o requinte na ornamentação demonstrava a imponência           

de sua classe social e europeização da arquitetura. Os cômodos internos também            

representam o novo padrão de vida, cada cômodo exerce uma determinada função. Os             

modos franceses também refletem nesse sistema organizacional e até mesmo na           

nomenclatura como o toilette, o boudoir, cômodos femininos de privatividade e preparação            

para o espaço público, onde agora pode-se receber visitas intimas, como amigas ou             

parentas. Os quartos permanecem centralizados, enquanto surgem novos espaços: a sala           

de jantar separada da cozinha, sala de visitas, quarto de vestir, cada qual a sua determinada                

função. 

 

Figura 2 - Modelo de planta baixa da casa eclética lagunense. 

 

Fonte: FARIAS, A. et al. Análise da Casa Eclética Lagunense. Laguna, Udesc 2019. Adaptada pelas 
autoras. 

 

No século XX a industrialização chegou ao Brasil acarretando em um modo de vida              

mais intenso. Para as mulheres isso significa que além do trabalho doméstico elas iniciarão              

o trabalho nas indústrias, desempenhando dupla jornada, confrontado o papel tradicionalista           

de cuidadora do lar. Declina a família nuclear convencional, a esposa passa possuir outras              

prioridades além de servir ao marido e ao lar. Os movimentos feministas ganham voz,              

apesar de ainda haverem grandes restrições, eles representam novas possibilidades para a            

causa feminina. Conquistou também a participação no âmbito sócio-político e trabalhista,           

quebrando os paradigmas da sociedade patriarcal.  

As casas, também modernizadas, passaram a exibir a linguagem moderna e a sofrer             

adaptações para a nova realidade da família brasileira. As referências anteriormente           

francesas foram substituídas pelas americanas: perseguia-se o estilo de vida denominado           

American Way of Life. Para a maior produtividade, e rentabilidade financeira de poucos,             

houve a mecanização do trabalho doméstico, para que a mulher trabalhasse "fora" e             
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desempenhasse suas funções/obrigações na casa. Esse novo modelo reduziu o setor de            

serviço, aumentando o setor social, quebrando os estereótipos dos cômodos antes           

considerados íntimos e restritos à família. Por exemplo, a cozinha foi aberta à sala de jantar                

e esta foi integrada à sala de estar; a garagem foi anexada à edícula, como mais um                 

símbolo de poder masculino. Além disso, desta feita, os cômodos foram americanizados: o             

toilette deu lugar ao Water Closet (WC); a sala de visitas, ao living; a varanda, ao hall. As                  

alterações espaciais na casa foram, por conseguinte, acompanhadas de novas          

responsabilidades imputadas à mulher. 

 

Figura 3 - Modelo de planta baixa da casa moderna lagunense. 
 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O papel da mulher foi paulatinamente alterado entre os séculos XVIII e final do XX. A mulher                 

constituiu um importante agente transformador da casa, diretamente relacionado às          

transformações arquitetônicas do espaço doméstico. Também no caso de Laguna, através           

da análise de casas colonial, eclética e moderna, ficou evidente sua importância. Ademais,             

esta reflexão demonstra que, apesar da notável evolução da causa feminina, ainda há muito              

a conquistar-se em prol da equidade de gêneros, inclusive das respectivas           

responsabilidades diante dos afazeres domésticos. 
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