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As Casas da Lagoa 

Carmen Rial1 

Trata-se de um estudo etnográfico da construção do espaço doméstico em camadas 
populares da Lagoa da Conceição, distrito semi-rural de Florianópolis na Ilha de Santa 
Catarina através da abordagem das transformações da casa em três gerações diferentes. 
Busca-se compreender as transformações na percepção do espaço dos nativos, na 
medida em que a “cidade chega” e que trocam a economia camponesa – com a pesca 
como trabalho subsidiário – por uma economia plenamente inserida no mercado. 
Ocorrem, no transcorrer das três gerações estudadas, alterações nos territórios 
comunitários, familiares e “individuais” que são visualizados no espaço da casas. 

Palavras-chave: casas 

The houses of the lake 

In this article, we deal ethnographically with social space among working-class people 
in Lagoa da Conceição, a semi-rural district of Florianópolis on the island of Santa 
Catarina, South of Brazil. In particular, we use ethnographic techniques to observe three 
consecutive generations in order to gauge transformations in the perception and 
structuring of the domestic area. We seek to comprehend these transformations of 
function with the “arrival of the city” and the substitution of a peasant economy 
(supplemented by fishing) by a way of life fully integrated into the market economy. By 
examining spatial dispositions in three generations, we observe alterations in 
community, family and “individual” territories visualized in the house.  

Key words: house 



Antropologia e espaço doméstico: as Casas da Lagoa 

L'architecture est, de tous les arts, celui qui traduit le plus directment les besoins 
sociaux, et manifeste le plus clairement, dans des applications publiques ou privées, la 
structure des collectivités plus ou moins étendues qui molent à leur image ses créations 
(Emile Durkheim, 1900-1902, p. 557). 

Revendo conceitos 

Nos trabalhos sociológicos recentes, o conceito de doméstico aparece associado (e 
oposto) ao de trabalho. A casa e a fábrica: a casa e a rua. Seriam essas as duas esferas 
pelas quais transitamos, modernamente, no cotidiano. Estariam separadas fisicamente. 
Estudar o doméstico seria, assim, estudar o locus onde se dá a reprodução da força de 
trabalho ou estudar a dimensão do lazer, da recuperação das forças para o trabalho. Essa 
visão, no entanto, deixa duas lacunas. A primeira diz respeito ao espaço doméstico de 
todos os grupos sociais ainda não plenamente integrados nessa modernidade, como os 
grupos camponeses, que não têm a fábrica para onde se deslocar e consideram o quintal 
e o engenho, como vimos, uma extensão de suas próprias casas. Essa visão do 
doméstico excluiria portanto boa parte da população brasileira e, em particular, o grupo 
estudado aqui. 

A segunda lacuna do conceito diz respeito a uma parte considerável da população 
plenamente inserida na modernidade. Falo das mulheres que não trabalham fora, mas 
dentro de casa, e para quem o doméstico é um suado mas prazeroso círculo de 
atividades que, no entanto, não podem ser consideradas lazer. 

Doméstico, como correlato e oposto a trabalho, é uma noção que se constrói a partir da 
industrialização. Veblen (1987) foi um dos primeiros sociólogos a se inquirir sobre o 
significado do doméstico no mundo burguês. No seu ponto de vista, a casa tem o papel 
de símbolo distintivo. Os artefatos domésticos seriam uma nova linguagem através da 
qual o homem burguês daria conta de sua posição social e do seu poder. O conforto 
material, pensa Veblen, é o que menos importa. A necessidade que está em jogo não é a 
do conforto, mas a de distinguir o seu proprietário dos outros homens. O que ele chama 
de consumo conspícuo é sobretudo a busca de um sinal de riqueza. 

