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Mulher. Sexualidade e Reprodu9 o 白  um trabalho etnogr直flco 

que anallsa as pretlcas e representa9さes femininas 」  e respei'to do 

corpo, da sexualidade e da re.produ9さo a phrtir do contexto social 

de produ9ao de sentido destas pr6t1cas, ou seja, o contexto das 

rela9さes de genero e das rela96es famlllares, em um unlverso de 

Classes populares ・  

Trabalhando simultaneamente com dados emp工 ricos e com 

teoria, esta pesqulsa discute a 4uestさo dos m白 todos contraceptlvos 

e de sua adequa9&o, tendo em vlsta 	as no9さes de familia ・ 	de 

maternidade, de mulher, de marido, de filhos e do pr6prio corpo, 

das, mulheres alvo desta pesquisa. 

ABSTRACT: 

Woman, Sexuality and Reproduction is an etnographic 

research which approaches female practices and representations of 

the body, sexuality, and reproduction in a low Income grbup ・  In 

Porto Alegre, Brazil, in the context of their everyday family 

relationship and gender relations. 

Work ln8 simultaneously with empirical data and theory, 

this research discusses the issue of contraceptive methods and 

their suitability, considering the women's perception of family, 

of motherhood, of wife, of husband, of children and of their own 

bodies. 
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INTRODU9AO: 

Mulher. Sexualidade e Reprodu9さo 白  um trabalho etnogr白fico 

sobre uma vila de classes populares na cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Esta investlga9色o centra sua an白 lise ・  em um universo 

femi,nino, em suas pr6-ticas e representa96es a respeito do corpo ・  

da sexualidade e da reprodu9さo ・  Busca discernir o contexto social 

da produ9さo de sentldo destas pr6ticas, ou seja, o contexto das 

rela9さes de g邑nero e das rela96es farnilI ares, na forma em que se 

apresentam no cotidiano destes agentes sociais. 

O primeiro capltulo inscreve esta pesquisa no campo da 

ant ropologla da saade, 	expさe a problem6tica abordada e a 

metodologia utilizada na coleta e 1nterpreta9さo dos dados. 

O segundo capltulo - A Etnografia da Vila - cont己m uma 

detalhada descri9さo do local onde a pesquisa foi realizada, a Vila 

Divina Provid白ncia. Este cap工 tulo aborda tamb白m o significado do 

Posto de Saロde l6.6 localizado, e o tipo de influencia exercida por 

ele junto 色  popula9さ  o ・  

O terceiro capltulo - As Familias - trabalha as no96es de 

famllia e unidade dom白stica tal como sさo vivenclados na Vila, que 

．’ 
sさo especialmente importantes para a compreens色o deste trabalho, 

pois 白  dentro do contexto de rela9さes familiares e rela96es de 

g色nero que multas das pr6ticas abordadas adquirem slgnlficado・  

O quarto capitulo - As, Fases da Vida - concentra o foco da 

pesqulsa na mulher, e ao trabalhar com 	as r旦presenta 6es das 

fases da vlda, chama a aten9さo para a lrnpor ta ncla da matemnldade 

na constru9ぎo da ldentidade fernlnina neste grupo de classes 
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popul ares ・  

O quinto e ム  ltimo capItulo aprofunda a noq色o de  

r井resenta9さes do  &Q工P9 e Utlllza esta nogさo ao abordar questさes 

como sexual idade e reprodu9さo. 

Trdbalhando simultaneamente com dados emplricos e' corn a 

teoria, o meu objetivo ao elaborar este trabalho 白  o de contribuir 

para a dlscussさo sobre as representa又亘ep a respelto da 

sexualidade, da reprodu9.o e das pr6ticas contraceptivas no que 

tange as classes populares no Bras Il ・  

A escolha do tema se justifica frente ao contexto atual ・  

relatlvo a Classes populares, marcado, por um ・ lado, p具桑ミdlscursos 

neo-malthusianos sobre o controle da natalidade e por poilticas 

de planejamento famillar que ameagam a autonomia da mulher e ・  por 

outro, pelo argumento feminista que localiza as dificuldades 

encontradas pelas mulheres, no que diz respeito aos seus direitos 

reprodutivos, no precario funcionamento de servi9os de saade' ・  

Tendo em vista estes argumentos, minha op9さo foi pesqulser 

as repr旦s 旦 ta写豆旦β e praticas femininas sobre sexuelidade e 

reprodu9色o, em um contexto marcado pela presen9a de um servi9o 

pabllco de sa己de, gratulto e de f6 cil acesso para a popula9さo em 

questさo, que em sua pr6tica de medicina comunit6ria, visa a 

educa9己o partlc ipatlvu da popula9さo alvo ・  

Os dados etriograflcos remetem para uma lnterpreta9さo que 

se dlst ancle tanto do argumento das p0lItlcas de planej amen to 

femillar, como da quest色o da falte de acesso a informe9さo e a 

servl9os de saade. FoI observado que mesmo as mulheres da Vlla 

tendo acesso さ  informa9名o e c onhec1me'nto a respeito dos m白 todos 
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arte dram白tlca ass碑nlu 
、  

trabalho. O aprendizado 

, ー 	 、  

assUn1 u争as sltudぐさ  e月  de pesqulse ・  do presente 

p包・rら  a dらserva9色o, explicita o, 	por 

\ 

C.i 

antlcon
N

anticonce
'pci

ona is, o que est6 em jogo 白  como esta informa9さo e 
、  

reinterpretatia ・  a partir de um referencial pr6prio do grupo e 

aplicada no di倉ーa-d1a das mulheres, tendo em vista a no9ao de 

famllia, de matern1\ade・  de mulher , de marido, de filhos, e do 

pr6prio corpo, que elas, possuem. 
~ 

、  

Este 白  fundamenta'!mente um trabalho etnografico. Como 

instrumentos de pesquisa util'izei v6rias t白cnicas, desde as mais 

cl6ssicas da antropolo宮la, como ぐ  observa9きo partlClpante ・  at白  
'I 	N 

, outras tecnlcas, nao I 4O corr1querr s, como as representa9oes 
’、  

一  、  
gr白flcas elaboradas por minhas lntor平ant es ・ 	tecnlcas estas 

、 	 、，, 

dlscutldas no cap 工 tul。 'i 1c1el desta 、 dいs e・  t a9ぎ  o. O que nさo se 

encontra descrit。，  mas que ンprec. sa/de alguma maneira ser 
一I 	 、  

mencl onado ，  白  a import戸n9,a que a ．巴」興a vincula9言b. anterior com 

、  

exemplo, na aten9きo, para sutlle1zas' dos movimentos, das cores ，、  dos 
ー 	 ・／ 	 、  

cheiros, daプ  express6es f,ciais e corporais, 白 ’ um procediment 

b6sico pβra o trabalho artl.stico e para o trabalho de etn6grafo, 

entre rnu1tos butros.. proceciirneitos compartilhados por esta ciencia 
~ 	 ，  

、  

e por esta art● . 

Adotei como prqcedimento de exposi9きo, sempre que houve 

nece与s Idade 、  de trans9子ever textos de outros autores, que 

or fgln可  nさo se erfcoritravam em portug邑s, a tradu9&o felte por mlrn・  

A 主nda quanto と  forma de exposi9きo, os nomes dos 

informantes, tanto nas minhas refer色nclas e eles, quanto nos 

depo 工mentos por eles prestados sさo ficticios, mantidas sempre as 

フ  
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carac terlstlcas bdsicas dos lnformantes, tals cotno idade e namero 

de filhos, quando relevantes. 

峯峯峯  

Multas pessoas contribulram para a realiza9さo deste 

trabalho, que teve inlcio com o meu Ingresso no Programa de 

Mestrado em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Por esta razao, agrade9o Inicialmente aos 

professores e colegas que durante as oulas me lncentivaram e junt。  

comigo construiram multas das quest6es presentes nesta 

dlsser t a9さ  o; 色  Professora Cl6udla Fonseca pelas disc ussさes e 

contr1bui9さes especificas que fez para esta dlsserte9さo; e ao CNPq 

e CAPES que atrav白s da concessきo de bolsa de estudos ・  f lnanc I oram 

parclalmente esta pesqulSB ・  

Aos meus informantes, que me receberam em suas casas, e 

comportllharam comgo partes de suas vldas ・  agrade9o e espero de 

alguma forma, com este trabalho, retribuir-lhes a dedica9さo com 

que me receberam e me lnt roduzlram em um universo at白  entao 

desconheci'do pare mim. 

Um outro grupo de pessoas que contribuiu de forma 

, deflnltiva para a real1za9きo da pesqulsa f。l a equlpe de 

profl三三 laneis do Posto de SaUde do Val&o' Ao abrlrem as portas 

para mim, em todos os sentidos, do Posto, dos grupos de estudo e 

pesquisa, das reunlさes; ao me permitlrem acesso aos arqulvos ・  aos 

prontu白r1os; 80 me acompanharem 白  Vila e me apresentarem a pessoas 

que se constltuiram posterlormerite em meus lnf ormantes; ao n色o se 

- 8 ー  



mportarem com a mlnha profunda lntromlssAo em todas as esferas ・  

profissionais e pessoais, possibilitaram que este trabalho se 

realizasse. 

Os maiores agradecimentos aos colegas e amigos que junto 

comigo participaram do Seminario de Tese, coordenado pela 

Professora Ondina Fachel Leal, no qual esta disserta9さo foi 

discutida, capitulo por cap 工 tulo. Ao Bernardo Lewgoy, por seu 

carinho e por seus coment6rios criticos, extremamente 

construtivos; ム  Denise Jardim, por seu estimulante bom humor e 

seus insights; 	e A Daniela Kriauth, por compartilhar comigo nさo 

apenas sua amizade, como tamb白m seu objeto de estudo, sua 

bibliografia, suas id白ias, enfim, por, de certa forma, 

・‘etnografarmos" juntas ・  Estas pessoas possibilitaram que minha 

pesquisa de campo e uma massa indistinta de ideias, fosse 

transformada nesta disserta9さo. 

De todas as pessoas que de al8uma manelra estいieram 

envolv IT das nesta pesqulsa, agrade9o em especlal 色  professora 

orientadora desta disserta9きo, Ondina Fachel Leal, que dedicou um 

sem namero de horas a orIenta9ao desta pesqulsa ・  O resultado 

formal da sua ded1ca9さo fica documentado neste trabalho, o 

informa 1, 	fica gravado na mem6ria e nas emo96es 	deste 

empreendimento. 

Outras pessoas contribu工 ram, com sua generosidade ・  para 

que este trabalho fosse realizado: Flora Fagundes Ruas ・  Carmen 

Gomes Victora, Fernando Machado Vlctora, Maria Isabel Vlctora 

Wagner e Ant6nio Ruas Neto. 

Dedlco esta dlsserta9さo aos meus filhos, Carle e Cassio ・  
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Nota da Introdu9色o: 

1. A este respeito ver Barrosos 1987. 
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、  
CAP iTULO I 

A PESQUISA E A METODOLOGIA 

O Objetivo: Entre a Vila eo Corpo + f<2 

Esta pesqulsa visa desvendar signlflcados contldos nas 

representa9さes femininas sobre a sexualidade e a reprodu9さo a 

partir de dados etnogr6ficos, pois parto do pressuposto de que 

para se entender um sistema de representa9さes de um dado grupo, 

deve-se remeter a sua vlvencla cotldlana onde os slgnIficados sさo 

atualizados e praticados. Devido a esta op9さo primeira pela 

etnografia., o contexto da Vila, no que se refere aos seus aspectos 

fIsicos (as ruas e os becos) e sociais ( a rede de rela9さes e de 

reciprocidade). bern como・  o contexto dom白stico-familiar <a rede de 

parentesco e as rela96es de g邑nero) assumem um papel preponderante 

na elabora9色o e na lnterpreta9さo destas representa9さes ・  

Esta pesqulga possui dois elxos dlversos ・  mas que apesar 

de separados se intercruzam em varios pontos: a popula9ao da Vila 

Divina Providencia e o Posto de Saade do Valso. Este 白  um aspecto 

importante a ressaltar porque a presen9a marcante na Vlla de urn 

Posto de Saムde que_ ．篇abalha corn medicina comunitaria e que, como 

tal, possui uma proposta pedag6glca no que se refere a a96es 

prevent lvas ・  。ex号rcltada slmultanearnente a s atlVldades curativas 

que desenvolve, diferencia o grupo pesquisado. O trabalho 

desenvolvido pelo Posto de Saade adquire importAncla nesta 

pesqulsa, porque as 6 reas de sexualldade e reprodu9甘o ・  que foram 
' 
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alvo desta pesquisa, podem ser entendidas como priorit白rias de 

atua9きo do Posto, na medida em que a equipe de profissionais da 

saade dedica grande parte do seu tempo atendendo mulheres em fase 

reprodutiva, e trabalhando em programas dedicados a elas. 

Por estar pesquisando questさes relacionadas ao corpo, a 

sexualidade e 色  reprodu9さo, e pela metodologia aqui aplicada, 白  

que situo esta pesquisa no campo da antropologia denominado 

antropologia da saムde, por ser este o campo do saber antropol6gico 

que se 6 cupa em entender e explicar a maneira como os diferentes 

grupos sociais percebem os seus fen6menos corporais, em especial 

aqueles que dizem respeito 色  saade e さ  doen9a, aos tipos de curas 

e de interven96es que se submetem os agentes sociais. 

O ponto de partida desta pesquisa foi uma problem6tica 

definida inicialmente a partir da perspectiva m白dica e de 

politicas pablicas de planejamento familiar, pois os temas 

escolhldos, 	neste caso, 	reme tlam a questさes imbricadas na 

medicina, como o s色o os m白 todos anticoncepcionais. No entanto, foi 

em contato com o cotidiano das mulheres da Vila que a questさo 

Inicial tomou forma e adquiriu significado. Neste processo, ficou 

evidente que aquilo que havia sido definido como pertencente ao 

domlnio da medicina "oficial", por sofrer interven9さo direta dela, 

adquiria um significado bem distinto quando em contato com o 

universo estudado, ao qual estas polItlcas e pr6ticas m白dicas eram 

dirigidas. E possivel que este processo de redefini9色o do universo 

de representa9さes a ser estudado, que consiste em uma constante 

negocia9色o sobre o que diz respeito ao campo m白dico e o que diz 

repeito a popula9さo, seja recorrente em pesquisadores que 
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trabalhem em antropologla da sa6de, Neste campo da antropologia ・  

muitas v白zes o antrop6logo parte de condi9さes, ou "perturba96es", 

definidas pelo dom豆nio m白dico, as quais, a partir do contato corn 

os objetos-sujeitos de estudo adquirem uma outra fei9色o. Creio ser 

a esta questao que Duarte <1986) se refere quando, ao estudar o 

"problema de nervos" nas classes trabalhadoras, observa: 

''A 6 rea das ''perturbag6es" da vida n色o era 
exciusivamente m己dica, nem era exciusivamnente 
religiosa, embora n&o fosse isenta dessas 
dimensさes e pudesse abarcar a referencia e recurso 
白  s malS dlversas vlas Slmples ou comblnadas 
daqueles planos". (Duarte, 1986: 17) 

E tamb白m por entender que as ''perturba9さes da vida", nさo 

pertencem a um dom工nio especlfico, mas ・  se cotiforman na 

1nterrela9さo dos diversos "planos", 白  que esta pesquisa percorre 

um caminho que parte Iniclalmente de um un4verso maior - a Vila 

Divlna Provld邑nc la, Neste percurso, passo a passo, como se usasse 

uma lente de aumento, a inve,stiga9さo aproxima seu foco a fim de 

vislumbrar uma unldade menor, passando da Vlla aos becos, de polS 

色s fan豆1las ，  とs unldades dom白stlcas, さ  s rela96es de g邑nero, ate 

chegar ao corpo da mulher. 

O Objeto: Os Moradores dos Becos 

A op9さo pelos grupos de moradores dos becos ja estava, de 

certa maneira, definida antes do in cio' do trabalho de campo: 

eram eles os moradores dos becos, posse i ros, f am Ilias de baixa 
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renda, que habltevam casas extremamente Slmples, cons t ru9うes 

prec白rlas, feltas com' restos de madelra' Meu foco ceritrar一se-la em 

especial nas mulheres, que tivessem v6rios filhos, de preferencia 

de pouca idade. 

O motivo desta op9さo 白  por serem normalmente as mulheres 

mals despossuldas em termos de bens material5, para as quais 

convergem as pollticas de planejamento familiar, sob a alega9色o de 

terem muitos filhos "Indesejados" e por portarem uma conduta 

considerada desregulada no que diz repelto ao exerclClo da sua 

sexualidade e 色  condu9さo da sua vida como um todo. 

Descrever o inicio do trabalho de campo, neste caso, 

equivale a descrever o processo de ingresso numa rede de rela9さes. 

o que, na maioria das v邑zes, ocorre por interm白dio de uma terceira 

pessoa, conhecida comum das duas partes que estabelecem contato. 

No caso desta pesquisa, a terceira "pessoa", inicialmente foi o 

fichario de atendimento do Posto de Saムde, de onde escolhi algumas 

mulheres, do "cat6logo de gestantes", e de posse de seus nomes e 
, 

endere9os, bati em suas portas. No Beco da Paz e no Beco da 

Cobras, ful apresentada 色  s mulheres por pessoas ligadas ao Posto 

de Saade ・  Por sua vez, estas moradoras me apresentaram a alguns de 

seus parentes e amigos, de maneira que, neste processo, estabeleci 

contato com aproximadamente 50 pessoas moradoras principalmente 

dos becos da Vila. Contei ainda com quinze informantes da equipe 

dd Posto de Saude. Atrav白s de entrevistas formais e informais com 

todds estas pessoas, al白m de incontavels horas de observa9ao, e 

que cheguel a s informa9とes que comp6em o corpo deste trabalho ・  
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O M白todo: Etnografia e Outras T白cnicas 

Foi minha 1nten9ぎo cercar por todos os lados o meu objeto 

de estudo, portanto apliquei cuidadosamente diferentes t白cnicas de 

pesquisa de campo. Alem do m白 todo etnogr6fico propriamente dito, 

da tradicional observa9さo participante, e de sua sistemat1.za91o, 

que serviu de base para este estudo, utilizei ainda: entrevistas 

semi-estruturadas formais e informais, entrevistas em grupo, 

hist6rids de vida, desenhos do corpo feminino, relatos de casos 

clinicos, an己 lises de prontu6rios, e an6lises de redes de 

parentesco e de rela96es, t白cnicas estas que comentarei a seguir. 

Devido a utiliza9きo de t白cnicas, por vezes nさo 

tradicionais na antropologia, assumi a necessidade de uma 

discussきo mals esoeclflca destas t白cnlcas. 

Observa9&o Partlci pant e 

A observa9色o participante, como foi referido, formou a 

base da minha pesquisa de campo. Em geral eu chegava na Vila e 

procurava minhas informantes em suas casas, onde permanecia por 

aproxlmadamente uma hora e meia ・ 	As caminhadas at白  suas casas 

I orneclam-me multas lnf orma9さes, as cenas de rua, os encontros 

casuais' com conhecidos, os pequenos detalhes do caminho e das 

casas aproxlmavam-me daquele mundo. 

A observa9きo participante consistia em entrar em um 

sistema em movimento, tomar um lugar e deixar que fosse levada 

pelos acontecimentos. Participar era um ato espont&neo, 
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descompr・ omissado, Inevit白vel e at白  desejavel, na medida em que o 

que eu buscava era estabelecer uma rela9さo de empatia e de 

confian9a matua ・  Observar era uma disciplina, um aprendizado 

di6rio, um procedimento friamente calculado, capaz de me levar 色  s 

regularldades e 色  s lmponderabllidades daquele cotidiano ・  Ap6s cada 

vlSlta と  Vlla ou a pessoas de l6, eula at白  o Posto de Saムde, e em 

uma sala, sozinha, anotava as minhas observa9さes em ltens ・  Estas 

not as, o meu diarlo de campo, serlam a base para uru relat6rio de 

trabalho de campo redigido mais tarde, j6 distanciada daquele 

espa9（フ・  

Entrevistas Semi-Estruturadas Formais e Informais 

As entrevlstas seml一estruturadas consistlram em um segundo 

tlp0 de material e de m白 todo de apreensさo de lnforma9さ  es ・  Em 

compara9ao com a observa9さo'participante onde eu tomava parte de 

um momerrto da vida de algu白m, sem tentar influenciA-lo para 

qualquer lado, embora apenas a mlnha presen9a multas vezes ,1a 

I nfluenclasse, 	a entrevlst a, 	dlferentemente, 	obrigava que os 

entrev.istedos segulssem a mlnha linha de pensamento. Nas 

en t revlst as, 	eu propunhe um terna para d1scussさo a flm de buscar 

dados mais especificos, Formal ou informalmente, muitas vezes, 

solidi tel lnforma9さes de forma slste m6 tlca と  s mlnhas ln forman t es ・  

Eu havlra elaborado v6rios roteiros de entrevistas, base ad乞ー＆  

principalmente em Scrimshaw & Hurtado (1987), e os utilisel ao 

longo do ano, na coleta de informa9さes. Inicialmente como eu me 

' 
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apresentava corno urn pesquls& dor a, as mulheres esperavam que eu as 

entrevistesse formalmente, mas multas v邑zes eu lnicieva uma 

entrevista formal, e a medida que a entrevista transcorria eu 

delxava que elas me fornecessem os elernentos para o seguimento da 

conversa. Desta forma eu obtinha informa9さes multo mais vallosas 

do que se eu retornasse formalmente ao roteiro inicial. Eu tinha 

certeza de que numa conversa flulda, mals cedo ou mais tarde ・  eu 

ser ialnformada do que desejava saber ・  

Dlscussさes em Grupo 

Reallzel duas dlscuss6es em grupo とま  s quais resultaram em 

excelentes fontes de informa9さo. A primeira delas foi com um grupo 

de gestantes no Posto de Saade, e a segunda foi com um grupo de 

mulheres no Beco de Paz. 