Na análise vebleniana do doméstico, porém, o papel das mulheres é minimizado. Elas 
seriam vistas como um troféu a mais na coleção do homem burguês. E não a 
articuladora dessa coleção, como tem apontado algumas antropólogas contemporâneas – 
Smith e Martin-Fugier, na França, ou Oliveira e Silva, no Brasil. É nesses últimos 
trabalhos que o doméstico ganha sua acepção mais abrangente. Ele continua sendo visto 
em relação ao mercado: o doméstico complementa-o na medida em que é na casa que se 
dá o consumo dos bens industriais produzidos pela fábrica e a produção de outros. Por 
outro lado, ele fornece ao homem que trabalha no mercado um hábitat menos selvagem 
no interior de uma sociedade competitiva (Da Matta, 1985). Mas as pesquisas nessa 
nova área não confirmam as hipóteses veblenianas. Longe de ser uma boneca passiva, a 
mulher burguesa é alguém com autonomia na casa. 

Embora tendo começado com a burguesia, a valorização feminina do doméstico, a 
decoração, é um exemplo por excelência de um valor distintivo adotado pelas classes 
subalternas. E não há dúvidas de que hoje, em grupos populares, as mulheres se 



investem tanto no lar quanto o faziam as mulheres burguesas. Nos atos decorativos das 
mulheres das classes populares talvez se expresse uma vanguarda: é através deles – e 
portanto dela – que se dá o contato da família com o mundo industrial. 

Resumindo, o doméstico pode ser abordado em três dimensões: a primeira é uma 
dimensão psicológica. Ela seria o último reduto de ordem, hierarquia, segurança para o 
homem da sociedade moderna. A segunda é uma dimensão que privilegia a dicotomia 
produção/consumo. E a terceira, privilegia-o enquanto espaço aonde se constrói o papel 
de gênero da mulher. 

É dentro das últimas duas perspectivas que penso o doméstico na Lagoa. Ele é o espaço 
da casa: o espaço da mulher, o espaço da família. Ele não se opõe ao trabalho, pois é 
lugar de um trabalho específico e altamente ritualizado – o trabalho feminino. Nem se 
restringe necessariamente aos grupos das sociedades industriais e pós-industriais, 
embora essas sociedades tenham redefinido o seu sentido: a casa, o espaço doméstico 
passa então de um espaço eminentemente de trabalho para um espaço mais voltado para 
o consumo. Porém, se o espaço doméstico é um domínio tido como própria às mulheres 
para os moradores da Lagoa, o edifício da casa, este, é pensado como devendo ser 
estruturado pelo homem. 

A construção das casas 

Cada uma das três gerações pesquisadas construiu um modelo de casa no qual as 
transformações (incorporações parciais dos modelos das gerações posteriores) são 
realizadas com dificuldade. No entanto, não pretendo atribuir à simples diferença de 
idade as discrepâncias observadas. A idade idêntica parece ser um dos elementos de um 
sistema mais complexo do que o motivo real da similitude. Isto porque, tendo a 
concordar com Bourdieu (1979), o gosto é determinado essencialmente por dois fatores: 
origem social e capital cultural.  

É nesses dois fatores, e não na mera diferença geracional, que se deve buscar os motivos 
das distinções entre um grupo e o outro. A origem social pode ser compreendida aqui 
como faz Bourdieu (1982), enquanto habitus – disposições apreendidas e internalizadas, 
estruturas estruturadas e estruturantes – e pode, como ele sugere, ser instrumentalizada 
por exemplo através da verificação da profissão do pai. Porém, não se pode seguir 
Bourdieu (1980) quando ele relaciona o capital cultural ao nível de escolarização. 
Longe de ser expresso pelo nível de escolaridade – que não chega a ser muito diferente 
de uma geração a outra – o capital cultural dos nativos da Lagoa seria representado pela 
massa total de novas informações com as quais estiveram em contato durante suas 
vidas: a TV, o rádio, as conversas com os médicos nos postos de saúde, com o “pessoal 
de fora”, as reuniões políticas nas Associações dos Moradores, etc. Em outras palavras, 
pelo maior ou menor grau de exposição à cultura dominante. Mal ou bem, essas 
informações se constituem em “ensinamentos” da modernidade embora numa 
pedagogia desarticulada e assistemática. E, nesse caso, não há muita dúvida de que as 
novas gerações adquirem uma massa bem maior desses ensinamentos do que as 
gerações mais velhas, cujos integrantes ou moram em lugares isolados ou, quando 
habitam lugares mais próximos, estão menos em contato com o novo. 

De modo mais amplo, os modelos de construção do espaço doméstico relacionam-se 
como o ethos (Bateson, 1971) da geração que os estrutura, de tal modo que, através do 



estudo das transformações do espaço doméstico, é possível acompanhar as modificações 
do ethos dos integrantes de uma sociedade. 

Casas de antigamente, casas açorianas 

Ainda que a maioria esteja oculta em meio à mata, é possível se avistar das estradas da 
Lagoa habitações que chamam atenção pela sua antigüidade. São casas construídas com 
material encontrado no próprio lugar, de adobe que os nativos chamam simplesmente 
“pedra” ou “pau-a-pique”, ou taipa que os nativos chamam de “estuque” com um ou 
outro remendo de madeira ou tijolos. E, às vezes, são pintadas a cal, destacando-se 
então contra o verde da mata ao redor. O tempo contribui para esfolar janelas e paredes 
tornando visível o seu esqueleto de bambu preenchido por torrões de terra que, quando 
caem, deixam rombos nas paredes. Além do branco, o único colorido exterior que 
apresentam é dos tampões de madeira das janelas e, aí, os moradores são pródigos na 
sua oferta: o amarelo-ouro brilhante ou o azul forte são as cores preferidas. Quando 
pobre ou mais “mandrião”, o morador deixa as janelas na sua cor natural.  

Se o dia for de muita luz, ao se entrar nestas casas, a ruptura com o mundo exterior é 
maior ainda. As janelas de madeira da fachada são geralmente mantidas fechadas, não 
deixando penetrar a claridade. Nenhuma "casa de antigamente" que visitei possuia 
janelas com vidros. Mas elas existiam, desde o início do século, como atestam os 
moradores e os sobrados na Lagoa e na Costa. Como o vidro era importado do exterior, 
até meados do século, a opção mais comum eram os tampões de madeira. Elas isolam o 
interior da casa da rua e da mata por uma barreira sutil de luminosidade e provocam 
uma sensação inusitada: olhando-se para a rua, com as pupilas adaptadas à pouca luz do 
interior das casas, tem-se a impressão de que tudo no exterior ganha brilho, a casa 
fazendo as vezes de uma câmara escura a ressaltar a luz. Por um efeito imprevisto, ato 
de separar a casa do exterior - a "cultura" da "natureza" - através da obliteração da luz 
acaba provocando o contrário do que se poderia esperar: a natureza em volta se 
desnaturaliza, ganhando cintilações cinematográficas. É pura cor e brilho, transmutada a 
um domínio impressionista.  

A noite, nas casas de Quebrada, onde a luz elétrica ainda não havia chegada quando 
realizei essa pesquisa, agrava-se a sensação do escuro: a fraca luminosidade emanada 
das "pombocas" (lamparinas que queimam óleo de peixe ou de nozes) e dos lampiões 
abrange apenas um raio diminuto deixando tudo o mais imerso no breu. Esta casa é 
escura, úmida e fechada sobre si mesma. Muito semelhante, aliás, à casa kabile descrita 
por Bourdieu (l980) ou às casas de autrefois à Minot retratadas por Zonabend (1980). 

As três janelas na fachada frontal e o telhado em duas águas derramando-se para frente 
em uma onda que se eleva levemente depois de atingido o seu ponto mais baixo são as 
duas constantes arquitetônicas identificáveis num primeiro olhar. Algumas casas 
apresentam grossas paredes e têm altura superior a dois metros e meio. Uma pessoa 
pode sentar facilmente no parapeito de suas janelas. Mas estas são raras, a maioria não 
aparenta a mesma solidez. 