As t乙cnlcas utillzadas nas discuss乙es em grupo foram as 

descritas por Scrimshmマ  ＆  Hurtado く1987 ）・  Em linhas gerais esta 

t白cnica envolve um grupo de pessoas do local em quest名o, que 己  

convidado a participar de uma discussきo em data e local 

previamente marcados; um facllltador; e urn observador ou um 

gravador. O grupo, para ser mais produtivo, deve ter de seis a 

doze participantes, preferencialmente do mesmo sexo, faixa et6ria 

e sltua9さo Socl。ーecon6mica tamb白m homog色neos, a fim de que todos 

tenham a oportunldade de expressar llvrernente as sues opinlさes ・  O 

fac Illtador, no coso a antrop6loga, 白  a pessoa que prop乙e as 

questさes e serem dlscutldas e que encoraja os membros do grupo 
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para que partlLlpem 	iguelmen te' Um observador ou 3ravcdor deve 

estar presente para que reglstre toda a discussさo, 1 lberahdo o 

facllltador para que se ocupe unlcamente de dln6mica da d工Sc ussさo ・  

O grupo de gestantes entrevistado contava com selS 

mulheres que faziam o acompanhamento pr白一natal ・ no Posto de Saude e 

que nas semanas anteriores e posteriores a entrevista participavam 

de um curso para gestantes. As participantes conheciam-se pouco 

entre si e praticamente nさo me conheciam. Por esta razさo, esta 

dlscussぎo consistlu multo mais de um jogo de per8untas e 

respostas, do que propriamente uma d1scussさo. Mesmo assim foi um 

encontro muito proveitoso, pois para as gestantes era uma 

oportunidade de serem ouvidas, de compartilharem seus medos, suas 

davidas com outras mulheres e para mim foi uma oportunidade Impar 

de conhece-les e reglstrar as suas oplnlさes, 

O outro grupo entrevistado, o grupo de -mulheres do Beco da 

Paz, ao contr6rlo, conhec la一se h白  anos e quando se deu a 

entrevista em grupo, j6 me conhecia razoavelmente bem. Foi uma 

Sltua9さo em que elas faleram llvremente de suas questさes mais 

mntlmas as quais contribuiram para a constru910 do Capitulo V 

desta d1sserte9さo, mais especificamente a respeito de sexualidade, 

de contracep9go, de gesta9&o e de rela9さo homemー！mulher ・  

Imagens do Corpo 

A elabora9さo da lmagem do corpo, conslstlu na apresenta9ぎo 

a lnformante do contorno de um corpo de mulher desenhado em urn 
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papel branco, 	a fim de que eia completasse a parte interior do 

corpo com os 6 rgさos que ela julgava fazerem parte do aparelho 

reprodutor feminino. O meu objetivo era o de adicionar uma 

dl mensさo gr6fica 色  s representa96es feminlnas at白  entao apreendldas 

sob a forma de linguagem verbal. A representa9ao gr6fic, desta 

forma, 白  tomada como um tipo de fala a respeito do corpo que visa, 

mais especificamente, entender a representa9ao 
I 

que as mulheres 

t邑m do aparelho reprodutor, com o intuito de estabelecer relaなdes 

entre a percep9ao de corpo, a concep9色o e a ant i-concep9Ao. Os 

objetivos e os fundamentos desta t6cnica sergo retomados no 

Capitulo V. As imagens foram solicitadas さ  s mulheres ap6s v6rios 

contatos e normalmente eram acompanhados por declara96es e 

expl lca9己es, por parte das informantes, que eram registradas por 

mim simultaneamente 白  realiza9色o do desenho. 

Relatos de Casos Cllnicos 

O relato de caso cllnico 白  uma t白cnica que tem e xito 

quando utilizada em situa9さes especiais tais como as existentes na 

pr6tica da medicina comunitaria ou de famlia. Ela consiste em uma 

ou mais entrevistas com o m白dico ou profissional de saade que 

acompanha o caso de um informante e/ou de sua famllia. Ele serve 

em especial para iniciar ou para completar um quadro de 

informa9さes que esta sendo estabelecido pelo antrop6logo. Os 

profissionais ' de saade na medicina comunit6ria, como ser白  visto no 

pr6ximo capltulo, convivem, multas v邑zes, com as fornulias de Vila 
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por longos anos e conhecem a fundo muitos de seus problemas rriais 

1ntimos. 

Urn relato de caso que coincida com o inIcio do processo de 

coleta de dados funciona para alertar o pesqulsador a respeito de 

fatos que podem se transformar em impecilios futiros no 

relacionamento, entre o antrop6logo e o informante. Nestes casos, 

pode ser de grande yella conhecer a priori que h6, por exemplo, 

um aid白tico na familia que ser白  entrevistada, ou que h6 um 

presidi6rio, ou algu白m com cancer em estado terminal, ou ainda uma 

doen9a mental grave. Conhecer este tipo de problema, antes de 

iniciar uma entrevista com urn informante, pode poupar ambas as 

partes de uma situa9色o constrangedore e que possa vir at白  a 

Impedir o seguimento do trabalho. No segundo caso, ou seja, quando 

um relato de caso cllnico 白  solicitado para completar um quadro de 

informa9さes que esteja sendo montado pelo antrop6logo, ele serve 

em especial para acrescentar informa96es a um relato obtido de 

forma desordenada no campo, ou apenas para reforgar informa96es 

pouco claras. 

An白 lises de Prontu白rios Cl 工nicos 

As an白 lises de prontuarios, da mesma forma que os relatos 

de casos clnicos, s色o a teis em um contexto marcado pela pratica 

da medicina comunit白ria, que pressup6e o registro de dados nos 

prontu白rios que ultrapassam a dIrnensさo clinica da consulta medica. 

Esta t白cnlca posslblllte ao antropologo mapear o universo 
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espec Iflco do grupo e ser estudado, ldentlficar pessoas que, por 

suas caracterlstlc as, lnteressem aos objetlvos da pesquisa' Nesta 

pesqulsa ・ 	atrav白s dos prontu6rios eu cheguel at白  as mulheres que 

se constituirem nas primeiras informantes deste estudo. Os 

prontu6rios contem, al白m dos dados b白sicos sobre situa9さd socio- 

econ6mica e composi9go familiar, a histpria clInlca 'das pessoas, 

onde 白  possIvel obter dados que as entrevistas e hist6rias de vida 

さs vezes dei:am de lado, 

HistOrlas de Vida 

As hist6rias de vida foram construidas a partir de 

relatos dos ln forman t es, em dlversas sltua9さes de entrevlsta 
ノ  

IndlvidualI zadas, formais ou lnformalS. Para a constru9色'o destas 

hist6rias foram utilizados tamb白m os dados dos prontudrios e os 

relatos de caso clinico. 

Analise de Redes de Parentesco e de Rela9さes 

A an6lise das redes de parentesco e de rela9さes foram 

utilizadas em todos os momentos desta pesquisa, constituindo-se na 

base para elabora9ao do CapItulo III, que aborda no9さes como 

famllia, unidade dom白stica e rede de reciprocidade. Na maioria das 

vezes foi utilizada a forma grafica tradicional para a 

represente9色o das redes de parentesco e de rela96es. 
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CAPiTULO II 

ETNOGRAFiA tA VILA E DO POSTO DE SAODE 

、  

A chegada na VIle pela parte alte da Rua Canan白 la, 

constitui-se em uma agrad6vel vista para um vale repleto de casas 

simples (mapa nQ 2). As cores variam entre o cinza e o branco e os 

telhados refletem o sol. Com  a proximidade maior, esta visぎo se 

dispersa, sendo substituida pela aridez dos barrancos, onde 

el8umas casas encontram-se encravadas, e das constru9さes de 

mede I ra lrregular que compさem a malorle das casas das rues e dos 

becos da Vile. 

A Vlla DlVlna Provld邑ncia e composta por v白rlas partes 

dlferentes e por este raz色o torne-se dlf Icll descreve-la ・  Pare dar 

conte desta diversidade・, optei por fazer a descri9甘o dividida em 

quatro partes: e primeira parte consiste na contextual1za9乙o 

hist6rlca e geogr6flca da Vlla 一  A Hlst Orla e a Geografia da Vila  

- que conta com um mapa de cidade de Porto Alegre, destacando a 

locallza9さo de VIla, e o mapa da Vlla, marcadaち  as 6 reas em que 

concentrei o meu trabalho de campo; a segunda parte - A Vila: 

Dados Quantltat ivos  ~ apresenta dados populac i onals da 6 rea como 

um todo: dlstrlbui9さo da popule9さo por faixa etaria e sexo, renda, 

moradia e ocupa9ao, entre outros; a tercelra parte ~ A Vlla em  

Carne e Osso - trata-se de uma etnografia, no sentido mais 

estrito, onde eu descrevo as v6rias partes de Vile priorizando 

minhas sensa9さes e percep9さes 色  respelto do lugar e das pessoas; e 

a quarta - O Posto de Saムde da Vlla  ~ situe e presen9a do Posto de 
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Saムde no local, seus objetivos e como ele で  visto pela populo9色o 

da Vila. 

A Hlst6rla e a Geografla da Vlla 

A Hist6ria dos Nomes 

H白  quatro manelras de referlr-se 色  Vila onde este estudo 

foi realizado: Vile Divino Providencia, Vila, Vila Jardim, e 

Valさo. O nome que escolhI para referir-me ao local onde realizei 

meu trabalho de campo 白  Vila Divina Provid邑ncia porque 白  e forma 

mais precisa que encontrei pare Identificar a localiza9ao das 

cases das pessoas envolvides neste pesqulse, lisarel tamb白m o nome 

Vila, como uma forma abreviada, seguindo a maneira e mica de 

refer白ncia. 

A Vila Divina Providencia est白  localizada na zone norte 

da cidade de Porto Alegre, distante aproximadamente 10 Km do 

centro da cidade. A Vile surgiu h6 meis de 40 anos atr6s, como urna 

porte da Vile Jardim, um bairro de classe m白dia-baixa de Porto 

Alegre ・  

O nome Vila Divina Provid邑ncia 白  derivado do nome da 

par6quia l白  existente h6 aproximadamente 15 anos, portento bem 

mals recente db que o lnlclo da ocupa9&o dequela、  6 rea. Esta 

par6qula dellmltou arbitrarlamente uma 白  rea geogr6flco dentro do 

Vile Jardim, onde pretendia atuar e chamou-a de formo hom6nima. A 

partir da delimita9名o geogr百 fico estabelecida pelo Par6quia do 

mvlno Providencla e, por influencla desta, for mouーse a Associ&9&o 
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de Moradores da Vllailvina Provld邑ncla, cujos lImites de'atua9さo 

s色o os mesmos da par6qula. Da mesma manelra, o Posto de Saade 

valeu-se daquela delimita9さo para determinar os limites da sua 

atua9さo ・  Assim tamb白m o fez a Creche Comunit6ria da Vila Divina 

Provid邑ncia. Todos eles registrados oficialmente com o mesmo nome 

da igreja. 

Mas como j白，  fol mencionado acima, Vila Divina Provid邑ncia 

nさo 白  a 6 nlce denomina9さo da Vlla, Ela 白  tamb白m conhecida por tres 

outros nomes: Vila Jardim, Vila e Valさo. 

Cada denomina9さo 白  pratlcada a partlr da compos19さo de 

tr邑s vari6veis distintas, a saber: o contexto, o sujeito e o 

Interlocutor. Isto sugere que diferentes grupos de pessoas possuem 

diferentes representa9どes da Vila e que se valem destas 

representa9さes na sua maneira de se referlrem a ela ・  A seguir 

anallso estas denomina9さes e as situa9とes em que sさo utilI zadas. 

Vila Divina Providencia, Vila e Vile Jardim 

Vila Divina Providencia 白  o nome "oficiei" da Vile, 

utilizado 	pelos 	moradores 	quando 	se 	referem 	tquela 	a reと  

especifica, em cujo centro encontre-se a Igreja Cat6lica e o Posto 

de Saade. Divina Providencia e uma refer色ncLa cat6lica, embo'ra 

SQj a usada tambarn por Pessoas pr.ticantes de outras relig i6 es 

presentes na Vila quando precisam referir-se forrneimente a Vila. 

Por exemplo, qualquer enCaminhamento de pedido de melhorias do 

local feito a Prefeitura, seja por parte da AssocIa9さo de 

Moradores ou de outro grupo constituldo da Vila, carrega este nome 
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e diz respeito unicamente aos limites geogr6ficos ''of Ic la 1" 

estabelecidos no mapa orfginal construldo pela par6quia. 

Informalmente o lugar 白  chamado apenas de Vila, o que pode 

ser urna forma curta de referir-se tanto と  Vila Divina Provid邑ncia, 

quanto a Vila Jardim. Tanto os nomes Vila Divina Provid邑ncia como 

Vila remetem a Uma representa9色o de um lugar de casas simples 
、  

aonde vive-se modestamente. Vila e Vila Divina Providencia s色o 

nomes pouco conhecidos fora dos limites da 6 rea em questさo. 	Para 

quem 白  morador de l白  ou j白  est白  familiarizado com o local, Vila 白  

um 	nome inequivoco. 凡as conversas cotidianas ouve-se 

freqUentemente as expressさes: "Aqui ぐou ldフ  na Vila・・・  Ho 

pessoal da Vila ・・ ‘fi " A gente que vive na Vila・・ ‘“・  Mas para quem 

白  de fora, e n色o sabe onde est6 localizada a Vila, ou de que Vila 

est6 se falando, faz-se necess6rio uma refer邑ncia mais abrangente, 

como o 白  Vila Jardim. 

A denomina9&o de Vila Jardim e usada principalmente como 

uma referencla geral, quando o objetlvo と  sltuar a Vila 

geograficamente em termos de bairro da cidade de Porto Alegre. 

Vila Jardim 白  o nome mais usado pela popula9さo local, mesmo porque 

s6 白  necessarlo dar nome 白  Vila quando est6 se falando com algu白m 

de fora, a quem e necess白rlo dar uma refer邑ncla completa ・  O balrro 

Vila Jardim cont白m v6rios segmentos, sendo um deles a Vila Divina 

Provid邑nc la, 

Valさo 
' 

ー・操h融ニ斌r奄；繭  
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Uma 	terceira denomlne9さo, o Valso, 白  empregada 

exciusivamente pelos profissionais de saade, que atuam no Servi9o 

de Saade Comunit6ria do Hospital Concei9さo e que mant白m um Posto 

de Saade no " local. Este Posto de Saade, que foi formalmente 

denominado Unidade Sanit白ria Vila Divina Provid邑ncia, 白  conhecido 

no ambiente dos profissionais de ' saude como Posto do Valso e 

encontra-se descrito adiante neste capItulo. 

O .nome Valso 白  utilizado nさo como uma alusさo ao vale aonde 

encontra-se a Vila, mas a uma vala existente no local que por ser 

grande ，  白  referida no grau aumentatlvo como um valdo・  O valどo 白  

um riacho de aproximadamente dois metros de largura, em 白  pocas de 

pouca chuva, mas no inverno, ou em 白  poca de multa chuva, pode 

ficar bem mais largo e transbordar devido ao volume de a gua que 

precisa escoar. E um riacho de v6rios quil6metros de extensきo, com 

partes canalizadas e partes abertas. Entretanto, a parte que corta 

a Vila Divina Providencia no sentido leste/oeste, consiste em uma 

vala aberta de aproximadamente 4-00 metros de comprimento. E para 

dentro do Vdlどo que se dlrljem multos dejetos das resld邑nc ias 

locais, al白m de lixo 	todo o tipo. 

A equipe dos profissionai's de saude que trabalha no 

Servi9o de Saade Comunit6ria do Hospital Concei9色o e os 

funcion6rios do Posto de Saade foram os primeiros, e os a nicos, a 

chamarem a Vila de Val色o. Isto ocorreu devido 色  proximidade do 

Posto com o val色o. Por esta razao, explicam os profissionais de 

saムde, chamaram o Posto de Saade de Posto do Valso. Mesmo que 

Inicial mente os moradores nさo aprovassem esta denomina9さo 

acabaram-na reconhecendo, embora sem nunca utiliz6-la. 	E que a 
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paldvra valgo, com o tempo, passou a significar mais do que um 

mero aumentativo da vala. O nome passou a ser utilizado como um 

sin6nimo de esgoto exposto; como uma referencia explicita 色  falta 

de saneamento b白sico, ao lixo, A s doen9as que dele podem advir e a 

sua rela9さo com possIveis problemas de saade que atingem ・  a 

popu1a9さo local. A denomlna9さo de Valso 白  uma alusさo a tudo istoo 

uma sltua9&o que 白  relembrada a cada emprego do nome. 
I 

A Hist6ria dos Moradores 

A Vila exite'h6 mais de 40 anos e iniciou com a compra de 

alguns terrenos por parte de antigos moradores da Vila Jardim. A 

Vlla Jardlm 白  um bairro cujas ruas e pra9as foram planejadas pela 

Prefeitura de Porto Alegre. As ruas foram desenhadas em forma 

circular convergindo para uma grande Avenida, a Saturnino de Brito 

(ver mapa nQ 1), Paralelamente ao processo de compra e venda de 

alguns terrenos da planejada Vlle Jardlm, 	pessoas migrantes da 

zona rural do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa 

Catarina, ou mesmo da Grande Porto Alegre trataram espontaneamente 

de modificar este plano, ocupando as partes da Vila que estavam 

destinadas para serem as ム  reas verdes. Mais recentemente, de 10 

anos para c6, houve ainda a ocupa9ao, por parte de novos 

moradores, de terrenos que pertencem a uma lndastria da constru9色o 

civil - a Condor - propriet6ria de uma grande extensさo de terra no 

local e ainda de terrenos desocupados, pertencentes a 

particulares. Desta forma, h6, em toda a Vila, um mixto de 

proprlet6rlos e de posselros de terra ・  Estes ult imos, s色o pessoas 
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orlglnirlas de Pos兵とes Soclais menos favorecldas, trabalhad or es 

nさo quallflcados, que all se lns teleram com suas far豆1las e que 

permanecem at白  hoje, segundo eles, 	devido A boa localiza9さo da 

Vila. A boa localiza9さo refere-se 色  proximidade de escolas, 

hospitais, transporte coletivo, shopping center, al百m de n色o ser 

muito distante do centro da e cidade ( aproximadamente 10 km). 

Um grupo de mulheres de uma parte da Vila chamada Beco das 

Cobras, em uma conversa informal, afirme gostar de l6 pelas 

seguintes razさes: 

ー  E Perto do Hos'ガ ta! Concel9百  o; 

Epel一 to do Posto de Saロde; 

ー  Tem descamPado, Po dendO 8S crjan9as brjn carem 
sem que os pa加  se preocupem; 

- Todos se conhecem e observam os nihos uns dos 
outros; 

E perto do Banco de Olhos (neste caso a 
informante fazia gestos com o punho ceriーado em 
直re9どo aos olhos, carゴcaturando um soco no olカo, 
em uma refer ncla a possfveis espancamentos 
sofridos pe!as mulheres da W!a力  

Das cinco razさes expostas peles mulheres, tres t色m rela9さo 

direta com . o tratamento ae coen9as e uuas tem reie9ao com a 

preserva9さo dos filhos. Isto sugere que as doen9as e as crian9as 

s色o elementos multo presentes naquela realidade, suficientemente 

import-antes para motivarem a perman色ncia no local de moradia ・  

A Vila, por razさes que explicarei a seguir, possui uma 

hist6ria com inicio, meio e fim, encontrando-se atualmente na 
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Ultima parte da sua hlst6rla,J a nさo. ser que alguma mudan9a ocorra 

no plano diretor da cidade de Porto Alegre. Uma grande parte dos 

posseiros que mora na Vila h6 aproximadamente 30 anos convive com 

o possibilidade de expulsgo do local. E que naquele local dever6 

passar uma grande avenida que' d6 acesso direto ao Shopplng Center 

Iguatemi a quem vem da zona norte. Ap6s a conclusさo da avenida, 

cujas obras andam a passos largos na d'1re9きo da Vlla, os terrenos 

que ali se localizam deverao sofrer enorme valoriza91o. Aos 

propriet6rios de terrenos apresenta-se uma excelente oportunidade 

imobill6rla com a valorlza9さo da 6 rea em quest色o. Aos posseiros 

restaria, na melhor das hip6teses, a remo9さo para outro local. 

Devido 色  s vantagens que a Vila proporciona, tais como a 

fac Ilidade de acesso a servl9os m白dicos e a llberdade , para as 

crian9as do local, os posseiros, moradores dos becos, preocupam-se 

muito com a concreta possibilidade de expulsさo, e expressam esta 

preocupa9さo de v白rlas formas ・  As vezes fazem reunl6es com a 

finalidade de encontrar meios objetivos de se defenderem, outras 

vezes protestam verbalmente e reafirmam seu desejo de permanecer. 

Isto 白  o que mostram as declara9さes abaixo feitas por duas 

mulheres do Beco das Cobras: 

"Eu me agarro na d rvore que plantel, ol力a o 
tamanho que td? Dali prd me tirar sづ  c‘フrtando! '' 

"Ah! Me mandam Prd ld, me dどo uma casa, eu yendo 
e volto Prd cd!" 

、‘ 

Os habitantes da Vila, como j6 foi referido anteriormente, 
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sきo, muitos deles, moradores antigos. 4.0% das pessoas vivem l白  h6 

mais de 20 anos. Enquanto que os moradores mais antigos s嵐o 

provenientes do interior do Estado ou mesmo de outros Estados 

viz I nhos, os moradores mais recentes, ou seja, que chegaram na 

Vlla h6 menos de 5 anos, prov邑em na sua malor.la  - 65％  ー  da Grande 

Porto Alegre 1 ' Estes dados sobre と  origem da popula9色o da Vila 

assemelham-se aos ' de outras vilas com caracterlsticas s6cio- 

econ6micas semelhantes de Porto Alegre, que contam, na sua 

maioria, com habitantes provindos de outras 白  reas da cidade ou de 

outras cidades grandes 2 . Este dado torna-se importante na medida 

em que estou trabalhando n色o com uma popula9&o recentemente 

proveniente da zona rural, mas com uma popula9色o urbana de balxa 

renda, que se autodenomina de pobres. 

A Geografia da Vila 

O mapa de nムmero 1, que apresento a seguir, 白  um mapa que 

mostra uma parte da与  cldade de Porto Alegre, asslnalada a 

localize9さo da Vila Jardim e de Vila Divina Provid邑ncia. O meu 

objetivo ao apresent己-lo 白  o de situar a Vila Divina Providencia 

dentro de Vila Jardim e dentro da cidade de Porto Alegre. 

O mapa de namero 2 apresenta exciusivamente a Vila Divina 

Provi d邑ncla, E esta a configura9色o que 白  utllizada pela Associa9ao 

dos Moradores da Vila Divina Providencia e pela equipe do Posto de 

Saade local par.a estabelecer os 	llmltes das suas 白  reas de 

atue9さo. Atrav白s dele, 白  meu objetivo chamar a aten9ao para a 

exlst色ncla de ruas e de becos porque sさo signlflcativos para a 
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presente descri9さo os contrastes encontrados entre estes dois 

tipos de espa9o. As ruas somam um total de nove: Itapema, 

Prazeres, Circular/Ipe, Alberto Barbosa, Sさo Leopoldo, Gioconda, 

Cananela, Galil白 ia e Aldrovando Leきo; e os becos sさo tamb白m em 

numero de nove: a Mirim, a Viela da Alegria, 	o Beco da Alberto 

Barbosa, a Mirim 2, o Beco da Circular, o Beco da Aidrovandro, o 

Beco da Paz, o Beco da Canan白 la e o Beco das Cobras. 

A divisさo da Vila entre ruas e becos 白  uma divisきo 邑  mlca 

da qual vou me apropriar para melhor descrever o universo em 

estudo. 

Mapa nQ 1 
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ーーーレ“"'=‘」しv Uリ  esgoto e da 6 gua da chuva ・  Alguns becos contam j6 

-com a eletricidade instalada individualmente, ou seja, em cada 

casa h6 uma llga9さo e um medldor de consumo de energla, mas 

outros precisam puxar a luz de postes pr6ximos ou da casa de 

一. ー, .. bua iriaiorユ a ・ 	muito estreitos e compridos. O ch&o 
I rregular ' de pedras e terra batlda ，  白  entrecortado por pequenos 
filetes de 白  gua que correm em dire9ao a uma valeta que os 

acompanha ao longo do seu comprimento. Este 白  o sistema de 
escoamento _o --8oto e da 6guEi d月  一hl,"= blー．ー一  L 一  

sさo ・  n● sua malorla, 

e da 

As Ruas e os Becos ・  Proprletdrlos e F'osseiros 

As ruas da Vlla DlVlna Provldencja sさo cal9adas com 

contam com saneamento b白sico, 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLIJ e a limpeza das 

vias 白  feita pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Os 

moradores das ruas sさo em geral proprietdrlos dos terrenos aonde 
moram. 