Os nativos as chamam de "casas de antigamente", ou seja casas do tempo de 
antigamente, um tempo vivo nas memórias dos mais velhos e vivido como um mito 
entre as gerações mais novas. Os arquitetos preferem chamá-las de casas açorianas, 
relacionando-as com um passado ainda mais longínquo do qual os moradores da Lagoa 



não guardam lembrança. As "casas de antigamente" - muito mais do que um tempo de 
existência das casas, essa designação aponta para o seu estilo e o material empregado na 
sua edificação - são aquelas que têm as três janelas frontais, o telhado em duas águas, 
duas portas laterais; são as feitas de estuque, de barro, de pau-a-pique, as casas 
"ruinzinhas", as casas dos "pobres". 

Mais do que as moradas que vão lhe proceder no tempo, o espaço doméstico das casas 
de antigamente não se limita absolutamente à edificação principal, à casa. Ao contrário, 
é um espaço que se espraia generosamente pelos arredores próximos e distantes, 
apresentando aqui e ali elementos imprescindíveis à vida camponesa. A começar pelo 
riacho, que os nativos chamam indistintamente de córrego ou cachoeira e, como foi 
visto, corre sempre nas suas proximidades. Se é a estrada ou, mais freqüentemente, 
alguma trilha que condicionam a orientação frente/fundos, o córrego condiciona a 
orientação do lado que tem porta - voltado para o riacho - e do lado sem porta da casa. 
Segue-se o forno de barro externo, o galinheiro, a horta, o estábulo e os diversos 
engenhos. Sem falar na roça e no pasto, geralmente mais afastados. 

Casas intermediarias 

Se as casas de "antigamente" são habitadas pelos nativos mais velhos, o segundo 
modelo de casa corresponde às habitadas pelos seus filhos. Foram, em geral, construídas 
por volta de 1950/60, quando dos seus casamentos, mas podem-se encontrar casas deste 
modelo bem mais recentes, não sendo, portanto, o ano de sua edificação e sim a faixa 
etária e o nível econômico do chefe de família que determina a sua configuração 
espacial. 

Constituindo-se maioria entre as casas do Canto da Lagoa, a casa que aqui chamo de 
intermediária (e que não merecem nenhuma denomicaçao especial por parte dos seus 
moradores) apresenta profundas diferenças em relação ao espaço doméstico das casas 
de antigamente. Diferenças que refletem as transformações por que passou o modo de 
vida dos moradores da Lagoa de uma geração à outra. Esta é a geração que vai tentar 
articular o trabalho camponês e de pesca com trabalhos diretamente inseridos num 
mercado capitalista, como os relacionados ao turismo, crescentemente importante no 
local. Serão pequenos funcionários públicos, garçons, pedreiros e marceneiros embora 
continuem a manter suas hortas e a pescar nos fins de semana. E é esta geração também 
que irá participar, ainda em plena vida produtiva, da chegada da cidade a um bairro 
antes rural: a luz elétrica, o ônibus, a TV, o "pessoal de fora" etc., tendo acesso a bens 
de consumo industrializados. O espaço doméstico dessa geração reflete a transição entre 
o "mundo rural" e o "mundo urbanizado", entre um ethos camponês e a busca de 
integração em um ethos de modernidade.  

A impressão mais forte de quem olha as casas intermediárias são as cores vivas de sua 
pintura. A experiência da cor torna-se possível nessa geração uma vez que o barro é 
substituído pela madeira. Sob o álibi de que a "tinta protege as táboas" toda uma 
liberdade expressiva se manifesta. Geralmente as janelas, as portas e o triângulos 
superiores das fachadas são pintados em cores diferentes da cor das paredes da casa, de 
modo que, em cada casa, se pode ver até três diferentes cores. As combinações, 
aparentemente arbitrárias, obedecem algumas determinações e um observador 
cuidadoso pode até descobrir as regras gerais que comandam a pintura dessas casas2. 



As casas dessa geração situam-se geralmente próximas a estrada. Elas mantém nas suas 
fachadas as janelas que passam a ser invariavelmente duas, geralmente divididas ao 
meio sendo a parte superior em vidro e a parte inferior em madeira vazada. O vidro 
progressivamente é aceito e valorizado, embora muitos informantes se mostrem 
inseguros e prefiram as antigas janelas: 

Ah, isso não tapa nada. Com a madeira sim, era fechar, botar uma tranca e não tinha 
vento nem ladrão que entrasse. 

As portas se mantêm na parede lateral, uma para a sala e outra para a cozinha, podendo 
ou não haver outras portas na casa. 

O telhado passa a ser em estilo chalé: duas águas com caimento lateral. Porém, em 
muitas casas, a cozinha permanece sob um teto mais baixo pois se constrói um outro 
telhado, de uma água, de modo a criar um puxadinho nos fundos. 

Os espaços externos diminuem em número e em extensão: ainda se encontram hortas, 
galinheiros, estábulos, capoeiras e lugares para secar café ao redor da casa, mas já não 
se acham, engenhos, pastos e nem roças nas suas proximidades. 

Casas novas 

Na casa da geração mais nova, a madeira é, sempre que possível, substituída pelos 
tijolos, pelas razões que já foram vistas. As cores voltam a ser mais discretas: o branco, 
o bege e o marrom prevalecem sobre o vermelho, amarelo ouro ou azul e já não se usa 
mais duas cores na fachada. As duas janelas frontais são mantidas mas agora essas 
janelas já se dividem em duas folhas: uma toda de vidro e outra de madeira vazada. O 
telhado permanece tipo chalé e, às vezes, o amianto substitui as telhas. 

O processo de construção 

As construções novas de casas na Lagoa se relacionam quase sempre com o casamento. 
O casamento leva à residência neo-local e à constituição de unidades domésticas 
independentes. Já as “reformas” procuram adequar a casa a uma hierarquia simbólica de 
materiais de construção, compartilhada ao nível do imaginário pelos nativos das três 
gerações estudadas, adaptando-as aos novos gostos. 

A construção da casa é uma tarefa do homem, que supõe um saber específico ao qual os 
jovens têm pleno acesso quando da edificação de sua primeira casa. Por tudo o que 
envolve essa primeira construção, ela pode ser vista como um ritual de passagem do 
homem para a vida adulta.  

A casa foi e continua sendo a principal condição para que um casamento se realize. 
Antigamente, a casa era o único bem que o casal necessariamente tinha que ter, já que o 
terreno onde ela era assentada pertencia ao sogro do marido e o sustento da família 
podia ser obtido com a pesca ou a agricultura. Hoje, a casa ainda permanece como a 
condição primeira para o casamento.  

A casa é uma espécie de dote masculino no casamento, sendo de inteira 
responsabilidade do homem3. Ela se relacionava e ainda se relaciona, no imaginário dos 



nativos, de modo tão estreito a uma união conjugal que chega a funcionar como um 
índice de “casamento” (leia-se, fuga, um modo de constituir a conjugalidade que 
dispensa a onerosa festa): onde é construída uma casa por um homem solteiro, haverá 
“casamento” em breve. A construção de uma casa por um rapaz tem o significado social 
de anúncio de casamento, mesmo na ausência de noiva. 

A construção da casa é realizada, em grande parte, pelo próprio futuro morador, sendo 
uma tarefa sua, contando, às vezes, com a ajuda do pai, do irmão, do cunhado ou, 
quando das “reformas", de um filho. O jovem planeja e executa esta construção.  

Entre os nativos da geração mais velha, a casa era construída de duas maneiras, 
dependendo da posição econômica do proprietário. As casas dos “pobres” eram feitas de 
estuque e cobertas de palha, através de um sistema de mutirão. Delas, poucas restaram. 
As casas dos menos “pobres” eram feitas de pedras e cobertas com telhas. As casas de 
pedras podiam ser construídas pelo proprietário - como, por exemplo, a casa de Dona 
L., 63 anos, localizada na trilha da Costa da Lagoa e que, segundo ela, teria sido 
“erguido em sete dias pelos negros”. 