Os becos, por sua vez, sさo de ocupa9百o ilegal, ou seja, 
os terrenos inicialmente n色o foram adquiridos em uma negocia9ao de 

compra e venda, tendo as pessoas se instalado no local sem nenhum 

tipo de contrato, seja ele de loca9さo ou de compra. <As ca白as sim 
uma vez construldas ・  sさo negocledas de v6rlas formas) Os becos n&o 

contam com sistema de esgoto e a coleta de lixo dificilmente 白  

feita dentro dos becos, apenas nas suas entradas/saidas. Os becos 

paraleleplpedos 

cal9amento, luz, 

ou asfaltadas, 

d8ua encanada, coleta regular ーーー ’ ー亡つー  ＝'~u"aua' coleta regular de lixo feita pelく）  de 1lxO 

vizinhos. Apenas a 6 gua est白  presente em todos eles atualmente 

embora alguns contem ainda com bicas coletivas em vez de liga96es 

individuais por moradia. 
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Al白m da apar色ncia flsica dos becos contrastar de forma 

acentuada com a aparencia das ruas, h6 um outro tipo de contraste 

muito importante marcado pela forma de apropr1a9さo dos terrenos 

onde se localizam as casas. Como j6 foi relatado os moradores das 

ruas s色o em geral proprietarios dos terrenos ao passo que os becos 

sgo 白  reas de invasさo. A partir da dicotomla entre propriet白rios- 

legltimos e posseiros-ilegitimos 白  que se estabelece a rela9色o 

entre as ruas e os becos, H6 uma eterna richa, As v邑zes yelada ，  とs 

vezes explicita, entre estes moradores da mesma Vila. Na concep9さo 

dos propriet6rios dos terrenos das ruas, 	os moradores dos becos 

moram de gra9a e nさo fazem nada para melhorar de vida, nem o local 

onde moram. Na concep9さo dos posseiros, a Prefeitura s6 tem verba 

para melhorar as ruas, asfalt6-las e ilumin6-las, nさo realizando 

melhorias nos becos ・  Al白m disso a constru9さo de uma Avenida sobre 

a Vila, citada no item anterior, refor9a ainda mais o conflito 

entre os propriet6rios de terrenos no local e os posseiros, pois 

enquanto que, para os propriet6rlos, esta 白  uma situa9きo 

vantaj osa, 	para os posseiros, constltui-se em uma sltua9きo 

desesperadora. 

A 	existencia desta dlvlsさo entre posselros e 

propriet白rios, entretanto, possui duas caracterlsticas importantes 

de ressaltar: a primeira 白  que, mesmo que os grupos tenham, muitas 

vezes, objetivos conflitantes, eles podem ocasionalmente estar 

unidos em fun9色o de um objetivo comum; e a segunda, 白  que o fato 

de haver Interesses conflitantes entre os grupos nさo significa que 

haja homogeneldade de Interesses dentro de cada um destes dois 

grupos. Mesmo dentro de cada rua e de cada beco h6 diverg倉ncias 
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entre os grupos de vlzlnhan9a marcadas por uma serle de 

coment白rios - folocas - a respeito de outros moradores do local. 

Estes coment6rios normalmente dizem respeito ao pouco interesse de 

certas pessoas em colaborar com o grupo como um todo, ou ainda, a 

pessoas especiflc as 	que sさo classlflcadas como !oucas, ou 

antipパ ticas, por serem portadoras de um comportamento pouc.o Usual 

na Vlla em quest色o, 

Embora eu tenha estudado a Vila como um todo, foi nos 

becos que concentrei meu trabalho de campo. Nさo por conveni白ncia, 

por facilidade, ou por acaso, mas por caracterlsticas de seus 

moradores ・  A popula9さo alvo desta pesquisa foram pessoas de balxa 

renda, especialmente mulheres com filhos pequenos; famlias de 

posseiros, moradores de casas muito simples, construidas 色  m geral 

de madeira irregular. Meus informantes estavam espalhados 

praticamente 	por todos os becos: Beco da Paz, Beco da Cobras, 

Beco da Alberto Barbosa, Mirim, Mirim 2, Beco da Canan白 la, Beco da 

Aidrovandro e Viela da Alegria. Al白m dos becos, trabalhei tamb白m 

com algumas famillas nas Ruas Ipe, Maraj 6, Alberto Barbosa, 

Gioconda e Itapema. 

O mapa nQ 2, que apresento a seguir, mostra a Vila Divina 

Provid白ncia, que 己  um setor da Vila Jardim, localizada na Zona 

Norte de Porto Alegre, As 6 reas mals escuras sさo os locais aonde 

concentrei meu trabalho de campo. 
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A Vila: Dados Quantitativos 

O objetivo da apresenta9さo dos dados que seguem 白  o de 

caracterizar e popula9ぎo da Vila Divina Provid白ncia de uma forma 

mais geral ・  j6 que a presente pesqulsa yel trabalher com apenas 

uma parcela, desta popula9色o. Os fatores escolhidos para tai- to 

foram a distribui9色o da popula9色o por grupos de idade, a situa9さo 

de trabalho dos moradores, a sltua9さo de renda, a sltua9さo de 

moradia, a presen9a de 6 gua nos domic 工 lios e o destino do lixo. 

Em l986 fol reallzada uma pesqulse quantltatlye na VIla 

Divina Providencia, pela equ!pe de profissionais da Unidade 

Senit6ria da Vila Divina Providencia (Posto do Valさo), a qual 

UtllI zarどi como base para a apresenta9さo dos dados a seguir. A 

pesquisa que recebeu o nome de Diagn6stico de Saade da Popula9さo 

da Area de Abrang邑ncla do Posto de Saade do Valさo, foi realizada 

por amostragem domiciliar, e estimou que a popula9さo da Vila 

Divina Providencia 白  de 7650 habItantes. (Ver tabelas no Anexo 1) 

A distribui9さo proporcional da popula9ぎo segundo grupos de 

idade na Vlla Dlvina Provldencla levantada Por esta 'Ievantada por esta Pesq1isa 

assemelha-se 色  distribui9さo de popula9さo brasileira como um todo, 

levantada pelo Censo demogr6fico de 1980. Segundo os dois estudos, 

os jlvens menores de 15 anos somam 37% na Vila e no Brasil, 

37,7%; es pessoas de 15 白  64 anos sさo 59,8% e no Brasil, 58,2%; os 

de mais de 65 anos s色o 2,9% na Vila e no BrasIl, 4,1%. 

Da popula9色o economicamente ativa da Vila Divina 

Provldencla, a maJゃrla sきo trabelhadores nさo quallficados ou semlー  

qual if icados 一  79％・  Na maior parte das fern工 llas os homens 
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trabalham como serventes de pedreiro, ou auxiliares de obras 

enquanto que as mulheres, nas poucas v邑zes que se empregam, atuam 

como faxineiras. Os empregos, tanto dos homens quanto das mulheres 

suo, muitas v邑zes, empregos tempor6rios. Os homens mudam com 

freqU邑ncia <tres a quatro vezes num ano) de local de trabalho. Em 

parte Isto ocorre porque esta .6 uma caracteristica do trabalho em 

constru9さes: uma v色z concluldas as obras, os homens precisam 

empregar-se em outro local. Mas, afora esta razさo, os homens 

trocam de emprego com frequencia ou porque em outro emprego 

obterさo alguma vantagem extra ~ uma flrma malor, Vale-allmen t a9さ  o, 

por exemplo - ou mesmo porque foram demitidos. As mulheres, a nさo 

ser que morem sozinhas com sua prole, em geral trabalham apenas 

ocasionalmente ・  Nestas sltua9さes elas veem o emprego como uma 

ajuda ao marido num momento diflcil. Urn outro motivo para a busca 

de um trabalho remunerado por parte das mulheres 白  a realiza9さo de 

um objetivo imediato bem definido, como por exemplo, poder dar um 

bo2j刀ho de aniversdrio para um dos flihos ・  Ocorre que nem sempre 白  

vantaj OSO, seja em termos famlllares, soclals ou econ6micos, para 

elas sairem de casa para trabalher fora tendo que delxar os fllhos 

em creches ou com vizinhos, Al白m disso, multas mulheres pensam que 

o fato delas trazerem dinheiro para casa, pode fazer com que o 

”、。ー｛ A 一、‘ 。 ‘h＋ローくコロ  mロ～、。  ～、””、～、”、h+4Hノ、  ーハ”，  ノ、  ど”ど＋hh+r、  Hロ  f白” イ 1lA 3 	A 
'“一‘ 』・、“レ  “一  ‘'‘ 、ノー  ーー  “‘、一‘‘、一Iー  ーレ“ード‘ 、J“い一 v ‘ 、“、J 、ー、J"‘ 、一  一“一  v 、一 ‘' vレ  “一  ‘ 、一“'‘ 一  一ー  

questさo do trabalho feminino fora do a mbito dom白stico ser6 tratada 

com mais profundidade no Capltulo III. 

A partir da Ilustra9ao da situa9ao de emprego dos 

moradores da Vlla, aclma, 白  posslyel ampllar a descrigさo para 

outros fetores que fazem parte da realidade da Vila. A renda 
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'famlllar e o tipo de moradia, por exemplo ・  

A renda familiar resultante da situa9さo de emprego dos 

moradores da Vila est6 distribulda da seguinte maneira: 31,5% das 

famllias tem renda Inferior a 2 sal6rios mlnimos; 36,7% percebe de 

3 さ  3,9 sal6rios-mlnimos; e 30,1% tem renda igual ou maior do que 

4 sal6rios-mlnimos. 

O fator renda encontra-se, por sua v邑z, vinculado ao fator 

tipo de moradia. As pessoas de renda mais baixa, menor do que 2 

sal6rios m nimos, moram na sua maioria (42%) em casas simples, 

feitas de restos de madeira, chapas de lata e papelao, e habitam 

os becos da Vlla. A medlda que a renda aumenta, esta percentagem 

diminui. Assim, das familias cuja faixa de renda encontra-se entre 

3 e 3,9 sal6rios-mlnimos, 18% 	vive em casas simples, do tipo 

acima descrito, e das que percebem 4 sal6rios-minimos ou mais, 

apenas 6％・  

As casas da Vlla, sejam elas construldas de tljolos, de 

madelra, mistas ou de restos de madeira, sさo casas pequenas em 

geral e abrlgam em m白dia 4/5 moradores por casa ・  As casas dos 

becos, que sさo notadamente as mal5 simples, s色o casas de uma ou 

duas pe9as, as qualS SさO utllIzada ao mesmo tempo como sala ・  

quarto e cozinha. 

1-l6 ainda outros dois aspectos na caracteriza9さo da Vila 

que chamam a aten9きo pela importancia que eles adquirem no dia-a- 

dla dos moradores, que s色o a 6 gua encanada e o destlno do llxo ・  

Durante os doze meses de trabalho de campo acompanhei dois 

movimentos reinvindlcat6rlos de dois becos diferentes que diziam 

respel to 色  a gua e ao llxo ・  A presen9a de 6 gua encanada nas casas 
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ou nos terrenos, 白  considerado um bem essencial pelos moradores, 

sendo que de todas as utilidades da 白  gua, a que 白  mais valorizada 

na VI.la  白  a lavagem das roupas, Atualmente, 84,3% das casas tem 

6gua encanada; 14,3% t白m 6 gua no terreno e apenas 1,4% nさo t色m 

agua ・  

O lixo dos domic 工 lios que, juntamente com a 6 gua tem 

motivado os moradores a 	participarem de 	movimentos 

reinvindicat6rios, tem basicamente quatro destinos diferentes 

dentro da Vila: 1) 0 DMLU recolhe em 69,2% dos domicilios; 2) 

20,3% joga no Riacho Val&o; 3) 7,0% queima; e 4) 3,5% enterra. 

A Vila em Carne e Osso 

A descrl9さo etnogr6fica do local pesquisado, corresponde 色  

tentativa de f1xa9色o de uma Imagem que 白  , na verdade, mutante. E 

congelar um momento, que acredita-se representativo, enquanto a 

realidade brinca de mudar permanentemente sua fei9さo. Mais do que 

isto, al白m de mudar sua fe19色o, ela apresenta-se multifacetada e 

baβ・ta que o investigador mude um pouco o angulo de visao para se 

deparar com uma outra face, inteiramente nova. O que apresento a 

seguir, portanto, sさo alguns momentos do cotidiano da Vila Divina 

Provld邑ncla vlvidos durante o trabalho de campo, 

Verde, vermelho, cor de vinho, laranja, as pe9as de roupa 

se altemnam no varal, em frente daquela casa de madelras tamb白m de 

diversas cores desbotadas. A s 5,30 da tarde a vila 	白  cheia de 

cores, さ  vlda! Os menlnos jogam .taco no melo da rua. As meninas 
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passelam corn suas- bonecas perto das casas' Multas crlan9as e 

adolecentes ・  de 	Idades que vさo de 2 さ  15 anos correm, gritem, 

brincam. Era verさo e o tempo estava muito bom. Os cachorros, 

presentes em todo o lugar, corriam atrds das bolas murchas. 

Algumas mulheres nos portさes das casas conversando, os hc;mens no 

bar. Fim de tarde na Alberto Barbosa. 

Cada casa tきo diferente da outra: na esquina da Gioconda 

as cases melhores ・  feltas de materla!, depolS vさo flcando mistas, 

s6 de madeira na proximidade da Mirim, e finalmente muito pobres 

nos becos das redondezas. 

Os caminhos tortuosos e irregulares, que estさo no luger 

das cal9adas, ore cheios de lixo e com o capim alto, ora de terra 

batida, sさo preteridos pelos pedestres em favor do meio da rua. 

Afinal, nぎo passa nenhum carro l6 mesmo. Al白m do mais, muitos dos 

cachorros flcam guardando suas casas, e a cal9ada torna-se 。  lugar 

malS pr6xlmo de uma dentada. 

Os cachorros e as crian9as estさo l6: de manhさ，  de tarde, 

de nolte; nas ruas ・  nas cases, nos patios, nas cal9adas, nos 

muros ・  no Posto de Saade ・  O dia-a-dia 白  marcado pela 

efervesc邑ncia de uma vida vivida em pequenos grupos. 

J6 referi anteriormente que esta pesquisa baseou-se nas 

Informa9さes coletadas principalmente entre moradores dos becos. 

Escolhi para Informantes um grupo de pessoas de baixa renda, 

moradoras de casas pr6prias ou alugadas em a reas de ocupa9さo 

Ilegal ・  E por lsso que rrLinha descrl9go do local centra-se nestas 

areas ・  mais especlficamente na Mirim, no beco da Paz, no beco das 
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Cobras e no Pombal. Estas quatro 6 reas forneceiri uma visぎo ger'al 

dos becos. 

Penso nas coisas que eu vejo quando ando pelas vielas, 

cal9adas, becos, valos e pontes. Nos becos, por exemplo, ao 

caminhar, eu vejo sacos de leite rasgados, latas de azeite 

amassadas enferrujadas, peda9os de roupa e p白s de sapato sem par, 

saco de salgadinho Elma Ships vazio, garrafa de Q-boa, lixo nさo 

identificado, pap白is de bala, bis, chocolate, escremento de 

cavalo, 6 gua de esgoto percorrendo o chさo de terra em diversas 

dire9乙es ・  Cheiro de esgoto. Vozes de・  crian9a ・  Casas, casinhas, 

casebres, muitas construidas virtualmente sobre ou ao longo de um 

esgoto exposto. Um destes valos e o Valさo, que fica na Mirim. O 

Valさo est6 l6 com seu barulho de 6 gua corrente e 白  em sua dire9章o 

que correm as 6 guas e os dejetos das redondezas. O lixo tamb白m, de 

certa forma, 白  atraido para este valo de aproximadamente 2 metros 

de largura por 400 de comprimento, ficando depositado no seu leito 

e nas suas bordas. 

A Mirlm 

A Mirim, nさo 白  propriamente um beco, mas tamb白m nさo 白  uma 

rua, 6 uma ruela de terra chela de casas de madeira, algumas multo 

pobres, outras nem tanto, feltas de materla!, Dela sal a Vlela da 

Alegria, um 	beco bem mais estreito e mais densamente povoado. 

Normalmente h6 v6rias pessoas caminhando pel'a rua que trocam entre 

si palavras e cumprimentos. Sさo adultos que conversam no meio da 

rua く nさo h6 cal9adas), e crian9as que brlncam. Os menlnos brincam 
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de carrinho, bola, e barcos que viajam na 白  gua do esgoto que corre 

pela rua. As meninas, em pequenos grupos, brincam de casinha. As 

maiores, de seis a nove anos sさo as mamぎes, que levam outras 

menores, de no maximo tres anos, para passear ・  As pequenas s色o as 

filhas, mas mesmo as filhas nぎo deixam de levar consigo 

boriequ i nhas, que por sua vez s&o os seus beb邑s ・  Estas brlncade I ras 

Infantis reproduzem cenas do dia-a-dia da Vila. O homem fora de 

casa, transporte [carrinho], lazer (bola], distancia (barcos que 

viajam na 6 gua] . A mulher respons6vel pela casa, sal em pequenos 

passelos pela vizinhan9a, sempre acompanhada por filhos(as) e 

netos (as). 

Nem sempre a Mirlm vive momentos de descontra9ao como o 

relatado acima. As v邑zes, de um local de brincadeiras Infantis e 

de conversas de amigos ela transforma-se em um lugar violento. 

Estas ocasiさes podem ser reconhecidas pela presen9a de certos 

Indicadores na rua, tais como: a presen9a de homens armados 

vigiando determinada 6 rea; um menor n mero de crian9as brincandor 

e a presen9a de pequenos grupos de adolecentes ou adultos reunidos 

fumando maconha ou alcoolizados. Al白m destes Indicadores sabe-se 

que, normalmente, as situa96es de perigo ocorrem nos fins-de 

semana, a partir de sexta-feira de tarde. 

Em conversas informais h6 ' muitos relatos de roubos, 

tr6flco e uso de drogas, assal tos, tiros e lnvasさes p0llclais ・  O 

convIvio com o perigo j6 	faz parte da vida dos moradores do 

local. 

Muitas casas daquela 6 rea j6 foram assaltadas e o Posto de 

Saade tamb白m j白  foi roubado duas v邑zes. Os carros dos medicos ou 
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dos funclon6rios estaclonados em frente ao Posto foram inムmeras 

vezes arrombados. Por esta razさo o Posto, certo dia, resolveu nさo 

prestar seus servl9os e contactou as lI deran9as locals em busca de 

uma solu9さo para problema da falta de seguran9a ・  Nesta ocaslぎo foi 

feito um pacto: nきo se rouba mals os doutor do Postinho que eles 

continuam a atender a popula9きo' 

Ouve-se refer邑ncias a respeito de roubos, estupros, brigas 

e agressさes policiais, ocorridos sobretudo durante a noite na 

wla, mas observel que as sltua96es eram apenas refざridas 

supe:ー ficialmente e que meus informantes n色o desejavam de fato 

falar sobre o ocorrido, E que na Mirim, por exemplo, quase todos 

se conhecem e falar sobre um crime ou assalto pode ter 

consequ邑ncias indesejadas. O di6logo que reproduzo a seguir, entre 

um morador da Mirim e uma funcion6ria do Posto de Saade Ilustra 

esta situa9さo: 

Morador: ...A 8ente nどo tem seguran9a nenhuma' 
Estes dias mataram um aqui na frente do Centro 
C（フmuni tdrゴo. Eu ouvi tr百s tiros mas nem fui o]力aI二  
No outro dia aPareceu a 力・・ma do cara af e querル  
saber o que tin力a acontecido, mas eu nEo v! nada ・  

Funcion白ria do Posto: Quer dizer que se algu'm 
ouve th一o, ngo aparece na Janela? 

Morador: Claro, senどo a gente pode levar um tiro 
ou se tu enxerga aiguma coisa pode !evar um tiro 
depolS. Fa9o que nどo vejo・  

Embora percebendo que os moradores da Vila convivessem com 

o perigo no seu dia-a-dia, especialmente no Cantさo, que 白  a parte 

mais estrelta da Mirlm, decidl nさo me aprofundar nestas quest6es ・  
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Ela言  n&o eram relevantes para a minha pesquisa, al白m dos moradores 

nさo se sentlrem 色  vontade para falar sobre elas. 

Muitas vezes tamb白m recebi conselhos de minhas Informantes 

para que eu tivesse cuidado com roubos, e apontavam para o meu 
、  

rel6gio de pulso. Nos primeiros meses de trabalho de campo eu 

chegava na Vlla e dlarlamente pelo menos duas 色 ， tr邑s pessoas me 

perguntavam: 

perguntaram 

significado. 

que 力oras sab? Foram tantas as v邑zes que me 

isto que eu compreendi que este dado tinha um 

Logo percebl que raras pessoas usavam rel6gio na 

Vila, e este era um dado que me interessava j6 que, entre outras 

colsas, eu estava estudando as rotinas das famillas. Depois 

en tendl que mals do que me perguntar as horas as pessoas estavam 

me chamando atengao para o fato de que eu estava com o rel6gio と  

vista. Isto significava,, em primeiro lugar, que eles reconheciam 

que eu era uma pessoa de fora daquele meio. Eu era diferente e 

eles expressavam Isto quando ao perguntarem as horas Indiretamente 

me diziam: tu est6s de rel6gio! Em segundo lugar, eles estavam me 

I nstrulndo para tomar cuidado com os ladrさes ・  Nesta sltua9きo ''Que 

力oras sab?''transf omnava-se de pergunta em advertencia ・  

O Beco da Paz 

O Beco da Paz est6 localizado entre a Rua dos Prazeres e a 

Rua Itapema e consiste de duas vlelas posicionadas em forma de 

uma cruz. E um dos becos mais estreitos da Vila sendo que em boa 

parte dele caminha-se sobre um cano de cimento, seccionado em 

v6rios pontos, por onde corre' uma parte do esgoto local. 
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No Beco da Paz, al白m das entrevlstas mndivladuals e 

conversas informais, 	eu costumava participar das reuniどes do 

Grupo de Mulheres do Beco da Paz realizadas na casa da D. Olivia. 

Era uma casa bem arrumada, principalmente em contraste com as 

demals casas do bec。・  Ela era feita de tijolos e possu工 a 山na sala 

conjugada corn a cozlnha e uma divlsAo lnterna felta corn um guarda- 

roupa de madelra, que separava o quarto da sala. Al白m dlsso havia 

um banheiro na casa com privada, pia e chuveiro. Provavelmente 

porque sua casa era a melhor que as reuni6es aconteciam l6. As 

reuniさes contavam com a presen9a de dez moradoras do beco, mais 

uma medlca e uma asslstente Soclal 	do Posto de Saude, As 

mulheres pediram a 	ajuda do Posto para encaminharem uma 

solicita9ao de instala9色o razo6vel de 	esgoto no beco aos 6 rgさo 

competentes. Elas tinham ouvido em um programa de r6dio muito 

popular Informa9さes sobre rnutirさo e doa9色o de material de 

constru9ao por parte da prefeitura, e pretendiam tamb白m obter este 

benef cio para melhorar o beco em que moravam, bem como as suas 

casas. Elas tamb白m desejavam melhorar a coleta do lixo no. local. 

En t ret an to, para encaminhar estas relvindlca9さes era 

necess白ria a ajuda de fora do beco. As mulheres do Beco da Paz 

reconheciam a existencia um outro universo, que 白  o universo da 

burocracia, dos poderes competentes, das pessoas influentes, dos 

telefonemas e das visitas a 6 rgさos governamentais. Reconheciam a 

existencia de um c6digo diferente daquele que vigorava no beco e 

que elas nさo dominavam・  Neste caso sablam que o pessoal do Posto 

poderia ajudar. 

A motlva9さo malor dessas mulheres, expressa na voz da sua 
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lider, eleita posteriormente a presidente do Grupo de Mulheres dd 

Beco da Paz, vinha da observa9さo de outra vila pr6xima, que havia 

conseguido resolver o problema do lixo com a organ1za9さo 

comuni t6rla: Se eles conseguiram1, por que n6s n百o podemos tamb'm? 

O problema de falta de esgoto, o da nさo coleta de lixo e as 

condi9己eち  de moradia sさo pontos crfticos para muitos moradores do 

Beco de Paz. Mas esta nさo era uma posi9&o geral da Vlla Divina 

Providencia. Outras partes da Vila1 como e pr6pria Mirim, o Beco 

da Canan白la e o Pombal 

reivindica9さo. 

n色o viviam este mesmo momento de 

O Beco Das Cobras 

O Beco das Cobras est6 situado em uma das partes mais 

altas da Vila Divina Providencia. Dele se tem uma bela vista do 

Shopping Center Iguatemi, e das mansさes do bairro vizinho Ch6cara 

das Pedras. Entretanto sua realidade contrasta de forma gritante 

com a paisagem avistada, porque o Beco das Cobras 白  um lugar muito 

diferente, principalmente devido 'a presen9a marcante do lixo. O 

lixo no Beco da Cobras est6 acumulado muito pr6ximo さ  s casas pois 

aquele 白  um lugar que nさo 白  atendido pelo Departamento Municipal 

de Limpeza Urbana - DMLU 4. 

O Beco das Cobras, f'ica no fim da Vila. As casas 

encontram-se to.aas enfileiradas, uma ao lado da outra, com as 

portas pare o lado sul e os fundos pare a rue Maraj6. Localiza-se 

de frente para um descampado, aonde v白rios animais convivem entre 
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si e com as pessoas, igualmente. H白  mais de 10 tipos diferentes de 

anlmalS: cavalos, cabritos, porcos, galinhas, pintos, patos, 

p白ssaros diversos, ratos brancos, 	ratazanas, porquinhos da l ndia, 

cobras, cさes e gatos. Certa vez os moradores contaram o n mero de 

cさes do beco por ocasiさo de uma campanha de vacina9さo anti-r6bica 

e constataram a presen9a de. 40 cさes num local aonde h6 27 casas. 

As crian9as est色o em constante contato com o lixo e o lodo 

presentes no ambiente ・  Seus rostos, seus corpos e suas roupas, 

normalmente muito pequenas ou muito grandes para o seu tamanho, 

aparecem marcados por manchas de terra e lodo. Como h6 muitas 

crlan9as pretas e mulatas no local, estas manchas nas suas peles 

apresentam-se amareladas devido ao contraste da cor de terra na 

pele escura. 

Entretanto, a presen9a da sujeira descrita acima nさo 

ocorre devldo 白  aus己ncla de 6 gua, mas 白  precarledade das 

instala9ろes hldraullcas ・  A llga9さo da 白  gua, feita vla man8uelras 

de borracha dispostas na superflcie ou parcialmente enterradas no 

chさo, faz com que, ao mesmo tempo que ela consista em um 

instrumento para 1lmpar e lavar, seja o corpo, a lou9a, as roupas 

ou a casa, 	ela tamb白m seja um elemento poluidor. E que h6 muito 

lixo estocado no local e muito lodo devido aos vazamentos das 

mangueiras que levam a 6 gua at白  as casas. 

O constante Ir e vir das crian9as no meio deste ambiente 

faz com que elas carreguem consigo este aspecto de sujeira. E na 

percep9色o das mさes, nさo vale 色  pena banha-las frequentemente pois 

logo estarさo sujas novamente. Al白m do mais nさo h6 chuveiros nas 

casas, nem banheiro ・  S6 em sltua9さes especlals, como と  lda ao 
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、Posto de Sa白de, a urn Hospltal ou a visita de algu白m de fora 白  que 

elas entendem valer 色  pena dar um banho nas crlan9as. No dla-a-dla 

as mさes utilizam com frequencia a t白cnica do banho de pano 

molhado, ou seja, o banho consiste em passar um pano molhado nas 

mさos ・  nos p白s e no rosto da crian9a ・  lisa-se ainda lavar o corpo da 

crian9a mas nさo investir muito na limpeza da regiさo que vai dos 

joelhos at白  os p白s, pois estes, sem cal9ados, logo estarさo sujos. 

Apesar da sujeira impregnada nas crian9as e nas. suas 

roupas, duas coisas chamam a aten9さo no Beco das Cobras; a 

primeira e que os beb色s s色o em geral robustos, bem cuidados e 

limpos, contrastando com o resto do ambiente ao seu redor, e 

segundo, os varais sさo grandes e cheios de roupas limpas as qualS 

as mulheres chamam de bdndeiras. Ambos, os bebes e as bandelr8s 

sさo fatores de grande orgulho para as mulheres do Beco das Cobras. 

As mulheres do Beco das Cobras passam grande parte do dia 

lavando roupa em pequenos tanques e percebe-se que h6 v6rias 

razさes para tanto. Em parte, elas ficam muito tempo no tanque 

porque a pressさo da 6 gua 白  pouca; outra razさo, 白  porque as roupas 

sさo muito sujas de terra e, em tal circunst6ncia, a limpeza 白  

demorada, exigindo grande esfor9o de esfregar e bater as roupas. 

Quando as mulheres nさo estさo lavando roupa nos tanques, ele 白  

ocupado pelas meninas de 4-5 anos de idade, que lavam talheres e 

lou9as, 

Ocupar o tanque para lavar lou9a faz parte da Soclal丘a9さo 

das meninas do Beco das Cobras. E esta 白  uma atividade que elas 

exercem com muito orgulho. Afora esta responsabilidade, que 

consiste tamb白m em uma brincadeira, elas ainda bem pequenas ja 

- 48 ー  



Bl 7 I I 	I 9I 11 1 9 1 11 I 5I %*/C 5 I WC 13 3 1 1 

f casa~ 
Ize i a- I 
l （ユロ r一  t 

casai 
zela-
dor  

I 

2 4 6 8 10 12 

13 14 15 16 17 18 	I 

passam boa parte do dla culdando dos 1rmさos menores, ou brincando 

em pequenos grupos de meninas de Idades variadas. 

Os meninos brincam no descampado em frente 色  s casas, 

passam boa parte do dia cuidando dos írmaos menores, ou brincando 

em pequenos grupos de meninas de idades variadas. 

Os meninos brincam no descampado em frente as casas, 

permanentemente busdando coisas nos montes de lixO para brincar. O 

lixo naquele lugar, que para o Posto de Saade, representa uma 

permanentemente busdando coisas nos montes de lixo para brincar. 0 

lixo naquele lugar, que para o Posto de Sat:1de, representa uma 

fonte potencial de doen9as, para as crian9as constitui-se em uma fonte potencial de doengas, para as criangas constitui-se em uma 

fonte de brincadeiras, rico em elementos ladicos. fonte de brincadeiras, rico em elementos 10dicos. 

O Pombal 0 Pombal 

O Pombal 白  um pav1lh色o comprido de madeira com cerca de 6 

portas de cada lado, em frente a outro pavilhさo com outras tantas 

portas, como mostra o desenho a seguir. Cada porta consiste na 

entrada de uma pe9a de aproximadamente 2,50m x 2,OOm. No Pombal, 

segundo moradores, habitam aproximadamente 40 famllias de em m白dia 

4 pessoas cada. Cada pe9a cont白m, em termos de mobili6rio, 

normalmente uma cama de solteiro, uma mesa e/ ou um fogさo, e a s 

v邑zes, um armarlo ・  Al白m dlsso, h6 multos cobertores e roupas 

dobradas ocupando um canto da pe9a, 

0 Pombal 	um pavilhao comprido de madeira com cerca de 6 

portas de cada lado, em frente a outro pavilhao com outras tantas 

portas, como mostra o desenho a seguir. Cada porta consiste na 

entrada de uma pega de aproximadamente 2,50m x 2,00m. No Pombal, 

segundo moradores, habitam aproximadamente 40 familias de em média 

4 pessoas cada. Cada pega contém, em termos de mobiliario, 

normalmente uma cama de solteiro, uma mesa e/ ou um fogao, e as 

vêzes, um armário. Além disso, ha muitos cobertores e roupas 

dobradas ocupando um canto da peça. 

	Ltarut旦ngn三」ー  gus..1_ ~ 
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O Pombal 白  um lugar sul generis. O pr6prio nome sugere a 

grande concentra9ao de pessoas与  que circulam no local, o que se lhe 

constitui em uma caracteristica marcante. No corredor entre os 

dois pavilhさes, h6 sempre, no n工 vel do chao ・  muitas pessoas 

circulando, crian9as correndo, bebes aprendendo a caminhar, vozes, 

masica, cheiros. E, em um n工 vel mais alto, muitas roupas secando 

em varais improvisados, apoiados por taquaras ・  que entrecortam o 

espa9o entre os dois pavilhさes. 

Os moradores do Pombal sきo, multas v邑zes, pessoas sem 

emprego fixo, que por essa razさo, rido tem possibilidade de 

conseguir um fiador ou mesmo os documentos necess6rios para a 

いca9色o ou aqul5l9さo regular de urna casa em outro lugar ・  A 

propriet6ria do Pombal, a qual, segundo informantes, possal mais 

seis pombais em Porto Alegre, nきo exige fiador, nem documentos, 

apenas o dinheiro do aluguel adiantado. O valor dos alugueis - ao 

redor de um sal6rio m工 fin。ノp色s por pe9a ー  白  considerado bastante 

elevado pelos moradores, nさo apenas e rn rela9さo ao seu poder 

aquisi t ivo, mas principalmente em rela9色o 色  s condi9さes das pe9as 

as qualS flcam invariavelmente alagadas nos dlas de chuva ・  devldo 

ao p白sslmo estado das telhas e do forro do pr白dl。・  Os alugu白 lS 

variam nさo de' acordo com as condi9さes fisicas de cada pe9a ー  

algumas maiores, outras nさo tao a midas ~ nem conforme o nムmero de 

moradores de cada pe9a, mas conforme o ルegu6s・  O freguどs que 

reclama de qualquer coisa 白  punido com o aumento do pre9o do 

aluguel. Este tipo de procedimento, comumente relatado pelos 

moradores do Pombal, nao pode, no entanto, ser comprovado s pois 

nao h6 qualquer tipo de contrato ou recibo de pagamento das pe9as. 
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Sabe-se apenas que em casos de n&o pagamento ・  o despejo 白  

procedido pelo filho da propriet6ria do Pombal, que costuma 

amea9ar o Inquilino com um facさo, caso ele se recuse a sair. 

A presen9a de percevejos nas pe9as, especialmente nos 

colchさes, e a precariedade de instala96es hidr6ulicas sきo 

frequentemente relatados pelos moradores como os seus maiores 

problema S. Os dols tanques disponivelS para a lavagern da roupa ・  

contam com apenas uma torneira, o que obriga as mulheres a 

deixarem as suas trouxas de roupa na fila desde a maia-noite de um 

dia para poderem ocupar o tanque na manha seguinte. O turno da 

manha 白  o hor6rio preferencial para a lavagem de roupas j6 que as 

cordas usadas como varal sさo poucas, e a roupa precisa passar o 

dia todo no varal para secar. Al白m de poucos tanques, os moradores 

reclamam da existencia de apenas um chuveiro que conta s6 com 6 gua 

fria, o que 白  considerado insuficiente para uma popula9きo de 

aproximadamente 160 pessoas. Por a ltimo, os moradores ainda 

protestam pela exlst邑ncla de apenas um vaso sanlt6rlo ・  。  que 

obrlga as pessoas a manterem em suas pe9as um penico・  que 白  muitas 

v邑zes esvaslado no pr6prlo corredor entre os dols payllhさes ・  

Apesar dos moradores considerarem crlticas as condi9さes de 

moradia oferecidas pelo Pombal, eles temem serem despejados e nさo 

conseguirem outro lugar para morar ・  Sua expectativa 白  de que 

aquela situa9さo seja provls6rla, mas o sentldo de provisorledade 白  

relativo, posto que v6rias familias est色o morando l白  h6 muitos 

anoS. 
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O Posto de Saade da Vila 

O Posto de Saade, localizado na Vila Divina Provid邑ncia 

consiste em uma casa como outras da Rua Circular. O seu espa o 

interno foi transforniddo para abrigar ali um complexo de cinco 

consult6rios .m白dicos, dois consult6rios dent6rios, sala de espera, 

salas de recupera9ぎo e obs「もrVa9さo, sala de reuniさes ・  cozinha ・  

banhelros e sala、  de refel96es. Sua cons七ru9きo, felte de madelra e 

ti加los 白  composta de tr邑s casas llgedas 戸or um p6tl。  lnterno de 

aproxlmadamente 6m x lOm. Na casa da frente estさo locallzados tr邑s 

consult6rlos m白dicos, uma sela de enfei'magem, uma sala para 

pacientes em observa9さo, uma sela de recupera9ぎ。・  uma sala de 

espera, urn banheiro e a portaria/secretaria; na casa central, h6 

'um consult6rio dent6rio recentemente constru do; e na casa dos 

fundos, situam-se mais dois consult6rios m白dicos, um dent白rio, uma 

sela de estudos e de reunlさes, urna sala de refel9さes e uma 

cozinhe. 

A entrada para a portarla/secretarla locallza-se nos 

fundos da casa da frente. E l6 que se reallzam as marca9さes de 

consultas e 白  onde inlCla e flla de espera por fichas que se 

estende pelo pequeno p6tio existente entre as casas que compさem o 

Posto. 

O Posto de Saade 白  um lugar movimentado, muitas pessoas 

entrem, saem, retornam, ficam e conversam entre si, especialmente 

das lo a s l2 h e das l4 と  s l7h, Na case da frente, aonde se 

realizam o maior n mero de atendimentos a pacientes h白, nestes 

hor白rios, um burburinho vindo especialmente das salas que nさo tem 
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porta, que sぎo: a de espera, a de enfermagem, a de recupera9さo e a 

de recep9さo. Os pacientes falam corn a. recepcionista e conversam 

entre si na sala de espera. Na maioria das vezes o assunto esta 

relacionado と  doen9a ou a tratamentos m白dlcos ・  Falara tamb白m da 

vida pessoal, de dificuldades financeiras e familiares que 

enfrentam. A sala de espera 白  freqUentemente um local aonde se 

processa a troca de lnforme9さes diversas sobre creches ・  sobre 

ticket do leite, sobre ch6s caseiros, al白m da troca de noticias 

sobre conhecidos comuns. Al白m da sala de espera, 白  intenso o 

mo Vlrnento na sala de enfermagem e na sala de recupera9さo pols 白  

ali que acontecem es consultas com os enfermeiros, auxiliares e 

atendentes de enfermagem. Eles fazem curativos, dさo vacinas, pesam 

e medem crian9as e fazem coment6rios sobre o estado geral das 

mesmas. 

Ao contr白rio das salas abertas, os consult6rios sさo 

lugares reservados. O rn白dlco val 色  sala de espera ・  chama o 

paclente preylamente marcado para a consulte e leva一。  at白  o 

consult6rio onde se processa uma consulta individual e reservada. 

Na casa dos fundos o clima 白  descontraIdo. Junto a cozinha 

e 色  s salas de' refei9さes e de reuniさo, 	encontram-se os 

prof i ss ioria is nos intervalos entre consultas, ou quando estきo 

chegando ou saindo para visitas na Vlla' As conversas entre eles 

versam sobre assuntos dlversos: comentam fatos ocorrldos na Vlla, 

ou noticias de jornal, ou ainda filmes, livros, prescri9さes para 

pacientes e at白  receitas culin白rias. Por volta do meio dia um 

cheiro agradavel de comida invade todas as pe9as da casa dos 

fundos e alguns profisslonais que trabalham pela manhさ  e pela 
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tarde sentam jintos para a refei9Ao ・  

O ambiente por ser' descrito como descontra 工do e Informal, 

nさo significa que nきo seja fortemente marcado pela hierarquia das 

posi96es ocupadas pelos profissionais. No 6 pice desta hierarquia 

est色o os m白dicos contratados e na sua base o cozinheira do Posto. 

Entre os dois extremos estさo os dentistas, a assistente social, a 

enfermeira, 	os m白dIcos residentes, atendentes, os auxiliares e os 

secre t6r los. 

O Servi9o de Saade Comunit6ria 

A Unldade Sanit白rio Vlla DlVlna Prbvid邑ncla foi crlada em 

1986, como parte do Servi9o de Saロde Comunit白ria do Grupo 

Hospitalar Concei9さo - SSC/GHC. O Posto do Valさo, como 白  conhecido 

dentro do Servi9o de Saade Comunit6ria,, 白  um dos quatro Postos de 

Sa6de do SSC/GHC, especializados em medicina geral comunit6ria. 

Esta especialidade, embora muito comum em v6rias partes do mundo e 

pouco comum no Brasil e na Am白rica Latina. 

A ld白 la b白slco da mediclna comunlt白rla 白  a de atendimento 

integral a s necessidades de saade de uma popula9さo determinada. 

Isto Inclui v白rios nlveis, a saber, o ambulatorial, o domiciliar, 

o comunit6rio e o hospitalar, "abrangendo indistintamente todos os 

problemas de saade da popula9ぎo alvo, com facilidade de acesso." 

Al白m disso os centros de medicina comunit6ria prop6em-se a motivar 

a 	''partlcl p a9きo da comunidade no planejamento, execu9色o e 

ovalla9さo dos servl9os prestados, atrav白s do trabalho lnt egrado 

com institui9さes, associa9さes de bairro e indivlduos da 
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"a realizar trabalho na comunidade incentivando,' comunidade", 

desenvolvendo e orientando aspectos de promo9ao da saade atuando 

nas escolas, creches, lnstitui9乙es de idosos, institui9さes 

rellglosas, locais de trabalho e grupos de auto ajuda". A nivel 

educacional visam ainda treinar profissionais de saムde de 

diferentes 6 reas, desenvolver pesquisas e Incentivar a educa9ao 

continuada dos seus membros. (Servi9o de Saade Comunit6ria do 

GHC, 1984: 09) 

Para a reallza9さo dos seus objetivos o Posto de Saade do 

Valso conta com uma equipe multidiciplinar de 02 odont6logos ・  05 

m白dicos, 01 enfermeira, 03 auxiliares de enfermagem, 01 atendente 

de enfermagem, 02 auxiliares administrativOs, 06 medicos 

residentes e 01 assistente social., 01 auxilIar de limpeza e 01 

cozinheira. 

Os profissiく）nals, al己m de se ocuparem com as atividades 

pr6prlas das suas areas de forma9色o no Posto de Saade ・  dlspendem 

aproximadamente a metade do seu dia de trabalho no que chamam de 

atividades comunlt.rias, que sさo as suas a9さes junto さ  s diversas 

escolas, creches, lares vicinais, grupos de auto-ajuda ・  

assocla9どes de moradores, formalS OU lnformalS e outras 

Institui9さes locais. Comp profissionais dentro do Posto, quase 

todos trabalham no atendimento 色  popula9ao, bem como em atividades 

de pesquisa, avalla9さo do servi9o de saade e trelnamento de outros 

proflss lona is, Fora do Posto, sua atua9ao cobre uma extensa gama 

de atlvidades, que vgo desde pales tras, campanhas de preven9きo e 

promo9ao da saade, at白  a partlcipa9さo dlreta nas decisさes da 

assoc la9さo de moradores corno urn grupo local const i tuld。・  passando 
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ainda por ativldades recreatlvas para crlan9as e organizadoras de 

movimentos 	r-einvindlcat6rios 	da 	Vila. 	Estas 	atividades 

comunit6rias sきo de tal forma importantes para o Posto de Saade 

que a pr6pria avalla9さo dos pronss I onals 白  feita, em grande 

parte, de acordo com o seu desempenho junto a elas. 

O Posto conta com alguns programas de interven9&o aos 

quais sきo dados aten9色o especial, sendo os principais, o Programa 

da Crian9a e o Programa da Mulher ・  

O Programa da Mulher 白  bastante amplo e Inclui o programa 

de preven9色o de cancer de colo uterino e de mamas, o programa de 

anticoncep9色o e o de pr白-natal, para gestantes. O programa da 

Crian9a inclui sete 6 reas visando a popula9さo infantil de O 色  3 

anos de idade: 1) crescimento e desenvolvimento das crian9as; 2) 

aleltamento materno e orienta9さo allmentar; 3) i munlza96es; 4) 

cuidados relacionados 色  saade oral; 5) doen9a diarr白 lca; 6) doen9a 

respirat6ria; 7)identifica9色o e acompanhamento das crian9as de 

risco 5 . 

Conforme j6 foi relatado, h白  um grande movimento de 

pessoas no Posto de Saude, no entanto, o Posto nさo 白  a u nica 

alternativa de servi9os de saade para a popula9さo local. O 

Postinho, como 白  chamado pelos moradores da Vila, 白  mais utilizado 

para problemas Imediatos e relativamente simples, bem como para 

doen9as cr6nicas que exigem reconsultas freqUentes. Segundo o 

Diagn6stico de Sa6de da Popula9さo da A rea de Abrang色ncia do Posto 

de Saade do Valさo, j6 citado anteriormente, as pessoas buscam 

atendimento m乙dico em 28 dIferentes locais de atendimento. Al白m 

disso, verlflca-se tamb白m que a medlc'ina oflcial 白  um dos agentes 

、  
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de cura acionados, mas nきo o u nico. A mesma pesqulse encontrou 

que em 81% dos domClllos sさo utiHzados ch6s caselro白  para o 

tratamento de doen9as; 29% dos domic lios consultam o balconista 

da farmacia, 26,9% vさo a henzedelras, e 21,7% a centros espiritosf 

No grupo especifico por mim estudado os nムmeros encontrados sきo um 

pouco diferentes devido ao feto de eu estar trabalhando apenas com 

famlias que tinham filhos pequenos, e neste universo, por 

exempl。，  100% das pessoas usavam ch6s caselros para os bebes e 

praticamente todas levavam seus filhos a benzedeiras. 

O Val色o: A Perspectiva da Equipe 

Tendo em vista a grande quantidade e a diversidade das 

atlvidades desempenhados pela equlpe do Posto de Saade ・  os seus 

membros muitas v己zes relatam sentirem-se sobrecarrega dos・  sua 

aut○ー imagem, expressa por palavras ou por desenhos ・  sugere o 

anseio que sentem, em certos momentos, de terem maltiplas pernas, 

bra9os e cabe9as, serem verdadeiros santos, moradores do Hosplcio 

S色o Pedro ou E.Ts (Extra-Terrestres). No Anexo 2 desta disserta9きo 

apresento os desenhos por eles elaborados em um exerc 工 cio onde 

cada membro da equipe deveria desenhar o profissional de medicina 

comunit6ria. 

Como o Posto esta na Vlla j6 h白  v6rios anos, e prop6e-se a 

desempenhar atividades comunit6rias, como as referidas no item 

anterior, observa-se um intenso envolvimento da equipe com os 

problemas locais. Os membros da equipe conhecem profundamente a 

popula9色o local e muitos dos detalhes mais l ntimos dos vidas dos 
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moradores' Os 「肥dicos comunlt白rlos se prop6em a serem m白dicos de 

famllia e podem atender atと  quatro gera9さes de uma mesma famllia ・  

Isto acontecendo, ano ap6s ano, verifica-se grande familiaridade 

no tratamento que os profissionais dispensam a s pessoas da Vila e 

vice-versa. Mas, se por um lado, a proximidade entre 

pronsslonals e a popula9さo 白  importante a nive.l terap邑utico, a 

medida que conhecendo as pessoas consideram ser posslvel propor um 

tratamento adequado para a sua doen9a especlfica, por outro, 白  

apontado como fator causador de enormes ang6stias aos 

proflsslona is, quando os problemas apresentados nos consult6r los 

nさo sさo cur6veis com comprimidos, Inje96es ou pomadas. Exemplos 

destas sltua9さes n色o faltam: sきo lnムmeras mulheres que ao 

saberem-se gr6vidas de um fllho indesejado buscam uma solu9色o no 

consult6rio de um m白dico sem recursos frente a legisla9貸o nacional 

antlーaborto; ou sさo mulheres e crian9as espancadas por um 

marido/pai alco6latra, desempregado e desesperado que apesar de 

tudo e , e continuar6 sendo, o chefe-da-familia; ou sさo familias 

desnutridas e maltratadas por um contexto econ6mico degradante. 