Hoje, as casas são construídas nos momentos de folga do seu proprietário, à tardinha 
depois do trabalho ou nos fins-de-semana. A construir em madeira ou estuque, quase 
todos aprendem. A alvenaria é considerada mais difícil, daí recorrer-se à ajuda de um 
especialista geralmente recrutado nas vizinhanças. 

Mesmo quando há uma namorada ou uma esposa (no caso das “reformas”), o poder da 
mulher sobre o processo de construção é muito pequeno, ainda que tenha aumentado 
entre os casais mais jovens. É consenso entre os nativos das gerações mais velhas que  

a mulher manda "dentro da casa"(ou seja, na decoração), mas não tem influência na 
construção. Eu sei o certo, então por que vou perguntar. Eu já vou e faço o certo da casa 
(Zé M., 50 anos, morador do Centro da Lagoa). 

A casa era e é a culminância de um longo processo que supõe a superação física e 
intelectual do jovem. É um dos ritos de passagem para a vida adulta (outro antigamente, 
era a estadia nos barracões de pesca em lugares tidos como longínquos). Ele supõem um 
projeto anterior que possibilite uma economia de dinheiro, um aumento dos seus 
contatos sociais com a comunidade para dela receber algum tipo de ajuda, um grande 
esforço físico na construção propriamente dita e a responsabilidade da palavra final nas 
escolhas que precisam ser feitas. Implica também um contato - que antes, para muitos, 
era o primeiro - com as lojas da cidade, seus vendedores, seus produtos, enfim todo um 
outro ethos. 

Planta ninguém faz, explica Zé M., a gente risca no chão assim [usando uma vara, ele 
traça riscos na terra demarcando o lugar onde serão construídas as paredes internas e 
externas da casa] vê se o tamanho dá e faz. 

A construção da casa transforma um jovem num chefe de família e tem, assim, uma 
significação moral e social4. A conquista de um espaço (extensão geográfica) liga-se, 
desse modo, à conquista de um espaço social, de um “território”(nos termos de Hall, 
1977) ou de domínio (nos termos de Ariès, 1981a), ou seja, de um lugar no social onde 



"o indivíduo do sexo masculino possa se situar sendo reconhecido e respeitado" (Ariès, 
1981a, p. 13). 

Além de ser uma profunda ruptura para o jovem marcando o momento de sua 
independência da família, a construção da casa e o casamento, que é o seu corolário, são 
vividos como uma ruptura também pela família de origem do noivo. A família deixa de 
contar com a ajuda econômica do filho, que passa a trabalhar para o seu próprio 
“monte”. 

O que mudou na construção das casas de "antigamente" para hoje foi o aparecimento de 
um etapismo, como aliás tem sido observado de modo geral nas habitações populares. 
Nas casas antigas ele não se verifica, uma vez que todo o material necessário à 
construção era acessível sem ter de ser comprado - bambu, barro, madeira, palha - 
ficando no máximo para um momento posterior ao da construção a cobertura por telhas 
industriais ou a “caiação”. Porém, com o concomitante ingresso de parte desta 
população num “sistema de moda” (Baudrillard, 1978), com a ampliação de suas 
necessidades e desejos, a casa leva mais tempo para ser acabada, ficando a pintura 
externa ou a pintura interna, o calçamento da entrada ou outra providência para serem 
concluídas mais tarde. Com a utilização de materiais adquiridos no mercado, a 
construção da casa tornou-se uma variável dependente da renda do seu proprietário. 

Esta renda, para a maioria dos nativos da Lagoa que se casaram entre os anos 1950 e 
1970, provinha do ganho da pesca. Por este motivo, muitas casas foram construídas 
imediatamente após uma boa temporada em Santos ou Rio Grande e outras levaram 
anos para serem concluídas. Hoje, com o assalariamento de grande parte da população 
masculina, o básico da casa é construído em um tempo menor. Nas gerações mais 
novas, o dinheiro necessário provém de empregos na Lagoa ou na “cidade”. Ele muitas 
vezes é obtido pelo jovem pela venda de sua moto, o primeiro bem que ele adquire 
quando passa a receber um salário fixo e, mais raramente, pode vir de alguma 
contribuição da “noiva”. 