O trabalho comunitario, por sua vez, 白  outro fator gerador 

de ansiedade entre os profissionais do Fosto. Na visさo do Posto e 

da literatura a este respeito, existe um tipo ideai de 

profissional em medicina cOmunit6ria, que 白  aquele ser plenamente 

integrado 色  comunidade em que atua, que promove atividades 

comunl tar las, que partlcipa de grupos operatlvos, que vai a 

reuni6es de moradores, enfim, que se envolve em movimentos sociais 

e pollticos da comunidade porque entende que a saade da popula9さo 

s6 melhora se as condl9とes gerals de vlda melhorarem. Mas ・  em 
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primeiro lugar, estes profissionais t色m, em geral, 	forme9さo numa 

6rea t白cnica como a medicina, a enfermagem ou a odontologia, e 

enfrentam bastante dificuldades quando se deparam com a dinamica 

descontlnua da vida social que obedece a uma l6gica pr6pria de 

altos e baixos, 	fluxos e refluxos' 	Em segundo luga r, 	as 

e.pectativas em rela9さo ao movimento social sさo tさo elevadas que 

se as coisas nさo acontecem conforme o esperado, o que 白  muito 

comum de ocorrer, isto gera nos profissionais urn grande sentimento 

de frustra9さo, como se eles fossem respons6veis por aquilo que 

eles consideraram falhas ou retrocessos no movimento ', 

O Postinho: a Perspectiva da Popula9ぎo 

A local1za9きo do Posto (ver mapa nQ 2) no centro da Vila 

faz dele um local de f白cil acesso A popula9さo. Em algum momento de 

suas Vldas na Vlla uma grande parte das famillas ja passou pelos 

cuidados do Posto. As mulheres e as crian9as s&o as maiores 

usu6rias e para usufruirem do atendimento m白dico e odontol6gico 

gratuito s6 白  necessario que apresentem uma conta de luz ou algum 

comprovante de que moram na ム  rea de atua9ao do Posto. Isto nem 

sempre ' uma tarefa f6cll P 0ls ha pessoas que nさo possuem 

comprovante de moradia ou que moram nas proximidades ・  mas nさo 

fazem parte da ム  rea de atua9さo do Posto ・  Nestes casos sきo 

obrigadas a dar um jeftinho para contornar a sltua9色o ・  como por 

exemplo, pedir uma conta de luz emprestada a um vizinho ou parente 

a fim de comprovarem a moradia no local. 

Os paclentes chegam 	ao Posto a partlr das 8 ン  horas da 
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manhさ  a fim de marcarem uma consulta. Se for um problema de 

urg邑ncia, elas sきo logo atendidas, pelo m白dico que estiver 

disponlvel. Sen色o 白  marcada uma consulta com o m白dico que o 

paciente escolhe ao longo daquele mesmo dia, ou de outro dia 

conforme a decisさo do paciente e a disponibilidade do m白dico, A 

triagem 白  feita pela secret6ria do Posto que fica atr6s de uma 

pequena janela fazendo a marca9さo das consultas. 

Mult as v色zes as consultas demoram para lnlClar, e 

frequentemente h白  pessoas esperando por mals de uma hora na sala 

de espera ou no p6tio do Posto. Esta espera 6 gerada por duas 

Sltua9さes dlstln t as: ou os m白dlcos estさo atrasados nas consultas 

do dia e os paclentes sさo obrlgados a esperar at白  que chegue a 

sua vez, ou os pacientes v色o marcar consulta cedo da manh色  e s6 

conseguem para uma ou duas horas mais tarde, ficando l6 at白  

chegar a sua vez de consultar ・  Estas, em geral ・  sさo pessoas que 

pensam nさo valer a pena ir at白  as suas casas para retornarem mais 

tarde, ou pessoas que nきo usam rel6gio, o que dificulta a 

ver I f Ic a9さo do hor6rio da ・ consulta ・  Quando estas pessoas passam 

multo tempo esperando, seja porque nさo 白  hora da sua consulta, ou 

、 porque os m白dicos estきo atrasados, e multo freqUent'e sentirem-se 

aborrecidas pela demora da consulta e comentarem umas com as 

outras sobre es dificuldades que encontram para serem atendidas. 

A nさo utiliza9さo de rel6gio por parte da maioria dos 

moradores da Vila, ou talvez uma nogさo de tempo que nさo seja 

organizada pelo rel6gio, provoca tamb白m um grande namero de 

atrasos 色  s consultas. Nestes casos os paclentes perdem a consulte 

e precisam retornar num outro dia. O sentimento que fica nos 
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usu6rlos do Posto de Sa丘de, portanto 白  o segulnte: quando os 

pacientes se atrasam, eles sgo punidos corn a 	perda da vez e 

preclsam voltar outro dla, mas quando os m白dlcos se atrasem nさo 

adianta reclamar, s6 lhes resta esperar e, Estas reclama96es, 

entretanto, dificilmente chegam at白  os m白dicos. Elas chegavam at白  

a mim, em duas situa9さes: quando eu, chegando ou saindo do Posto 

de Saade, encontrava minhas informantes que tinham ido consultar 

no Posto; ou quando eu fazia minhas observa9さes na sala de espera 

do Posto de Saロde. 

Nas observa9さes de sala de espera observei que as mulheres 

normalmente 	vきo 	ao 	Posto 	prlnclpalmente 	para 	consul tos 

ginecoldgicas, (fazem exames preventivos de cancer, exames pr白- 

natais), para problemas de nervos, pressどo alto, dor de gorgan to 

e Vhoses. As crlan9as, sさo levadas, pelas mさes ou av6s devldo a 

gripes, bronquites, vermes, feridas, para fazer curativo, vacinar, 

pesar e medir. Os homens, bem menos frequentes, consultam para 

press月‘o alta, para os nervos e por motivos que os tenham feito 

faltar ao trabalho, a fim de obterem um atestado m白dico 9 ・ 	Em 

geral cada paciente tem um m白dico em quem confia no Posto e 白  ele 

que, segundo os pacientes ・  

traせamen t os. 
1 

acerta os seus dlagn6s tlcos e 

Embora seja enfatlzado de ambas as partes, esta estrelta 

rel9さo entre m白dico e paciente, h6 contradi9さes neste sistema. Um 
「  

exenplo disto 白  o fato de que o Posto, embora incentive o 

acompanhamento pr白-natal das gestantes feito pelo mesmo m白dico, 

os partos correm, em geral, ho Hospital Concei9さo, e as pacientes 

n色o podem ter seus m白dlcos presentes ・  E que eles sさo funcionarlos 
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do' Posto e nさo do Hospital. Esta contradl9色o 白  percebida pelas 

mulheres que v6rlas v4zes ouvl protestarem a este respeito ・  

Pare os moradores da Vila o Postinho, como 白  chamado 

invariavelmente, 白  um dos recursos de cura disponlveis, utilizado 

para alguns tlpos de doen9as, como as aclma cltadas ・  

Simultaneamente e ele sさo tamb白m procurados outro.s recursos. Entre 

os mais utilizados encontram-se os chムs e rem白dios caseiros ・  

benzeduras, centros esplritas, outros Postos de Saade e 

Hospi talいo ・  
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Notas do Capltulo 11: 

1. Este dado, bem como os dentais dados quantitativos que constam 

nesta disserta9&o ，  白  provenelente de uma pesqulsa reallzada pela 

Equipe de Epldemlologla do Hospital Concei9さo, chamado 

・‘Diagn6stico de Saade da Popula9さo da A rea de Abrangencla do Post。  

de Saade do Va1さo", realizada em 1986, cujas tabelas encontram-se 

no Anexo I. 

2. A este respeito fer Fonseca, 1986. 

3. A este respeito ver Fonseca, 1986. 

4. No final do perlodo de 12 meses durante o qual se estendeu a 

pesquisa de campo, observei o In工cio de 	um movimento 

reivindicat6rio junto ao DMLU, promovido em especial pelo Posto de 

Saade, que resultou na coleta do lixo espalhado no Beco das 

Cobras. Infelizmente nさo ser白  posslvel abordar a dinamica deste 

movimento, nem os seus resultados nesta disserta9さo, sob pena de 

dispersar da linho condutora deste trabalho. No entanto este 

movimento, bem como o movimento relnvindicat6rio observado no Beco 

da Paz, ser白  abordado, posterlormente, em um artigo separado. E 

Importante ressaltar, no momento, a Influ邑ncia exercida pelo Posto 

de Saade junto a esta Vila. 

5. A este respeito ver o Programa da Crian9a da Unidade de Saade 

comunit白ria do Grupo Hospitalar Concel9さo, setembro, 1990. (mlmeo) 

6. A este respeito ver Knauth, 1991. 

7. A este respeito ver Knauth, 1991. 

8,A sltua9さo descrita evidencla uma das formas da rela9ao de 

poder existente entre m白dicos e pacientes. A este respeito ver 

Knauth, 1991. 
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9. A questさo dos atestados m白dicos solicitados por homens da Vila 

provoca, multas v邑zes, um tipo de conflito velado entre estes dois 

tlpos de agentes Soclais ・  A concessさo de um atestado s6 se realiza 

na presenぐa de slntomas de um doen9a que, de fato ・  lncapacite o 

paciente de comparecer ao trabalho. Sabendo disso, muitos homens 

'a l egarn aos m白dicos que estさo com forte dlarr白la ・  Esta 

justificativa j6 白  conhecida dos m白dicos, que nさo tendo como 

verificar clinicamente este estado, sさo obrigados a fornecerem o 

atestado. 

10. A este respeito ver Knauth, 1991. 
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CAPITULO III 

AS FAMiLIAS DOS BECOS 

Este cap 工 tulo visa aprofundar a dlSCUSS色O sobre familla e 

unidade dom白stica tal como estas categorlas sさo vivencladas na 

Vila. A parte inicial ser6 dedicada a discuss色o de alguns 

aspectos da dinamica da vida interfamiliar nos becos, 

especialmente no que se refere 色  s redes de rela9さo e de 

reciprocidade. A segunda parte do capltulo・  aborda o domlnio 

intrafamiliar e de rela9さes de g邑neros discutindo, especialmeflt9' 

as expectetlvas feminlnas no que dlz respeito ao papel de marido 

provedor e 、  necessidade dos homens assumirem os fllhos. A parte 

final deste capltulo, sobre a constru9さo relaciona1 da identidade 

feminina, localiza a discussさo na mulher, 。  que ja introduz a 

problem6tica abordada no capitulo posterior. 

A Ocupa9さo do Espa9o nos Becos 

く  Os becos da Vila t色m pouca rela9さo entre 望  Diflcilmehte 

as pessoas que moram em um beco conhecem as que moram no outrop 

mesmo que a dist色ncia f 工sica entre eles seja pequena, que a 

maioria dos moi-adores dos becos consulte no mesmo Posto de Saude, 

que retire tickets do leite na mesma Associa9さo de Moradores n9 

primelro s6bado de cada m邑s ・  que mui一tas v色zes frequentem OS mesmos 
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bares pat'a pequenas compras e que circulem no d1a-a一dia pelas 

mesmas ruas. Cada beco apresenta uma dlnamCa pr6pr'la ・  suas 

lideran9as pr6prias, diferenciadaS dos demais becos da Vila ・  Mas ・  

em uma perspectiva etnogrdfica, com algum distanciamento, observa- 

se. que os becos t邑m multas caracteriStlcas em comum yma destas 

carac ter 1stlcas 白  que todos os becos sさo 6 reas de invasさ。  ー  s色o 

6reas verdes pertencentes a Prefeitura, ou terrenos amplos 

pertencentes, por exemplo, a alguma companhia de corstru9ぎO ・  

portanto, n色o foram legalmente adquiridos pelos primeiros 

moradores, mas ocupados por eles sem a permiss色O dos proprietariOS 

legais. Outra caracterlstica comum 白  que todos os becos sさo 

densamente povoados. Al白m disso, as casas dos becos tem vdrios 

tra9os era comum, p0ls sさo casas de duas ou tr色s pe9as ・  corist ruidas 

com peda9os de madeira e outros materiais, tais como sacos 

pl6s tlco e chapas de metal Al白m destas semelhan9as relaclonadas a 

aparencla fislca dos becos, ha alnda outros 主にg9。s cornFns' que 

dizem respeito さ  maneira como os moradores experienciarn a vida 

nos becos, os quais podem ser sintetizados pelas seguintes 

express6es e mlcas recorrentes na Vlla 

ー  Aqui tudo ' parente 

ー  Daqui n百o saio, daqui llingu'm me tira 

ー  刃Eo aguento mais isto daqui 

、  

Aqui tudo ど  parente 

ComO uma das princlpalS caracterlstlcas ・  。bserva~Se que' 
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em um mesmo beco, habit'am varios membros de uma mesma familia ・  

Nestes casos o que ocorre 白  que um membro da rede de parentes 

・‘descobre" o beco, ou participa da primeira invasきo de um local 

desocupado, construindo uma casa pequena na maior 6 rea de terreno 

que conseguir cercar, Em seguida, ele informa aos parentes, que 

constroem tamb白m suas casas naquele terreno que fol cercado ・  

Utilizarei quatro exemplos, retirados do material 

etnogrムfico que llustram algumas situa96es de parentes que habltam 

no mesmo beco. A linha tracejada nos diagramas demonstra os 

limites de cada unidade dom白stica. 

12) Dlana mora no Beco das Cobras h6 aproximadamente lo 

anos. Ela 白  m色e de onze filhos, oito dos quais vivem no mesmo 

beco. Cada um, com exce9色o dos 、  tr邑s mais mo9os, tem sua pr6pria 

casa, na qual vive com seu companheiro e seus filhos. Esta 

Sltua9さo 白  representada no diagrama abaixo: 

ハ  ＃  ノ   ・ 

 

ノ、  、  
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22) No beco da Alberto Barbosa moram em uma mesma casa 

tr邑s irmさos adultos: um homem e duas mulheres. Uma das mulheres 
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tem dois filhos, Bem pr6ximo, no mesmo beco, mor'a urna terceira 

irmnさ  com seu companheiro e seus tr色s filhos, conforme mostra o 

exemplo: 

ノ 	 、~ 、  
F 

；ハ  

I l 	
l 	Il 	l I 
	I 

o 
、 	 ！、 	 ノ  

3Q) No Beco da Paz h6 pequenos nロcleos de uma mesma 

famllia extensa morando pr6ximos uns dos outros, o mesmo ocorrendo 

no beco da Canan白 ia. 1 A forma9色o de um novo n己cleo ocorre quando 

do casamento/ uniao consensual e da fixa9さo de um novo grupo 

dom白stico em casa pr6pria construida, multas vezes ・  no mesmo 

terreno da familia de ascend邑ncia de um dos conjuges. O exemplo 

que mostrarei a seguir ilustra uma varia9ao do modelo ora descrito 

de forma9ぎo de um novo nacleo, onde nきo houve casamnento/ uniさo 

consensual, mas onde se deu o nascimento de uma crian9a, filha de 

dois jovens vizinhos habitantes de um mesmo beco. Neste caso, nさo 

houve a constru910 de uma nova unidade residencial imediatamente 

ap6s a concep9きo da crian9a, mas isto 白  prov6vel que ocorra em um 

futuro pr6ximo. Por enquanto, os jovens continuam mantendo uma 

rela9きo identificada como de namorados, morando cada um na 

casa de suas famillas de orlgem, sendo a crlan9a cuidada pela av6 
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materna; e algumes v邑zes pela paterna. O exeraplo refere-se a dois 

grupos dom白sticos do Beco de Canari白ia. 
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Obs: a e b tomam conta de c; d 白  um agregado ao grupo 

dom白stico. 

4Q) Os parentes consanguineos e/OU afins que habitam o 

mesmo beco e と  s v邑zes a mesma casa, em geral, convivem de forma 

Intensa no dia-a-dia realizando trocas em diversos niveis.ユ  Um 

destes niveis 白  o cuidado das crian9as da familia extensa que pode 

ser compartilhado por diferentes parentes ・  o que 白  considerado 

como uma das vantagens de morar perto dos parentes. O exemplo a 

seguir refere-se a uma unidade dom白stica composta somente por 

mulheres adult as ~ a malorla pertencente a uma mesma familia ~ e 

por crian9as, filhos de irm色os/irmさs, ou seja, primos entre si 

Ela conta alnda com a presen9a de uma agregada e seu fllh。・  que 白  

ex-cunhada de um dos filhos do ego do diagrama a seguir: 
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Os mor-adores dos becos usam a expreSSさO ''aqui tudo d 

paren te" para dernnstrar que naqu旦lelugar nさo estao sozlnりo, mas 

C。畦旦乎  com w1a ampla rede de. rela9どes”』  u膏  ii ruem -9とコと  .9_ 

旦旦v白ynー尋p誹a r●d旦・  

Outras etnograflas a respelto de Classes populares apontam 

para este mesmo tipo de dado. Por exemplo ・  Fonseca ・  sobre uma vila 

de classes popular-es em Porto Alegre, observa que: "dois ter9os 

dos lar-es estudados estさo 1lgados a outros lares na Vil8" 

(Fonseca, 1986: 14). Tamb白m a pesquisa de Woortmaflfl (1987) sobre 

grupos popular-es da Bahia chega a conclus6es semelhantes a estas 

Para ele, a residencia neolocal de novas famllias conjugais "nさo 

implica em isolamento da ・ familia elementar' com rela9さo a rede de 

par-en tesco mals ampla", ao contr6rl。・  suas observa96es lndlcam que 

no grupo estudado sempre se procura morar perto da familia 

extensa, ou de algum parente. Ele observa: 

''Era tarnb白m posslyel observar um contlfluo 
flu''o d _ bens e ger、、1lrr . 	。”、  -11一，1lc,f,さ一  ‘ 一ー‘、、一  一'- 	-' -'‘こコ  て＝  こコ tご」  V ユ与し,と’ em clrc uよ ac ao 
reClorO -a en4re l】niバAHロロ  rロ亡,lHロhノ、 ,ロ ‘一  ‘ ーー ‘γ ‘v、‘u 	='‘ し ‘= 	A1L I UaUピb 	res 1 aenc 1alS 
aparentadas. 	Parentes 	intercamblavam 

us」ザruem 旦as V旦nt旦ge旦旦  que 
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refel96es, 'vigiavam' filhos uns dos 
outros, cuidavam de doentes, tomavam a si 
as tarefas dom白stlcas durante o est白gio 
critico da gravidez de uma mae, etc." 
( Woortmann, 1987: 63) 

、  

Em suma, 8V I Zlnhando-se de lrmさ  os, palS e/ou fllhos ・  

primos, e cunhados, 白  posslvel obter, ao mesmo tempo, apoio moral, 

afetivo, financeiro, cuidados e aten9さo para crian9as, al邑m de 

prote9Ao f 工sica, no caso de roubos e brigas. 

Daqui nどo saIo, daqui ningudm rae tira 

Um dos tra9os recorrentes observados entre os moradores 

dos becos 白  o sentimento de conquista de um espa9o , pr prio 

I nallen白vel a nさo ser por for9a da lei ・  Diflcllmente algu白rn se 

muda e deixa vazia uma casa em um beco, uma vez que a ocupa9色o 

signif Ica a posse efetiva daquele espa9。・  E a posse de uma area ・  

por menor que seja, 白  de vital irnportancia ・  principalmente porque 

um lugar para montar uma casa e um bem extremamente escasso entre 

popula9さes urbanas de balxa renda ・  A aus邑ncia de moradores em um 

determinado espa9o de um beco pode ser entendido corno uma licen9a 

para que outro grupo dom白stico aH se Instale ・ ) Assim que ・  se por 

algum motivo algu白m vai sair do local onde mora em urn beco, sempre 

deixa urn parente em seu lugar para tomm一  con ta da casa ・  ou em 

Ultlmo caso, aluga a casa para um conhecldo ・  

O fato da Vlla e, por extens色o, dos becos m S I t ua破o*' 
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serem pr6ximos de varios servios pablicos - hospitais ・  postos de 

saade, melos de transporte, escolas e creches ~ agrado aos 

moradores. Al白m disso, como os becos sgo 6 reas de invasさo ・  nさo 

Incidem impostos sobre seus terrenos. Era muitas situa96es, onde a 

instala9ぎo da 6 gua 白  Clandestlna e a luz 乙  puxada de postes das 

redondezas, n色o h6 contos de luz e 6 gua a serem pagas ・  embora os 

moradores usufruam igualmente destes servi9os. Portanto, se por um 

lado, os moradores reconhecem alguns problemas existentes nos 

becos, tais como a prec6ria coleta do lixo, a inexist色ncia de urn 

sistema de esgotos, os alagamentos no inverno e a falta de 6 gua no 

verso, eles tamb白m reconhecem muiマtas vantagens, como o usufruto de 

uma rede de alguns servi9os urbanos, e est色o dispostos a defender 

seus espa9os nos becos a qualquer custo ・ ノ  

Entre todas as vantagens verificadas pelos moradores ・ 	a 

propriedade do lu8旦ど  白  entendldo como a mais slgnlncat iva ・  Por 

menor que seja o barraco e o terreno que o morador ocupa, ou por 

mais estreito que seja o beco, os moradores entendem que o 

essencial 白  ser de sua propriedade. Nさo uma propriedade adquirida 

sob o pagamento de algum dinheiro (embora compra, venda ou aluguel 

do dlizeito aquele espa9。  possam tamb白m ocorrer ） ・  mas conqulS堕旦a e 

ocupad旦  cm 。  ,Yol一  do pr うjフrル  corpo・  As expr-essさes: 	"4 casa e 

pequena mas ' minha"; "O importante ' que a casa eu tenho''' ''E 

bec（フ  mas ' nosso", foram ouvldos v6rlas v色zes ao longo do trabalho 

de campo ・  

Os coment6rios acima citados expressam, principalmente ・  a 

impor t&ncい  4具ーpossuir 皿Jugar. para mor r ・  As eventualS melhorias 
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podem ser feitas lentamente, quando sobrar ' algum 

直nhelro, mas a posse preclsa estar estabeleclda ・  

N o aguento ma!S lsto daqui 

Devido a esta pouca mobilidade decorrente do fato dos 

becos serem 6 reas de lnvasさo, observa-se nas pessoas um se畦拠e吋g 

am導guo em り旦la護o一ao local: eles gostam de l6 por aquele ser um 

espa9o bem localizado dentro da cidade, por constituir-se em um 

lugar pr6prio do morador e, acima de tudo, por ser um e spa9o 

permeado por uma rede de parentes e amigos, baseada na ajuda 

matua. Por outro lado, os mesmos moradores se ressentem pelo fato 

de estarem, de certa maneira, presos, mesmo quando sentem que a 

casa ficou pequena demais para sua prole ou quando ficam cansados 

do controle exercido pela vizinhan9a atrav白s de coment6rios sobre 

suas vidas pessoalS, chamados por eles de lo focas. ニョ  

Como ja fol relatado, a posse 白  tharcada pela presen9a 

Hslca no local. Assim, se 白  muito lmportante possulr ，  白  

fundamental permanecer' Nas conversas ln formais, multas v邑zes ・  as 

pessoas expressam a vontade de salr do beco para um outro lugar em 

fun9ao de um problema especifico que enfrentam, como por exemplo a 

briga com um vizinho e, nestes casos, invariavelmente repetem: 

''N o aguento maル  lsto daqui” ・  Entretanto reconhecem que 白  

necess白rio ficar, porque o casa lhes pertence e na sua aus色ncia 

ela seria certamente ocupada, provavelmente por parentes de outros 

moradores do beco, 4 
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Casa X Fam1lia = Composi 9且o da Unidade Dom白stica 

Dentro da vlsさo de mundo do grupo em estud。・  famf 1la 白  uma 

cetegorla que と  ngloba parentes consangU工neos e afins ・  bem como 

alguns agregados, do t印。  Hlhos/戸als de cria9ごo. Esta 白  uma 

categoria ampla, a medida que pode englobar parentes de v6rios 

graus, tais como. tlos e prlmos de 22 e 32 graus くconforme ' a 

classifica9さo leiga) e Irmさos ou primos s6 por parte do pai ou da 

mae, Mas sua lmportancia 白  relatlye, como veremos と  segulr ・「  

Observe-se que quando, em um determinado grupo de pessoas ・  

h白  la9os de consangumnidade eノ。u afinidade ・  estabelecem-se certas 

obriga9さes e direitos, as quais chamarei de rede de 

reciprocidade. 's A rede de reciprocidade 白  um c6digo latente ・  q
ue 6 

acionado na medida em que os parentes moram perto da unidade 

dom白stica e s甘o englobados pela rede de rela9さes. Em outras 

palavras, os parentes s6 adquirem lmport&ncie a medida que OS 

membros da rede se aproximam espacialmente da unidade dom白stica ・  

fazendo parte da rede de rela9さe戸  e da rede de reciprocidade que 

se estabelece tendo como base um espa9o determinado. Assim・  

parentes de 32 ou at白  42 graus, que morem nas prQxlmi dades ・  podem 

ter mais expressAo em um determinado grupo ・  do que parentes de 12 

e 29 graus que estejam distantes ・ 6 Neste sentid。・  meus 

informantes, quando perguntados sobre a sua composi9さo familiar, 

inameras v邑zes, referlam-se prlmelramente さ  cornposl9さo da unidade 

dom白stica, depois aos parentes que moravam nas vizinhan9a e por 

altimo, com um pouco de Insist色ncia da minha parte, "lembravam~Se" 

de pals, irmぎos ou filhos, que viviam em outro lugar, sendo que 
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Inムmeras v邑zes algum irmさo ficava "esquecido". Entretanto, 

suponhamos que este "irmさo esquecido" retornasse a Vila, ele ・  

imediatamente, seria reincorporado a famllia, さ  rede de 

reciprocidade, e, Inムmeras v白zes, a pr6pria unidade dom白stica. 