As reformas das casas 

As casas na Lagoa, principalmente as das gerações mais novas, são submetidas a 
freqüentes reformas. Não se trata aqui daquilo que Jarreau (1985) define como 
expansionismo territorial, tendência das classes dominantes em ampliar a casa pela 
adição de novas peças ou aumento do espaço físico das peças existentes, mas de uma 
luta para adequar a casa a modelos e materiais de construção tidos como mais nobres. 

As reformas obedecem uma seqüência de prioridade: primeiro, arrumam-se os 
problemas tidos como mais graves, problemas funcionais como goteiras no telhado ou 
rachaduras nas paredes, para em seguida reformar o que é considerado simbolicamente 
como mais importante: a parte de frente da casa. A casa de Dona A., 60 anos, moradora 
da trilha da Costa da Lagoa, reformada pelo seu filho, fornece um exemplo desta 
seqüência: 

Primeiro (a casa) era de estuque. Depois ele [filho] botou a frente de material, só a 
frente era de material. Depois ele botou os lados de material. Atrás [continua] de 
estuque.  



No que diz respeito ao interior da casa, a seqüência também obedece a uma hierarquia 
precisa: a sala é a primeira das peças a ser reformada e a cozinha a última. Como no 
exterior, muitas vezes, a reforma é realizada mesmo que do ponto do vista funcional a 
casa não deixa nada a desejar. Foi o que aconteceu com a casa de dona. J., 60 anos, 
moradora da Quebrada, na qual o filho substituiu as tábuas do assoalho da sala, que 
estavam em um estado de conservação razoável do ponto de vista de sua funcionalidade, 
por lajotas comerciais. Uma operação que custou “uma vaca”, como fez questão de 
ressaltar dona. J.  

Observa-se a tendência à substituição de um material por outro, numa seqüência 
rigidamente determinada: troca-se o estuque pela madeira ou alvenaria e a madeira pela 
alvenaria, iniciando na fachada e terminando nos fundos. Essas substituições são vistas 
como um progresso. Elas se aproximam da typical life cycle, tendência observada por 
Perlman (1977) entre as residências das favelas do Rio5. Com a diferença que, aqui, não 
se trata apenas de uma questão econômica, como entre os favelados, mas de acesso aos 
materiais tidos como mais nobres, caso das tábuas para a geração mais antiga e do tijolo 
para parte da geração intermediária. 

No exemplo anteriormente citado de Dona A., um outro detalhe chama atenção em 
razão de sua recorrência: a reforma da casa coincide com a morte do marido de Dona A. 
e o fato do seu filho homem passar a sustentar sozinho a casa. Tendo a pensar que, 
nesses casos, a reforma tenha o mesmo papel da construção da casa antes do casamento: 
é um ritual de auto-afirmação do homem enquanto adulto capaz de manter um domínio 
seu. Ariès (1981b) mostra como, antes dos séculos XVI e XVII, o homem só passava a 
ser considerado adulto pela comunidade quando tomava e mantinha a posse de um 
domínio (espaço antes terra de ninguém), através da força e da inteligência, já que não 
havia a instituição da propriedade.  

Muitas das reformas das casas não modificam a sua planta-baixa, resumindo-se a 
alterações do material. É principalmente a geração intermediária que introduz novas 
peças na casa, dividindo os quartos, construindo uma nova cozinha (rancho) e 
reformando a cozinha interior, além de construir um banheiro no interior da casa. 

As casas para as gerações mais novas não são, portanto, espaços permanentes mas 
mutáveis, passíveis de serem alterados pelos moradores, embora a configuração de suas 
plantas varie pouco de uma família para outra, dentro de uma mesma geração. Como na 
construção das casas, nas reformas também se lida com modelos socialmente aceitos, 
sendo mínima a diferenciação introduzida pelo indivíduo. As alterações da casa 
correspondem a padrões sociais e não individuais6. 

Talvez seja o caso de lembrar a advertência feita por Bourdieu (1980), quando se 
deparou com um conjunto de oposições semelhantes, estudando noções de espaço na 
Argélia:  

Nós poderíamos ser tentados a dar a estas oposições uma explicação estritamente 
técnica [...] se numerosos indícios não sugerissem que estas oposições se inserem num 
sistema de oposições paralelas que nunca devem toda sua necessidade aos imperativos 
técnicos. 



E muito mais uma lógica simbólica do que aspectos técnicos que orientam a construção 
desta oposição mais abrangente que colocam de um lado a “mata” e de outro a “casa”. 
O desejado afastamento da natureza parece ser o motivo maior da valorização negativa 
atribuída à “tábua”, ao “barro” e às pedras. Por economia, mas também por uma 
tentativa de desnaturalização, os troncos das árvores são fatiados e transformados em 
tábuas, estas mais valorizadas pelos nativos que aqueles. No mesmo sentido, as pedras 
lapidadas detêm um alto valor simbólico enquanto as pedras que são encontradas 
facilmente à beira dos córregos só são empregados nas construções que, pelo seu uso - 
depósito de sementes, de ferramentas, etc. - também se aproximam da natureza. E, por 
fim, o barro, quando produzido por outros homens em uma olaria distante ganha, no 
processo de sua transformação em tijolo, a desnaturalização exigida. Esta hierarquia é 
de tal modo que, durante o processo de asfaltamento da estrada do Canto da Lagoa, a 
prefeitura fazia pequenos negócios com os proprietários dos terrenos ao longo da 
estrada: trocava faixas de terras de alto valor imobiliário por muros de pedras lapidadas 
que eram construídos em frente às casas. Conseguia assim alargar a estrada sem os 
demorados processos jurídicos de indenizações, contentando amplamente os nativos.  

NOTAS 

1 Doutora em Antropologia. Professora do Departamento de Antropologia – UFSC. 

2 Observando as casas ao longo de três quilômetros da estrada Geral do canto da Lagoa 
obtive as seguintes combinações de cores: 
azul/marrom 
azul/amarelo 
azul/vermelho 
azul escuro/azul claro 
rosa/azul 
rosa/verde 
amarelo/azul 
verde/laranja 
laranja/creme 
laranja/marrom 
laranja/marrom/vinho 
laranja/vinho 
branco/verde 
branco/bege/azul 
branco/verde 
bege/cinza e bege/marrom  

3 Vale aqui a abservação feita por Ariès sobre o processo de construção de casas na 
Europa, antes das radicais transformações da modernidade: "Cabia aos rapazes, no 
momento em que largavam as saias das mulheres, trabalharem para si um lugar nessa 
comunidade. Como um animal, uma ave, eles deveriam fazer com que a comunidade 
reconhecesse que possuíam um domínio, um espaço seu" (Ariés, 1981b). 

4 Uma significação próxima a que Cheysson apontou: "La possession de sa maison 
opere sur lui une transformation complete; elle fait de l'ouvrier un chef de famille 
vraiment digne de ce nom, c'est à dire moral et prévoyant se sentant des racines et ayant 



autorité sur les siens [...] c'est bientôt sa maison qui le possède" (in Jarreau, 1985, p. 
129). 

5 "As casas inicialmente construídas em pau-a-pique ou tábuas, à medida em que vão 
sendo acumulados tijolos e recursos são refeitas em alvenaria" (Perlman, 1977, p. 22). 

6 A razão deste ritual de instalação, quando da mudança do homem da casa, parece se 
aproximar muito mais da situação descrita por Ariés do que das interpretações propostas 
por Marc (1972), para quem as transformações nas casas buscam adequá-la ao "eu" do 
seu novo morador, ou Jarreau (1985), para quem a reforma (bricolagens) é o modo do 
novo morador adequar o espaço a si próprio com o intuito de sentir-se realmente em 
casa. 
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