A id白 ia de que existem dois  ti_pos de famllia, uma que se 

define quase exciusivamente por la9os de consangulnidade e 

afinidade e outra que) embora tamb白m leve em considera9色o estes 

la9os, se define, de fato, em contato com a unidade dom白stica, 

encontra um paralelo nas no9さes de "parentesco oficial" e 

"parentesco pr白tico", presentes no trabalho de Bourdieu (1985) ー  

respectlvamente oHdlai kin e practical km na versさo lriglesa do 

texto de Bourdieu. Para este autor ) o primeiro tipo - oficial kin 

- caracterlstico dos diagramas de parentesco construldos pelos 

antrop6logos "reproduzem a representa9さo oficial das estruturas 

sociais", constituindo-se em "unidades abstratas produzidas por 

simples divis色o te6rica", ao passo que o segundo tipo ー  practical 

kin ~ baseia-se nas dlsposl96es e lnteresses do grupo em 

questさo. (Bourdieu, 1985: 35) Nas palavras de Bourdieu: 

"As rela9乙es l6glcas construidas pelo antrop6logo 
sさo opostas a s rela9さes ''pr6ticas'‘ ー  pr6ticas 
porque s色o constantemente praticadas, man t ldas e 
cultlvades ~ da mesma maneira que os espa9os 
geom白tricos de um mapa, uma representa9きo 
magin6rla de todas as rotas e estradas te6ricas 
possiveis, sさo opostos a rede de estradas de chさo 
batido, de trilhas feitas tさo mais pratic6veis 
pelo uso constante(. ．・）・  Em suma, as rela9さes 
l6gicas de parentesco (. . . > existem na pr6tica 
eDenas atrav白s de e pera os usos oflclais ou n色o 
oficiais feitos deles por agentes . cujo empenno em 
mant色-los em funcionamento' e funcionando 
Intensivamente - mesmo porque atrav白s do uso 
constante, fica bem mais f白cil disto ocorrer - 
aumenta com o grau pelo qual ele de fato ou 
potenclalmente preenche as fun9さes indispensaveis 
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para eles, 
amblguo9, a 
sat 1sf azer 

ou para colocar em temos menos 
medlda que eles satisfazem ou podem 
interesses materiais vitais ou 

simb6licos. "(Bourdieu, 1985: 37-8) 

A .compara9きo feita por Bourdleu, mesmo que se refira a um 

sistema de parentesco como um todo, o que envolve desde regras de 

casamentos preferenc j,alS, de heran9a e seus daterrainantes s6cloー  

econ6micos, 	e nぎo se limite ao caso de famllias isoladas, de no 

m6ximo tres gera9さes, como 白  o caso em estudo, serve para ilustrar 

。  signlflcado pratlco da 鱈巴Illa como一  uma rザe de reclProcldade' 

Seguindo o modelo de ilustra9きo empregado por Bourdleu, na Vila h6 

uma no9きo de fam工 lia, que pode ser comparada a uma representa9さo 

geogr6flca de um mapa das estradas poss工 veis e h6, por outro 

lado, uma rede de estradas de ch色o batido, atalhos construidos e 

rnantidos por satisfazerem, estes sim, os interesses materiais e 

simb6l icos do grupo, que consiste na famllia espacialmente pr6xima 

da unidade dom白stica. 

Ainda neste mesmo sentido, ou seja, de que a famllia nさo 

deve ser conslderada apenas a partir da sua estrutura fOrmal, 

Woortmann escreve: 

II C . . ) A famllia real, o conjunto socialmente 
significativo de parentes, depende em alto grau de 
fatores c.ircunstanclais e da sele9さo pessoal, malS 
do que de regras fixas. Ela pode ser estendida ou 
encolhida de acordo com crit白rios individuais, mas 
esta flexibilidade tem seus limites: nきo se pode 
exclulr da familla os membros da pr6prla fart豆1la 
de origem: pals e irmaos. C Woortmann, 1987: 163- 
4) 
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A "familia real'' de Woortmann, salvo a necess白ria lnclus'o 

de pals e lrmさos, asse melha-se 色  categorla '’三amllla pr6tica" de 

Bourdieu que 白  definida em oposi9きo a "famllia ofic1al"、・  Esta 

altima estabelece rigidamente quem a ela pertence ou nきo ・  ao passo 

que a primeira, tem uma composi9さo que se estabelece muito mais 

por fatores circunstanciais do que por regras pr白ー fixadas ・  

A no9さo de "famflia pr6tica", conforme os dados 

etnogr白flcos desta pesquisa, encontra-se intimamente Hgada さ  

no9色o de unidade dom白stica, pois 白  a partir do contato com a 

Unldade dom白stlca que ela se deflne. Em outras palavras ・  a unlgade 

蛇t IC旦ー pode ser considerada na Vila ・  como Up eixo fundamentaL 

parte redefinidor ・  da categoria "famllia oficial". 

Fazendo urna compara9さo entre a "familia oficial" e a 

unidade dom白stica, na Vila, 白  possivel classificar a "familia 

oficial" como uma categoria ampla - engloba muitas pessoas e 

mais ou menos fixa - s6 se modifica com o nascimento, morte e 

casamento de um membro. A unidade dom白stica, por sua vez, 己  

restrita, j6 que existe um espa9o flsico e econ6mico que a limita, 

mas 白  fluida, posto que sua composi9さo se redefine constantemente. 

Ca t egwゴ8 	 Ext ens'o 
	 Con H -tii-a G瓦  o 

"famfl l8 ‘げ1くゴaI" 

unidade dom乙stica 

amPla 

restri ta 

mais ou menos fi xa 

flUfda 

do鴫与tiEaー Podど  ser conslderada 

g!11 
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Trabalhando corn hlst6 rlas de vlda 白  passlyel observar a 

fluidez da unidade dom白stica e construir alguns diagramas que 

demonstram esta fluidez. Os exemplos a seguir apresentam tr邑s 

momentos diferentes de tres fam工 lias, dentro de um perlodo de, no 

m6xImo, 5 e no m工nimo, 1 ano. 

Exemplo 1. 

N白dia, representada no diagrama pela letra N, tem 25 anos, 

nasceu em Tenente Portela, interior do Rio Grande do Sul, 白  ,filha 

de um trabalhador rural, tem 5 irm色os e 白  6 rfき  de mさe desde muito 

jovem. Vem para Porto Alegre aos 17 anos 	acompanhando 	seu 

namorado tさo logo constata que est6 gr6vida, fato que apressa a 

sua unido consensual com ele.」  Em Porto Alegre, v色o diretamente 

morar na Vila, na casa dos pais do seu c6njuge, onde vivem seus 

sogros e uma cunhada solteIra, 18 permanecendo at白  que a sua filha 

c omplete 3 anos. Depols dl550, eles alugam uma casa sd para eles 

alnda na VIla, dlstante uns 20 metros da casa de sua sogra' Ma I s 

dois anos se passam e N6dla engravlda novamente, dando 色  luz a um 

menino. Depois do nascimento do novo filho o casal constrol mais 

tres pe9as na casa dos sogros e muda-se de volta para l6 ・  Pouco 

tempo depolS, uma das lrmさs de N6dia vem passar uns tempos na sua 

casa para fazer um tratamento para o seu problema de nervos. 

Representando graficamente as compos196es da unidade 

dom白stica de N白dia, em tr邑s momentos diferentes, nos a ltimos 5 

anos, obtemos os diagramas a segulr ・  
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No diagrama l,1, N白dla, representada pela ego N no 

dlagramal vive 

cunhada. 

com seu marido, sua fllha, seus sogros e uma 

1.2. 
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No dlagrama l'2, Nadla e seu marido alugam uma casa 

pr6xlma 色  casa de seus sogros, mudam-se para l6 com sua filha e 

8anham mais um filho ・  
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1.3. 
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No dlagr a ma l.3, N&dia retorna com seu marido e sua 

familia de procria9色o para a casa dos sogros ・  agora com seu espa9o 

f sico ampliado. Agrega-se & unidade dom白stica, a irm& doente de 

N6dia. 

Exemplo 2. 

Um outro exemplo 白  a famllia de M白rcia, representada pela 

letra M no diagrama, de 3Q anos de ldade ・  M白  r cla mora na casa de 

seus pais que, apesar de pequena, abriga um grande n mero de 

pessoas' O seu pal, Ant6nlo, 白  encostado no INPS h己  lO anos ・  E a 

sua renda que, juntamente com a' de uma filha e de um filho, que 

trabalha irregularmente, mant白m a unidade dom白stica. Ant6nio, veio 

morar em Forto Alegre ainda menino e vive com a familia na Vila hム  

quase 40 anos ・  

Os tr色s gr6ficos a segulr representam tres momentos 

diferentes ao longo de mesmo ano. 
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No diagrama 2 ・ 1, a unidade dom白stica 白  fomnada pelos pais ・  

tres filhos solteiros, uma filha viロva e urn neto. Os filhos Y e Z, 

comp6em outras unidades dom白sticas. Eles s色o casados e t邑m filhos 

pequenos. Os filhos Q e T vivem em outras cidades. 

2.2. 

A 
Q 

A 
T 

0 干 A: 
1Y: 1 

ハ  

L 0 : AyO: 
: 	」  	 

0 
Z 

No dlagrama 2.2, al白m dos pals, dos quatro filhos e do 
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neto, juntam-se a eles a fllha Z que flca viava, com dois dos seus 

quatro filhos e o filho Y, que rompe sua un1さ0 anterior, trazendo 

consigo o filho para sua mさe crlar, M, que 白  uma das mlnhas 

Informantes chave, ganha um fllho・  

2.3. 

ノ  ~ 

	

ノ  o＝△ 	△ 	 、  
l 

I 	I 	I 	I ' 	I 	I 	1 	I 
A A 	O ヂ  A : A=o A=o 	O 	A 	・；  

	

LY.Y.Y 	I 	IZ 	 
ノ  △  

: 

	

	 o △：△△、  	． 	ノ  
、  

、． ..．ノ  

No dlagrama 2.3, o fllho Y sal da unldade dom白stica para 

casar-se com outra mulher, mas delxa seu filho com seus palS ・  Al白m 

disso ' um lrmさo do pai, agrega-se pol一  uns tempos agora que est6 

es tl一aga do Por causa da bebida e nさo pode mais trabalhar ・  

Exemplo 3 ・  

O a ltimo caso tomado como exemplo 白  o da informante 

Suzana, representada pela letra 5, de 20 anos de idade. Tanto a 

I amilla de Suzana quanto a de seu marldo, contam com urn nムmero bem 

m6lor de pessoas' mas aqui s6 estou representando as pessoas 
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envolvidas nas mudan9as da unldade dom白stica ・  apresenta-se nas 

seguintes formas num espa9o de menos de um ano: 

3.1. 

o 
t 	I 

o 

ノ……F"" 1 、  
:A = 0 
:A 
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: 
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No diagrama 3. 1, o casal composto por Suzana e seu marido 

junta-se 色  unldade dom白stlca de seus cunhados ・  representados, por 

A e B que j6 tinham uma filha. 

3.2. 
o 

I 
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O diagrama '3'2 representa o perlodo posterior ao 

nascimento do primeiro filho de Suzana ・  quando eles ocupam uma 

casa que a mさe de seu marido desocupara, para que a casa nさo se加  

invadida por outras pessoas ・  Durante alguns m ses encontra-se 

agregada さ  unldade dom白stica a rnさe de Suzana ・  que Vlera 'de uma 

cidade da periferia da Grande Porto Alegre a fim de realizar um 

tratamento no Banco de Olhos, localizado nas proximidades da Vila. 

3.3. 

ノ  O 、  
l 、  1 

: 0 

＋ー」11 ~ 、」  
:A = O: 

A 	l B 

; 
、 	ノ 	、 	ノ  

No diagrama 3.3, Suzana, seu marido e seu filho decidem 

mudar-se para o Interior do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto 

Isso, 。  casal formado por A e B acolheu a av6 de B ・  na realidade・  

sua mさe de cria9lo, a qual j6 encontra-se em idade avanらada 

Nきo 6 meu一ー旦bj e t I×。  aqui exp]lcar as possiveis formas e 

motiva96せs que levam uma unidade domestica a modificar-Se em um 

universo de classes populares. Tampouco busco montar um modelo que 

O 
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1 de ri tlflque as "fases do desenvowmento do grupo dom白stic。” ・  a 

exemplo do cl白ssico trabalho de Fortes (1958Y e de autores, corno 

Scott <1990) e Woortmann <1987), entre outros, que estudam a 

questさo do ciclo de desenvolvimento do grupo dom白stico no Brasil 

em um contexto de pobreza urbana e de rela9さes conjugais 

Inconstantes.8 Com a demonstra9さo dos dlagramas procuro mostrar a 

fluidez da unidade dom白stica, Isto 白  , as modifica96es por que 

passa, em um lntervalo de tempo da sua hist6ria ・  e que nさo 

correspondem necessarlamente a modifica9さes ocorrldas na ''familla 

oficial". 

A respelto das configura96es assumidas pela Unldade 

dorn白s tlca em rela9さo a um determinado slsterna famillar a pesquisa 

de Fonseca <1986) apresenta v白rias contribui96es. Ela observa: 

Tendo de斗acado a dlstin9さo analltica destes 
dolS nhvelS [sistema famillar e unidadE 
dom白stlca］ ・  entende-se que uma aparente semelhan9a 
na organlza9色o de dols grupos pode encobrir 
Slsternas famillares inteiramente diferentes, Por 
exemplo, a alta propor9さo de unidades dom白sticas 
na categoria lar sem-marido/pai-fixo pode fazer 
parte, como na Vila, de um sistema onde prbdomlna 
a unidade conjugal patriarcal. No caso, esses 
lares representam urna fase translt6rla entre duas 
unlさes conjugalS, pequenas unldades prec白rlas, nさo 
auto-suflc I en t es, desmantel6velS pelo casamento 
(em geral ImInente> da mulher/mae. Mas a alta 
propor9さo pode tamb白m se remeter a um sistema onde 
predomina, como no Caribe, um nacleo dom白stico de 
consangUI neos, 	relatlvamente 	est6vel, 	auto一  
suficiente e matricentral onde a presen9a 

鷲聖誉三些a dシ恕,ipanりeiros sexuals no modlflca a 
or-ganlza9ぎo fundamental do grupo" (F'onseca, 1986: 

U 
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A observa9きo de Fonseca vem ao encontro dos meus dados 

referentes a Vila onde, predomlna ao nlvel da familia oficial e 

eu diria tamb白m, ideal, a famllia do tipo nuclear centrada na 

autoridade masculina. Bruschini (1990) sugere, tamb白m, a este 

respeito, que a realidade pode distanciar-se do modelo, seja 

porque extrapola o modelo nuclear, 80 incluir parentes e agregados 

ao grupo, ou por n色o realiz6-lo, no caso de "casais sem filhos, 

irm色os sem pais ou fam工 lias onde s6 um dos c6njuges est6 presente" 

(Bruschini, 1990: 37). 	No caso estudado, a nきo verifica9さo deste 

mode l o, expressa-se atrav白s das fases transit6rlas vivenciadas 

dentro 、  da unidade dom白stica onde observa-se, por exemplo, uma 

enfase na autoridade materna, ou de outro membro da "famllia 

pr6tica". 	Tendo em vista que a "famllia pr6tica" se redefine 

constantemente, pode-se supor que o comportamento dos seus membros 

tamb白m se modifique. Mas, ainda que este comportamento se 

modifique, a expectativa de obter, ao nivel da unidade dom白stica, 

o modelo de famllia nuclear centrada na autoridade masculina, se 

mant白m. Assim sendo, as expectativas de g白nero, podem-se modificar 

temporariamente de acordo com o composi9きo da unidade dom白stica, 

embora homens e mulheres possuam um padr色o ideal, segundo o qual 

eles se ldent Iflcam como pessoas, e ldentlflcam os seus possivelS 

c6njuges. Esta questきo ser6 aprofundada a seguir. 

Rela96es de G邑nero: na Outra Encarna9§o Eu Quero VID Homem 

A no9さo de g色nero aqui empregada vincula-se aquela concebida 

pela antropologia conternpor&nea, que dissocia as condi9さes 
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ferni nlnas e inasculmnas dos seus referentes blol6glC OS, e as 

instala no campo das no96es cult uralmente definidas ・ 9 As rela9さes 

de g色nero constituem-se em um dos eixos centrais desta pesquisa ・  

posto que elas sさo fundamentals na abordagem de temas como 

sexualidade e reprodu9色o. Estarei considerando as rela9ろes de 

generos em dois dos seus maltiplos aspectos, devido a relev&ncia 

de ambos para o desenvolvimento deste trabalho, a saber: O Marido 

Provedor; e A Constru9さo Relaclonal da Identidade Feminina. 

O Marido Provedor 

Como j6 foi mencionado no Capitulo II, o trabalho feminino 

fora do a mbito dom白stico 白  visto como uma ajuda ao marido e, neste 

sentido, ele 白  normalmente espor6dico. A mulher pode trabalhar 

fora, ''se qulser e se o marido n色o se importar'’ ・ 	Mas se o marido 

nさo deixar que ela trabalhe, tanto melhor, pois isto significa que 

ele est6 cumprindo plenamente com suas obriga96es de provedor da 

casa. Esta situa9きo pode ser exemplificada com a di6logo abaixo 
ー一‘ 

entre duas informantes do Beco da Paz: 

Mar I a: .''Se a muiher ngo trabalha, o カornem traz. 
Agora, se a mulher quer trabalhar para ajudar o 
marゴdo, n己, al at' eu posso trabalhar para ajudar 
o marldo. 

Ziza: O meu nどo deixa eu trabalhai一一  Que づ  timo! 

ノ  
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No caso do homem n色o estar cumprindo a sua parte do 

acordo, ou seja, se ele nさo consegulr sustentar a casa e os 

filhos, seus e, muitas vezes, outros filhos de casamentos 

anteriores de sua mulher, ela poder6 abandon6-lo, unindo-se a 

outro homem, com quem provavelmente ter白  um filho.10 Retomarei 

esta questさo no pr6ximo capitulo. 

Veremos no que se diferenc無m as mo誓va96esーmascUl三nas三  

as motlva9さes femininas quanto A consき ltui9さo e manuten9色o de uma 

rela9さo conjugal. Para.. a mulher, o homem deve ser o provedor 

principal da casa, embora nさo seja と  mulher proibido o trabalho 

fora de casa. Para o homem, o casal tem que se entender para Vlver 

junto. Este entendimento Inclui ele poder contar com uma certa 

organiza9色o dom stica, ou seja, que ao chegar em casa do trabalho 

ele encontre a casa arrumada, sua roupa limpa e a comida pronta. 

Acima de tudo, com o casamento, o homem espera ter uma mulher que 

reserve-se sexualmerite, com exclusividade para ele. (Scott, 1990; 

Fonseca, 1990; Woortmann, 1987) 

O depoimento de Woortman referente ao seu estudo na Bahia, 

refor9a esta id白 ia ・  
、  

"Os padrさes de acasalamento envolvem urn 
consider6vel "casualismo" por parte dos homens; 
para estes um "en,tendimento" com uma mulher nさo 白  
necessariamente, algo que implique em compromisso 
duradouro K. . . ) Os homens se decidem a mudar de 
parceira pelas seguintes razうes: um sentimento de 
"falta de respeito", especialmente em situa9さo de 
dlflCuldade financelra; o desejo de escapar 『  as 
dificuldades 	flnanceiras 	conslderadas 	muito 
pesadas; a atra9ぎo por outra mulher (,..) As 
mulheres 白  fundamental encontrar um companheiro 
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empregado dadas as dlficuldades que enfren- 	 賛ri am 
para criar os t li rios ・ ” 、 woorいna ri n ・  ェこフo'; o‘十  Jノ  

Em um primeiro plano, o marido deve prover uma vida 

considerada boa para a mulher no sentido financeiro. Al白m disso, 

eles n色o devem incomodar - beber muito e bater nelas com muita 

frequ邑nc la, por exempl。・  Mas num segundo plano es mulheres tamb白m 

querem um companheiro que lhes proporcione lazer, embora a falta 

disso nさo seia motivo pdra separa9きo ・  Neste sentido ・  para as 

mulheres da Vila, existe um "tipo ideal": o一  bom marl do. O di6logo 

que transcrevo a seguir, ocorrido em uma reuniきo das mulheres do 

Beco da Paz, mostra a representa9さo・  que as mulheres t白m e respeito 

deste tipo ideal de marido: 

E旦  : O que que d entao o bom marido? 

Ellana: Eu ngo sei porque o meu primeiro, nunca 
fcH bom marido. Depois arrumel um outro que tamb白m 
era uma porcaria ・  

Olivia: O bom, acho que ど  aquele que compreende ・  
entende a mulher, ajuda, tem em acordo com a 
mulher. 

lone: N o ' aque!e que chega em casa j' dando, 
bronca: mu2her vai fazer comida, nどo sei o qu白・  
ーー一ー・ー一 	 一  ‘ 

Ellana: 片  que leva nas festas. E que tem uns que 
Sぎo bora marjdo, n白, mas n庁o leva nas festas, ndo 
!eva era nada, num cinema, numa coisa, eu acho que 
Isto カ8'0 ' ser. 

〇llvla: Ngo, o meu aqui ど  bom, n合o deixa faltar 
nada, mas nざo leva, eu nunca fui em lugar nenhum 
com ele. 

Ziza: Ah! Mas o meu se nどo me leva eu v（つU 、プU刀 to・  

Llana: Eu sou assim, o meu nao ' de festa, 乙  sづ  
trabalhar e jogar. Mas eu sou !iberada, se eu 
quero ir numa festa eu pego as crian9as eu vou・  Se 
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eu quero lr em qualquer ルgar, vou cora as crian9as 
sozjn力a. 

ollvla: O meu nさo dル  assim: "nどo valI8 ・  Mas a 
,2-ente 'osta de sal」一  a familia as vez unida' A 
mulher vai prd ld com os Hlhos, o homem pra ca・  

Liana: Se ele n言o val, deixa que a gente YaL se 
des n合o se mPortam n'. Eu vou em festa, sb em 
som que eu ngo vou sozinha com as crian9as, qu巳9U 
n百プvou. Eu entro ele t' （っ lhando televisどo, 
escutando Jo8o e eu olカan do; aカ  vou sair! 

Ellana: Born marido tem que ser assim: levar para 
Ian tal一  fora, ir a alguma festa. Que seje Dom 
dentro de casa mas que leve tamb乙m numa aiversao 
n', S6 socada dentro de casa tambem n.O Ca・  eu 
acho. Se eu m-rumm一  outiつ  tem que ser assf刀7・  

Roslta: g, mas as mulher aqui do beco a maioria ' 
''gata borraIhe!i一a'’・  

Marla: O que que ' "gata borralheルa"? 

Ros I ta; Que s6 fica em casa・  

Llana: Agora, o pior ' se urn homem va! num som ou 
numa festa e a mulher fica. Dal e braDO, mas se 
n百o Va!... 

Rosi ta; E o teu, Maria? 

Marla: O meu tamb'm n百o gosta de festa assim, n自  
' sd Io -ar, Mas o defe!to: ' clumen to・  とnvao pra 
nどo deixar e!e corn a comonga atr白お  da oreif2a ' 

porque e!e sempre pensa que eu vou fazer co!sa 
errada, ent百o eu Hco em casa ・  Al rae acomoao, 円月  
acomodel ・  Agora ) eu n百o ten力o queixa ・  Porque , eu ja 
rae diverti muito com o outro, P0l一que ele me jevava 
para Jan tal一, prd tudo que ' lugar ele me 
ca rrega va ・  

Neste dl白 logo as mulheres fazem refer色nclas a v6rlas das 

questさes que perpassam as rela9さes entre g白neros ・  bem como a vida 

poss lb IlIdades anaHticas, nさo poderei, neste trabalh。・  me deter ・  

da mulher-mぎe, as quals, apesar de encerrarem どI‘ユ“uヒ＝  qualS, apesar de encerrarem grandes 
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Entre elas, por exemplo, estぎo: a id白 ia da mulher "gata 

borraiheira", os ci己mes do marido, a troca de marido, o arrumar um 

marido, a liberdade maior do homem de sair sozinho, e a autonomia 

mascullna. 

Ressalto, no momento, apenas que o sustento 白  condi9さo a 

priori dada ao estabelecimento -e manuten9さo de uma uni色o conjugal, 

a qual s6 se faz men9さo, sem necessldade de detalh amen t os ・  ao 

passo que, a diversさo 白  algo desej6vel ・  embora nem sempre 

poss ivel' Isto fica evidente nos depoimentos quando elas dizem: 

"' que tem uns que sdo bom marido, n', mas ngo leva nas festas", 

"O meu aqui ' bom, n百o deixa faltar nada, mas nどo leva, eu nunca 

fui em lugar nenhum com ele", " Que seje bom dentro de casa mas 

que leve tambどm numa diversどo, nど？“・  

A Soclallza9さo dlferenclada das crian9as da Vlla descrita 

no Cap工 tulo II e analisada no Capitulo IV remete 色  discuss色o sobre 

a diferenciag o de . pap乞is sexuais. No universo em estudo, os 

meninos, familiarizando-se desde pequenos com o dominio pablico 

(fora do 合  mbito dom白stico, sendo este a ltimo preferenclalrneflte 

dominado pelas mulheres) s色o socializados para buscarem, na rua, o 

sustento para a casa. Este menino que, a fim de tornar-se um 

homem, dever6 tornar-se pal e provedor. Em outras palavras, ele 

preclsa ter um fllho e assumir para 

homem adulto. 

ver consagrada sua posi9さo de 

V 

A Constru9さo Relacional da Identidade Feminina 
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Na Vila, o domlnio pablico 白  percebido como o lugar 

pr IYllegiado de ．竺」四gさ。  masculina e ・  dessa forma ・  observa-se que 白  

tamb白m o homem que controla os pap白 is da mulher em contato com 

este dom工nio. Mas, em nenhum momento observa-se estes dois 

dominlos e, consequentemente, os dois g白neros que neles atuam 

preferenc iaimente, como estanques, definidos a partir condi96es 

"naturals" previamente estabelecidas. Neste sentido, r o ~ h乞ー  urna 

deflnl9色o preyla de 」狙p望S sexuaとs, mas slm uma elabora9さ  o 

dinamica que, segundo meus dados etnogr6ficos, apontam para uma 

constru9色o relaclonel de ＆包旦ro, 。  que pode tamb白m ser vlsualI zado 

atrav白s do di6logo acima ・ transcri to ・  

No di白 logo observa-se, por exemplo, um extensivo uso da 

particula condicional 旦旦  nas falas das mulheres: "se ele" ー  se o 

marido, se o outro, que n色o o sujeito desta ora9きo ー  "deixar'', o 

"eu" - sujeito feminino - completar6 sua a9きo. De uma perspectiva 

lingulstica, estas expressさes nos indicam que o "ser esposa" ou 

"ser mulher" (ao nlvel da linguagem tamb白m equivalentes) est , 

pelo menos em parte, （とと！旦Ic と（フn国9 、ー＆ti tudes F旦旦9旦Hnas ・  Assim・  a 

a9さo feminina encontra-se condicionada e, na maioria das v色zes, 

subordinada a urna atitude masculina anterior. O uso do condicional 

remete a uma identidade que 白  pensada e construlda de forma 

relacionei a pr6ticas masculinas e/ou expectativas femininas em 

rela9色o ao sujeito masculmno ・  

E importante ressaltar que o alto nlvel de subordina9さo 

das mulheres em relag色o aos homens, nさo 白  conslderado urn problema 

para elas. A subord1na9色o feminina, presente nas atitudes e feias 

das mulheres, nos levam a classlflcar, dentro deste universo, a 

l 
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um elemento constitutivo desta corno ・pr6pria 	subordina9さo 

戸早● ~‘ 

identidade feminina. Assim, as mulheres definem a sua rela9さo com 

o trabalho, com o lazer, e mesmo com outras pessoas, a partir da 

posi9さo 'do homem: elas trabalham se eles deixam - "o meu nどo me 

deixa trabal力m一  fora, que づ t i 1120!'’ ー i 	elas saem se eles nきo se 

I mpor tam 一  “Se ele ngo vai, deixa que a gente vaL,se eles nごo se 

importara n白?"; " pr nEo deixar ele com a comonga atrds da orelha, 

porque ele semjフre pensa que eu vou fazer coisa errada, entどo eu 

flco em とasa“. 

Os dados etnogr6ficos apresentam papeis masculInos e 

femininos complementares, 、  a medida que est色o relaclonados/ 

condicionados um ao outro, dentro de uma rela9さo que 白  concebida 

como de subordina9きo-dominagさo e que constitui o pr6prio eixo 

definidor do casamento, da associa9さo conjugal entre um homem e 

uma mulher. 

Este mesmo tipo de constru9色o de identidade foi descrita 

por Duarte (1988) em seu estudo sobre as classes trabalhadoras 

urbanas: 

'I Em principio podemos dizer que o elemento 
homem/marido engloba hierarquicamente o elemento 
mulher, no sentido de que este se apresenta 
subordinado aquele; "Interno" em rela9さo a sua 
maior "exterioridade"; "privado", em rela9さo ao 
seu car6ter mais "pablico"; "natural", em rela9さo 
ao seu carム ter mais "social". 
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Esta mesma rela9ao de subordlna9色o-domi na9ao ・ 	es t a 

complementariedade hier白rquica cristalizada no casamento, que faz 

a mulher assumir que o homem 白  o provedor, que a "impede" de 

trabalhar fora e de sair sem o seu consentimento, expressa-se 

tamb白m quando da decisao de ter ou nさo filhos. Como vereios no 

pr6ximo capitulo, 	o nascimento de uma crian9a est6 vinculado さ  

disposi9さo do homem de assumi-la, nem que seja temporariamente, 

enquanto a rela9go conjugal durar' Da mesma forma ・  a rela9色o 

conj ugal dura enquanto o homem assumir. 

Assumir: Tem que Dar o Sustento Senぎo Fica Tudo na Muihel一  

Um dos conceitos mais importantes que se apresentaram 

durante o trabalho de campo foi o de assumi！一・  O verbo assumin que 

nos dicion白rios e gram6ticas da llngua portuguesa aparece como 

transitivo direto, ou seja, que se complementa com um objeto 

dlreto, na Vila passa a se assmelhar a uma verbo 、 lnt ranslt i vo 

posto que, no seu uso em uma sJtua9さo concreta ・  ha uma ellpse do 

complemento. Assumir na Vil日  白  uma a9さo vinculada ・  vivenciada e 

esperada de um sujeito masculino. Uma das situa9さes onde o verbo 

assumir e mais empregado ，  タ  quando se vlncula um S叩ei to m胆Cullno 

a uma crian9a que se acredita seja seu filho. Quando uma mulher 

engravlda e d6 a luz a uma crlan9a a condl9さo 4e mさe 白  了Isica e 

evidente. Uma mulher nさo tem necessidade de assumir um filho, 

posto que, ter um filho inclui a no9さo de responsabilizar-se por 

ele e comprometer-se em assumil一  seria uma proposi9さo redundante ・  

Portanto, o verbo assu刀万r nきo 白  adequado a um sujeito feminino ・  

I 
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nきo sendo referido nem mesmo quando a mulher encontra-se 

impossibilitada de cuidar de um filho seu, No entanto,'a cond.i9色o 

de pai, demanda um outro tipo de comprova9色O social. Assim, um 

sujeito masculino, comprova-se pai quando ele assume {o filho], e 

Isto significa, era primeiro lugar, reconhecer一ー  publicamente uma 

crian9a como seu filho. O reconhecimento pablico de um filho pode 

se dar de mais de uma maneira. O homem pode, por exemplo, 

responsabilizar-se temporarla ou permanentemente pelo sustento da 

crlan9a. Al己rn de sustentar, ele pode tamb6m passar a coabltar ・  

temporaria ou permanentemente, com a crian9a e com a m色e da 

crian9a. E ele pode ainda, apenas autodenominar-se paL embora 

Isto nさo seja, para as mulheres, uma versさo ''satisfat6ria" do 

assumjI二  

Para ilustrar a lmpor ta ncla do assumil一  na 皿la descrevo a 

situa9ao vivida por uma das minhas informantes-Chave. 

SOnla 白  uma jovem de 20 anos, que deu 色  luz ao seu 

t ercelro fllho na sala de sua casa, alnda parclalmente vestlda ・  

com um p白  sobre o sof6 e 。  outro no ch色。・  enquanto a vizinhan9a 

alarmada, amontoava-se na janela do barraco de duas pe9as onde 

、、  

S6nia mora com mals sete 	pessoas, a fim de assistlr o evento ・  

SOnla e sua familla reconheclam como pal da crlan9a um jovem 

vizinho, de l5 anos de idade, servente de pedreiro, que era urn 

namorado eventual de SOnha. 

SOnha, no dia seguinte ao parto me disse que para ter urn 

bebe saud6vel tem que se cuidar bem dele, e dar o pelto para 

alimentar. No entanto, no segundo dia ap6s o parto S6nio me disse 
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que sua Hlhmnba n&o Pe8ava o Pei to Pm一a mamai一・  E quatro dias mnais 

tarde, ela disse que achava que seu selo nさo tinha bico suficiente 

para o beb白  pegar. O problema por ela relatado me deixava 

intrigada porque ela havia amamentado por v6rios meses os deis 

primeiros filhos, e nきo apresentara qualquer problema em rela9さo 

ao bico do seio. Aos poucos ・  durante nossas conversas 

subseqUentes percebi que havia outros elementos por tr6s desta 
I 

questさ。・  al白rn daquilo que S6nia conseguia me contar ・  Uma sem早na 

depois, a ni色e de S6nia contou-me, multo orgulhosa, que o pai da 

crlan9a disse finalmente que la assumir e, de fato, segundo ela ・  

assumiu, p0ls j6 hayla saido e comprado um saquinho de lelte para 

o bebe. Al白m de leite de saquinho, o bebe gostava de tomar ch6 de 

ervas na mamadeira, o que foi sugerido pela av6 ao pai do beb邑  que 

comprasse a pr6xima caixinha de ch6 ・  

O exemplo de S6nia pode ser resumido na seguinte seqUenFla 

de eventos: 

12. S6nia tem uma rela9きo inst6vel com um homem mais io.'em 

que ela que nunca tivera filhos; 

2Q. S6nla teve uma boa experiencia de amamenta9色o anterior 

e verbalmente estabelece liga9ao entre saade infantil 下  e 

amamen t a9さ  o; 

32. Sonla declara que e crian9a nきo mama rio peito porque 

ela nさo tem um bico de seio adequado; 

42. 0 pal da crian9a compra um litro de leite para ela, 

comprovando sua dIsposi9さo em assumir; 	 I 

52. A crianga Inicia a tomar leite de vaca e chas de 
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ervaSi 

6Q, Passado um m邑s, o pai da crian9a flca desempregado e 

nさo compra melS lei te; 

7Q.' As av6s da crlan9 a, cujas lnfluenclas sさo multo 

marcantes na vida de S6nie, passam a considerar melhor alimとntar o 

bebe com leite em p6, recebido gratuitamente de um posto da LBA. ー  

Liga Brasileira de Assist邑ncia - j6 que o leite ensacado havia 

subido de pre9o. Al白m disso, como nさo h白  geladeira em casa, o 

leite ensacado costumava estragar, mas este dedo s6 pass6u a ser 

relevante par-a elas, depols que paternldade j6 estava assumida・  

Assumir, significa dizer-se pai, e provar isto pagando 

alguma coisa que beneficie diretamente 色  crian9a e, em certas 

situa9さes, 色  m色e da crian9a. Assumir, no dizer das minhas 

informantes, 白  dar ー胃抄en t旦E旦ら  dar tudo para a crian9a・  Muitos 

foram os depoimentos de moradoras da Vila a respeito desta 

questさo, mas a maioria deles confirmava o sentido descrito, ao 

relatarem os casos em que o homem nさo assumju. (Os giづlos s百o 

meuS) 

"Mas o meu nどo assumiu. Os meus dois [filhos] 
刀78IS velho ' do Primeカーブ  casamen tcフ・  Do segundo eu 
tenho esta pequena. O triste ' que ele[ o pai dos 
dols fllhos mals yelhos] sb me incomoda, Quando 
vem nどo dd nada e sづ  me atenta". (zlza) 

"Ea fui criada com a n万nha mae. Meu pal nunca me 
deu nada. " (lone) 

"Porque ele[o pai do fliho dela) tinha que ajudar 
a dar o col'gjo』  a roupa, nd'’ ・  （Mar I a) 

"Tem que dar o sustento, senざo Hco tudo na 
muiカer". CDllza) 
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"O pal dele, nao apenas nao assumiu como sumiu・  
Disse que o fI!ho nぎo ' de!e e nao dd nenカuma  
ajuda". (Eca) 

AssL働ir, na 皿 la, como j6 foi observado, toma as v邑zes de 

um verbo intransitivo, j白  que se subentende qual seja 'o seu 

complemento, possui, em geral, um sujeito masculino e traz consigo 

uma conota9さo flnancel ra. A obrlga9さo do pai, ao ass um力一  白  dar 

alguma coisa a seu filho, provavelmente porque o elemento que ele 

dd 白  uma comprova9さo material de algo que nきo 白  comprov6vel 

. 
materialmente:. a paternidade

0 

Asslm sendo, Acr主an9a tem um valor p旦可き智o que estム  

vinculada tanto & constru9色o da identidade masculina como a 

feminina. Dentro de uma concep9さo de casamento definido pela 

complementariedade hier6rquica, um filho pode ser encarado como o 

pont。  onde as expectativas masculmnas e fernlninas se cruzam・  Se 

por' um lado, para o homem, o nascimento de uma crian9a声  fator 

determinante da sua identifica9色o como homem adulto, pdtente e 

provedor, para a mulher, a exist邑ncia dos filhos 白  t色o importante 

que em certas situa96es, podem ser percebidos como parte da 

pr6prla rn色e ン  Uma llustra9さo dlst。  白  a deflnl9きo que Llana deu de 

"mulher liberada" no di6logo anteriormente reproduzido: 

''Mas eu sou 1lberada, se eu quero ir numa festa 
eu pego as crian'as eu vou' Se eu quero Ir em 
qual quer ル8ar, vou coi刀  as crian9as sozinha ・ ‘' 

Em conjunto com os outros depoimentos de Liana 己  posslvel 
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entender que ela considera-se ".liberada" porque o marido "deixa' 

que ela e os flihos sa1am para passear sem ele ・  。  que ・  para ela ・  

significa sair sozinha. うsto sugere que sua representa9さo do que 白  

ser mulher 1iclui a maternidade como condi9きo jneren te ・  Mas nさo se 

deve depreender dai, do fato dos filhos serem parte essenc、ial da 

vida das mulheres, que elas desejem tornar-se m色es em qualquer 

Sltua9さo, Para que elas sejam mさes 白  necess6rlo que algumas 

condi9さes estejam preenchidas, as quais serぎo abordadas no 

capltulo que se segue: As Fases da Vida da Mulher. 

~ 
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Notas do Capltulo III: 

1. Os pequenos n白cleos de uma mesma familla extensa sさo aaニユ  

entendidos como a moradia em uma outra unidade dom白stica de, pelo 

menos, um membro adulto da famllia extensa e uma ou mais crlan9aE, 

normal mei te seu filho(a) ou sobrinho(a). O tipo mais comum do qじe 

estou chamando .de pequenos nacleos sさo: uma fam工 lia nuclear, com 

pai, mさe e filhos pequenos; e um grupo do tipo mさe e filhos, sem 

marldo fixo・  A separa9さo das unldades domとstlcas pode ser 

espaclalmente multo reduzida, considerando qud duas, tres ou mesmo 

quatro casas podem ser construldas em um mesmo terreno. 

2. A coabitagさo de parentes encontra-se na maioria das vezes 

restrlte a certas combina96es. Por exemplo, dificilmente se 

encontra dois homens adultos coabitando, a nさo ser em arranjc.s 

provis6rios. Mesmo nos casos em que o homem enviuvou e traz cs 

filhos para serem cuidados por uma irm色  (e cunhado) 	ou por sua 

mさe (multas v色zes vivendo com um companheiro que nさo 白  seu pal), a 

tendencia 白  ele permanecer pouco tempo na casa dos parentes, 

partindo para outro casamento, deixando os filhos para serem 

crlados naquela unidade dom白stica. J6 a coabita9色o de mulheres ce 

uma mesma famllia 白  bem mais comum, principalmente em unidades 

formadas por irmさs e/ou cunhada (especialmente se esta 白  viuva) e 

sueミ  crian9as, ou m&e e fllhas e suas crian9as, 

3' A respeito das fofocas em grupos populares ver Fonseca, 1988' 

4. Uma outra observa9色o sobre o aspecto do descontentamento de 

certas pessoas com a vlda em a reas de invasきo foi rcalizada por 

Knauth (1991) considerando as perpectivas de ascen9きo social dcs 

inf ormantes. Assim, a Vila poder6 ser condiderada um Jugとr 
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maravilhoso, seguro para alguns e 	um lugar ter.rlyeL per信os o 

para outros, conforme a trajet6ria de vida de cada pessoa e suas 

expec tatlvas de ascen9さo na escala soclal ・  

5. A no9色o de rede de reciprocidade referida inspira-se na no9色o 

de troca e reciprocidade de Mauss. A este respeito ver Mauss, 

1974. 

6. A classif1ca9貸o leiga, que identifica os parentes conforme os 

diferentes "graus" de proximidade do "ego", referida no texto, nさo 

白  utillzada 	pelos moradores da Vlla ・  Eles identificam parentes 

pelas denonomina9さes combinadas de primos ・  tios ・  lmnさo 5 ・  pal ・  mさe ・  

por exemplo: primos(as) do pai(m&e); filho(o) do(a) irm色o(さ) do(a) 

av6 (6>. 

7.Fortes (1958) identIfica tr邑s fases no desenvolvimento do grupo 

dom白stico: e de expansさo, "que vai do casamento de suas pessoas 

at白  a conc1usさo do perlodo de procria9さo"; o da 	fissさo, que 

Inicia com e casamento do filho mais velho e se prolonga at白  que 

todos estejam casados; e a de substitul9さo, que ternnria com o 

faleclmen to dos pais e e consequente substitul9色o desta fanHlla 

na estrutura social, pela fam工 lia composta pelos seus filhos, 

especialmente no caso de haver um herdeiro do pai. 

E posslvel que, mesmo dentro da inconstancia das rela96es 

conj ugalS, e da r6plda transforma9さo dos grupos dom白sticos ・  

observadas nas classes populares, identifique-se elementos 

recorrentes caracteristlcos de periodos especiflcos da vlda 

familiar de um determinado grupo. (Por exemplo, a presen9a de um 

homem provedor na unidade domestica enquanto os filhos s&o 

pequenos). No entanto, para se observar uma posslvel "constancia" 
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exlsterite na flUldez das unidades dom白stlc as lnves tlgedas seria 

necess6rfo um trabalho de campo e de coleta de dados mais 

prolongado do que o ora realizado. 

8. A respeito da fluidez da unidade dom白stica no mnico do s白culo 

em Porto Alegre ver Fonseca, 198'7b 

9. Para uma discussさo do conceito de genero ver Scott, J. ・  1990; 

Ortner e Whitehead, 1984. 

10. A respeito do papel de provedor do homem e das possiveis 

conseqUencias sofridas por ele pr6prio e pela familia quando do 

n貸o cumprimento destte papel a fam lia ver tamb白m Scott, P. ・  1990; 

Sarti, 1989; Fonseca, 1986; Neves, 1982. 
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CAPITULO IV 

AS FASES DA VIDA DA MULHER: MENINA, MOCINHA, MULHER E MAE 

Este capltulo tem como objetivo discutir as v6rias e' apas 

pelas quais passa a vlda das mulheres da Vl'ia Dlvina Provlencla ・  A 

flm de discutir esta problem6tica reali zarel uma abordagem 邑  mlca 

das fases da vida da mulher, pois foi a partir do entendimento de 

que as mulheres vivem fases bem demarcadas 色  s quals correspondem 

certas atltudes caracteristicas, que cheguel と  dlscussさo que .se 
、  ，  ’ ' 

segue. Em um primeiro momento, preocupada com uma cDntextualiza9Ao 

te6rlca, abordarei resumidamente a representa9きo das idades da 

vida na Europa atrav白s da hlst6rla ・  O segundo momento sera 

ded'icado さ  dlscuss色o das fases りa vida da mulher, como sさo 

representadas na Vila, aprofundando, por 6 ltimo, a dlsc ussさo 

sobre a fase da maternidade, especialmente no que diz respeito a 

decisさo de ter filhos e さ  import色ncia dos filhos na constituig色o 

da identidade feminina. 

"As Idades da Vida": unia Visきo Hist6rica 

Aries (1986>, atrav白s de seu estudo iconogr6fico, observa 

que antes do s白culo XVII na Europa a infancia 白  extremamente 

breve, Vlsto que multo cedo as crian9as sさo misturadas aos adultos 

e compartilham com eles, trabalhos e jogos. Este comportamento ・  

entretanto, modifica-se no periodo que vai do s白culo XVII at白  o 
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s白culo XIX quando as famillas passam a Valorizar mais a crian9a ・  

o que fica evidenciado pelo surgimento do que o autor chama de Uニ  

"sentimento de infancia". Para Aries, o sentimento de indiferenga 

em rela9&o さ  infancia deve-se principalmente a elevada taxa ce 

mortalidade infantil da 白  poca. Entretanto ele observa que, mesrr. 

antes das condl96es demogr6flcas terem se modiflcado ・  a partir ce 

avan9os nas condi9さes de higlene e saade da popula9さ。・  J6 e 

percebida uma mudan9a de postura em relo9さo ム  crian9a ・  

provavelmente vinculada a uma cristianiza9きo mais profunda dos 

costumes. Em outras palavras, a represente9きo ocidental da 

inmncia sofreu grandes modlflca9さes ao longo dos s白culos que 

antecederam a e poca atual. O mesmo pode-se dizer a respeito das 

outras fases da vida que sofrem as mudan9as condizentes com o 

contexto hist6rico em que estさo situadas. 

Segulndo esta llnha de pensamento ・  Arles salienta que 

desde a にade M白dia observa-se uma marcada preocupa9さO com a 

data9ao de epis6dios que evidenciam as "idades do homem". -i 

tratados "pseudocientlficos" da 白  poca que versam sobre as "idades 

da vida". Estas sさo conslderadas categorias cientlflcas 

importantes e trazem conslgo uma certa concep9さo da blologi a 

humana. Neste sentido Le Grand Propr垣taルe de toutes c力ose.s・  que 

corresponde a uma enciclop白dia da 白  poca medieval, salienta que as 

idades sきo em nQmero de sete: a prlmelra 白  a 力げ白ncia, que plant a 

os dentes e val at白  os sete anos; a segunda 白  a pueritia, quando a 

crian9a 白  como a "menina dos omos" e vai at白  os l4 anos; a 

terceira 白  a adolesc己ncia na qual a pessoa ja e suflc ientemente 

madura para procriar, e dura at白  vinte e urn anos ou vinte e oito 

- 104.- 



podendo estender-se at白  trinta ou trinta e cinco anos; a quarta 白  

a juventude, at白  os quarenta e cinco ou clnquenta anos' ass l m 

chamada porque a pessoa conta com grande for9a para ajudar a si e 

a outros; a qulnta 白  a senectude ou gravidade pois a pessoa 白  

grave nas maneiras e costumes; a sexta 白  a ye)カlce que val"at白  os 

setenta anos, quando as pessoas perdem os sentidos e caducam; e a 

s白 tima 白  senies quando o velho esta. sempre tossindo, escarrando e 

cuspindo. Mais adiante, datando dos s白culos XIV at白  XVI, as 

"idades da vida" sさo representadas em namero de cinco: a idade dos 

brinquedos; a idade da escola; a idade do amor, do esporte ou da 

cavalarla; a idade da guerra; e as ldades sedentarlas da ci白ncla 

ou dos estudos くArIes, 1986: 36-39). 

As representa9さes de fases da vida, conforme Aries, podem 

corresponder principalmente a etapas biol6gicas, como consta no Le 

Grand Propri'taire de toutes choses, ou a fun9さes sodialS, como no 

caso dos s白culos XIV e XVI. A discussさo que desenvolvo a seguir 

tem a preocupag色o de mostrar que as representa96es que as mulheres 

da Vlla tem das fases das suas vldas n色o correspondem 

exclusivemente a etapas biol6gicas ou excluslvarnente a fun96es 

sociais. Na Vila onde o presente estudo foi realizado, alguns 

fenamenos biol6gicos - os quais sさo socialmente selecionados - 

funcionam como marcadores de passagem de etapas sociais. A 

passagem de etapas provoca uma representa9さo social diferenciada 

do sujeito social, o que, por sua vez, desencadeia uma mudan9a de 

fun9go social. 

Antes de prosseguir com esta discussぎo, 白  importante fazer 

ref er色ncla a urn contexto etnogr6fico contrastlvo, uma Sltua9さo na 
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quel um fen6meno blol6gico, embora seja bem demarcado 

r I t ualmente, 	nao ref]et:e na 、  nudan9o de fun9ao sociaL Esta 

Sltua9さo e descrlt. por Mead no que se refere さ  primelra 

menstrua9ao das mulheres Arapesh e o ritual que se segue ao 

epis6dio. , Este ritual, no qual os Irm色os da jovem constroem uma 

cabana menstrual onde ela permanece por uma semana jejuando, sendo 

friccionada por urtigas por mulheres mais velhas, recebendo 

incisさes decorativas de outros parentes, entre outras coisas, 

encerra" oficialmente a inf色ncia. Mas, segundo a autora, nさo 

significa uma admissさo rituel a outra fun9さo sodial ・  apenas uma 

"passagem ritual de uma crise fislol6gica que 白  importante pare a 

saade e o crescimento". (Mead, 1979: 110) Neste caso, a jovem j6 

esta''casada", pois mora desde pequena na casa do esposo para quem 

ela est6 prometlda. Ela desempenha os pap白 ls de esposa ・  no que diz 

respeito aos cuidados de casa, das plantas e dos bebes da farnllla ・  

mas a consuma9さo do casamento s6 ocorrer白  dentro de alguns meses 

ou um ano. 

Retornamos ao estudo da Vila Divina Providencia onde as 

fases da vida s貨o entendldas como etapas cumulatlyes, que se 

constroem hierarquicamente em dire9さo a um status social mais 

elevado. 

"Antes de rnenstrual一  ど  menina, quando menstrua e mocinha, e 

quando tem re!aGao ' mulher" 

Desde cedo nas suas vldas as menlnas da Vlla come9am e se 

preparar para a matemnldade. Nas brlncadeiras infantis as menlnas 
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assumem pap白 is de rnazna'aes, brlncando em pequenos grupos com suas 

fHカ inhas・ 	Represent ando 
	

と 	papel 	de 	filhas encontram-se 

normalmente irmさs ou irmぎos menores e bonecas de v6rios tipos e 

tamanhos ・  As meninas, al白m de encarregarem-se do cuidado de 1rmきos 

mais mo9os ・  enquant。  as suas mさes estさo ocupadas com ず servl9。  

dom白s tlC。・  realIzam pequenas tarefas tais como secar a lbu9a e 

varrer o p6tio, Para as meninas tudo, inclusive as tarefas, faz 

parte da brlncadelra de cashI功a; para as suas m&es, estes 加gos 

fazem parte da Soclallza9さo das menlnas as quais devem, desde 

cedo ・  aprender a ser m&es e a fazer o servl9o da casa. 

A socia1iza9go diferenclada de meninos e meninas 白  um 

processo que tem sido bastante estudado por antrop6logos, os quais 

constatam que diferentes povos soclalizam diferentemente as suas 

cri an9as ・  preparand。ーas para desempenharem os pap白 is sociais e 

sexuals que lhes serao atrlbuldos na idade adulta. Entre eles 

encontram-se os estudos de Mead sobre os Arapesh da Nova Guin白, os 

de Benedict, sobre os japoneses e os' de Freyre sobre o Brasil 

colonial. 

O estudo que Mead (1979) realizou entre os Arapesh 

demonstra que h' poucas dlstln96es entre as crian9as de sexos 

diferentes at白  a idade de quatro ou cinco anos. A partir da1 

Inicia-se a diferencia9さo de atividades e de comportamento. A s 

meninas cabem as tarefas de fazer transportes, capinar, recolher 

alimentos e carregar lenha em grupos, ao passo que aos meninos 

cabe um trabalho mais restrito de acompanhento do pai ou irmさp 

mais yelho a uma expedi9ao de ca9a, ou さ  mata para juntar ervas, 

trapadeiras ou madeira. 
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De forma semelhante, Bennedict <1988) observou que as 

crian9as japonesas do sexo ferninlno desde cedo sさo trelnadas ・  de 

forma sutil, para aceitarem o fato de que os meninos ganham 

prior idade, aten9ao e presentes a elas negados ・  

Situa9さo semelhante verifica-se no Brasil colonial 

conforme constata Freyre (1981). Ele comenta que as meninas 

brancas permaneciam reservadas nas casas grandes ・  supervlsi onadas 

por pessoas mais velhas, aguardando que seus pais lhes escolhessem 

um noivo, dez, quinze ou at白  vinte anos mais velho do que elas, ao 

passo que os meninos, filhos de senhores de engenho, aprontavam 

todo o tipo de traqulnagem, na casa grande ou na senzala ・  

exercendo sua precocldade sexual em anlmais dorn白stlcos e escravas' 

Al心m destes, os estudos sobre rites de passage de Van 

Gennep <1960) e de Turner (1974) tamb白m vislumbram uma perspectiva 

de etapas da vida que sさo ultrapassadas de maneira diversa por 

pessoas do sexo masculino e feminino. 

Na Vila Divina Providencia tamb白m o comportamento esperado 

dos menlnos se dlferencla bastante do dds meninas ・  Sさo as menlnas 

que acompanham as mさes ao longo do dla junto da casa ・  ao passo que 

os menlnos brlncam nas cal9ades e nas ruas ・  Uma vez junto da casa 

as meninas brincam de casa. Em parte isto ocorre porque junto da 

casa as meninas contam mais com os elementos dom白sticos para 

brincar, por exemplo, talheres, panos de prato e vassdura. Afora 

Isto, a totalidade dos seus ・  brinquedos pode ser resumida em 

algumas bonecas, panelinhas e algurna mobslia miniatura de pl6st ico 

ー  fo8さo, mesa e cadeiras ・  reprodu9きo do papel da mさe 白・  dest a 

forma, prov占vel, posto que o espa9o flsico 白  reduzido e o convivio 
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entre m色e e filha 白  Intenso, 

Pelo lado das mulheres adultas, percebe-se que, na maioria 

das vezes, elas desejam ter uma filha mulher exatamente pelo fato 

da menina ser mais corapanhelra. A este respelto Woortmann observou 

que as mulheres das 6 reas de Invasao e Vale em Salvador, BA, por 

ele estudadas, expressam tamb白m uma prefer色ncia por filhos do sexo 

feminino, contrariando a ideologia tradicional onde o menino 白  o 

、preferido, bem como a Ideologia de classe m白dia que' estabelece 

como ideal o casal de filhos. Esta preferencia, segundo ele, esta 

relacionada 	ao 	"eixo feminino" da famlia e do parentesco. 

(Woortmann, 1987: 101> 

Aliado ao fato da famllia girar em torno de um "eixo 

feminino", Woortmann considera que h6 uma expectativa, normalmente 

rcallz ada, por parte das mさes de que sua（か  fllha くS> na idade 

adulta, portanto numa fase plenamente produtiva, venham a tomar 

conta delas na velhice. Este ponto de vista tamb白m 白  compartilhado 

por Alves de Souza (1990) em seus estudos sobre popula96es pobres 

na Bahia. 

Um ponto de vista diferente deste pode ser encontrado em 

Lobo (1986) em seus estudos sobre 6 reas de ocupa9さo Ilegal ー  

barriadas・  ー  em Lima, no Peru. Ela entende que mais importantes do 

que 	as 	rela9さes "ver tlcais", 	que 	ocorrem entre 	gera96es 

sucessivas, encontram-se as rela9さes "horizontais", dentro de uma 

mesma gera9さo, e conclui que fam工 lIas com menos ・  de dois fllhos sさo 

dignas de pena na popula9きo por ela estudada, nさo devido a menor 

possibilidade de recebimento de apoio por parte dos pals, mas 

porque os filhos precisam de v6rios irmさ。s ・  E que, segundo Lob。・  白  
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dentro de uma mesma gera9さo que ocorre a maior possibilidade de 

ajuda matua. (Lobo, 1986) 

Na Vila, embora n色o me tenha sido verbalizado que as 

filhas devam tomar conta dos pais na velhice, Isto 白  o que se 

observa na pr白tica, A malorla das mulheres de ldade mais avan9ada 

vivem com uma filha ou neta que ela ajudou a criar quando era 

crian9a. No entanto, quando perguntadas sobre o porque de se ter 

fllhos, as mulheres dlziam apenas ：  乙  coisa da vida! 

Na Vila, as mocinhas, mulheres na fase inicial da 

adolescencia, por sua vez, al白m de realizarem o servi9o de limpeza 

e o culdado de outras crlan9as de casa, passam boa parte do dla na 

rua, em grupos de amigas, ou primas ・  Neste sentido ・  observa-se 

que, nさo raro, la9os de consanguinidade e de amizade se sobrepさem 

e que, nestas sltua9さes, h6 v白rlos nIveis de troca entre elas ・  A 

este respeito, Kelly, uma informante mocinha, conta o seguinte a 

respeito de sua prima, V&nla, que tem a sua mesma Idade ・  e 白  sua 

melhor amiga: 

Kelly: Agora e!a val para e casa da j万nha tla e eu 
vou ficar sozinha. 

旦旦: Mas eia vai para morar ou.sづ  para visitar? 

Kelly: Vaj sb por uns dias・  Agora quando eia nご  o 
estiver mais, vou ter que fazer o trabalho 
dobrado. 

eu: E qual ' o trabalho de voc乙s? 

Kelly: E todo o servi9o da casa・  

eu: E quem que cuida deste monte de guiゴazinカa? 
[referia-me a 6 primas pequenas de Kelly e Vania 
que nos cercavam] 
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Kelly: Nds. Agora mesmo acabamos de dar ban力o 
nelas. E a gente pentia' Eu digo que a gente n6o 
precisa ter HIho, porque a gen te jd cuida delas・  

Ela diz que nさo precisa ter filho, mas certamente ela ter6 

dentro de poucos anos ・  

A estreita rela9さo entre primos, expressa nos depoimentos 

de Kelly, 白  um tra9o recorrente entre as fam1lias da Vila e foi 

tamb白m observado por Lobo, no Peru. A este respeito ela salienta: 

'‘ く． .. )A unidade dos membros de um mesmb n vel 
gerac lona l 白  demonstrada pela grande lntera9さo 
di6ria existente entre primos que Interagem como 
colegas e companhe1ros( ・・  .)" ( Lobo,1986: 112) 

As mocinhas da Vila costumam frequentar a escola, embora 

os estudos nさo sejam, para elas, priorit白rios ・  Preferem passar o 

tempo conversando ou ouvindo um som, dando pequenas caminhadas a 

fim de fazer pequenas compras de l tens como o pさo e o leite, ou 

at白  a casa de uma ou outra amiga, Minha ln f orman te, Kelly ・  relata 

as atlVldades 4esempenhadas por ela e por sua prlma, diarlamen te 

em tempo de escola: 

(...' A gente sobe quatro vどzes para o Hm da 
Hnha. A gente sai de man力さ  e a了  sal do co!'gJo ao 
meio-dia. Jd deixa nossa cama pl一on ta, o nosso 
qum一 to pronto, e aI'a 8ente volta e arruma a casa ・  
EIas E as priminhas pequenasJ estudam de tarde・  af 
a gente c力e8a, ぐ， ,, フ  arruma elas, al vem. Nョo vai 
uma sづ  levar, tem que ir as duas・  A gen t e ' mui to 
Juntas. O ano passado a gente estudava Juntas・  e 
al ia nbs, todas as tardes (.,,) Eu fique! em 
recupera9ゴ  o, Nごo sel como que eu Hquei em 
recuPera9どo em uma materゴa sb ぐ・・・ ’ wa'o sej como 
que eu Passe I ぐ．・・フ  
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Esta fase tem caracterlstlcas que se aproxim今m と  s da fase 

liminar corno foi descrita por Gennep (1960) e Turner <1974) devido 

a suas caracteristlcas xnarcadamente amblguas ・  As entidades 

limnares, no caso as mocinhas, j貞  n色o sさo mais crian9as ・ ‘embora 

algumas ainda brinquem de boneca corno crian9as, mas j6 tiveram a 

menarca. Entretanto ainda n色o sさo mulheres, embora multas, como 

mulheres, j6 lavem roupa, cozinhem e principalmente sejam 

respons白veis pelo cuidado de crian9as menores. Sarti (1989) tamb白m 

observa que as mulheres de classes populares na periferia de Sさo 

Paulo estudadas por ela entendem esta fase como translt6rla ・  em 

que a t6nica 白  se divertir e namorar, e preparar-se para a "etapa 

definitiva" que 白  o casamento. 

H6 diferen9as, entretanto, entre a fase liminar descrita 

por Gennep e Turner e a fase liminar pela qual passam as mocinhas 

da Vila. Longe delas serem seres de "comlportamento passivo e 

humilde", que "obedecem os instrutores e aceitam puni96es sem 

que I xas‘・  (Turner, 1974: 118), as mocinhas sきo irreverentes ・  entre 

elas e em rela9色o aos mals yelhos, na manelra de falar e de agir ・  

utilizando-se multas vezes de ofensas verbais. 

Este tipo de linguagem, marcadamente rude e irreverente, 

tem como caracterlstlca, nさo apenas o teor das palavras ・  mas um 

certo torn agressw。，  impresso .especlalmente no volume da 

voz, que costuma ser mais elevado do que o utilizado normalmente. 

As ofensas verbalC, o xingamento, consiste em uma pratica 

general Izada, mas apesar dlst。，  trata-se de um c6dlgo que obedece 

certas regras e hierarquias sociais para utiliza9色。・  Por exempi。・  
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os pals xing81?ユ os flihos chamando-os de burros・  d'beis me:コ tal与  e 

outras palavras que denotem pouca intelig色ncia ou esperteza; as 

crian9as ou os adolecentes, irmさos, primos, amigos ou vizinhos, 

entre sl, especlalmente do sexo masculmno, em Sltua9さes de 

brincadeira tamb白m xingam-se constantemente com palavras de clara 

conota9さo sexual: b I X8, puto (a), fudido (a), sacana, al白m de Idiota 

e imbecil. Entretanto quase nさo se ouYe um filho ofender o p糾  ou 

a mae, nem mulheres adultas entre si. Por outro lado, nさo raro um 

homem adulto xlnga sua mulher e outros homens adultos. Estas 

Sltua9さes ocorrem especlalmente se o homem estiver embriagado ' 

A respeito de ofensas verbais h6 trabalhos antropol6glco寧  

muito interessantes publicados. Entre eles encontra-se o de Leach 

(1966), o de Duarte (1981) e o de Leal (1984; 1986). 

Especificamente sobre ofensas verbais de mulheres dirigidas さ  

crlan9as em um universo~c classes populares, Leal escreve: 

I' As mulheres s色o verbalmente multo agressivas 
corn as crian9as (e com seus bichos, gato ou 
cachorro), sendo aparentemente uma coisa muito 
mals verbal, de grandes amea9as e grandes gritos ・  
que as crian9as escutam tamb白m com uma mesma 
expressさo de Indiferen9a, com a qual parece que 
tamb白m enfrentar色o a vida. (. . . ) As crian9as (. . . ) 
tamb白m tem uma fala agressiva, chela de seu putの  
seu merda, fodedor, bucetuda." ( Leal, 1986: 32) 

A fase de rnocin力as pode ser considerada uma fase breve ・  

tendo em vista que grande parte das jovens da Vila inicia a vida 

sexual pouco tempo. depois da primeira menstrua9さo. Contudo, esta 白  

uma fase mportante na qual as mocinhas reallzam suas prlmci ras 
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c onqulstas amorosas,'vさo さ  festas, gost8m de dan9ar e de cantar ・ 

〇  reper t6rlo musical das meninas e mocin力as 乙  varlado e 

inclui uma gama de versos rimados declamados de duas em duas 

meninas, acompanhados de palmas, que marcam uma cad色ncia ritmlca ・  

Os versos e 阜  melodias variam tamb白m conforme a fase que estさo 

V l vendo. As meninas menores cantam e gestlCulam assim: 

Eu tenho um boneco 
Chamado Gilごozinho 
Ele ' de madeira 
E!e ' bonjtin力o ぐ． , ，フ  

Ou a!nda ass!IllI 

As flores jd nざo crescem mais 
At' o ribeirどo murchou 
O !ambari morreu 
O sapo se mudou 
Atd o ribeirどo secou. 

Nestas can96es, as pequenlnas falam do universo infantil 

composto por bonecos de madeira, flores, lambaris e sapos. J6 as 

menlnas malores, quase mocinhas, que ultrapassaram esta fase ・  

preferem cantar assim: 

Papagalo de bico dourado, 
Leva esta cartin力a plつ  meu namorado ・  
Se estiver dormindo, 
Bata na Porta' 
Se estlver acordado, 
Manda urn recado. 
Se Westlvier de pe, 
Dd um pon tapa 
Se estlver pelado, 
Tome cuidado, 
A B C D EF G H l J L MN O P QR S T U Vx2 
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Neste momento j白  entra a flgura do namorado ・  e uma s白rie 

de regras de conduta para o caso dele estar dormindo, acordado, de 

p白  ou despldo sきo sugerldas ・  

As mocinhas, que no inIcio do meu trabalho de campo, 

quando ainda eram conslderadas meninas, podla-se ouvir ria Vila 

cantando versinhos como os adi加a transcrltos, quando sollcitadas 

por mim・ um ano depois ・ que 門 cantassem para eu pudesse gravar 
responderam: ''Hd ta刀 to ternPo que a 8ente n庁o brinca disso al ・  E 

que a 8ente aprende outras coisas novas e al se esquece・・・ ’' 

自  que agora, passado um ano, as, agora, mocinhas・  aparecem 

mais ousadas e, escondidas de suas mさes' e lrm負s mais novas, contam 

que as suas can96es preferldas ngo falam 月6 daquelas bobagens. 

Elas falam de sexo, Uma das suas favoritas consiste em um dialogo 

entre um casal que se encontra atr白s da bananelra para transar, 

escondido do pai da mo9a ・  

Homem: Voc邑  me d6? 
Mulher: Dou, dou, dou. 

Homem: Atr6s da bananeira? 
Mulher: Sim, sim, sim. 

Mulher: N色o conta pro meu pai? 
Homem: Nao, nさo, nさo ・  

Homem: Se segura que l6 val ・  
Mulher: Al, ai, ai. 

Tendo em vista as diferentes pr6ticas, associadas 色  s 

dlferentes fases da vlda da mulher, 白  elucldador relatar uma 

situa9色o de campo por mim vlvenclada varias v色zes ・  

'I 
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Mlnhas lnforman tes-chave, sabendo da rnlnha situa9色o de 

mulher casada com dois fllhos, e percebendo que eu passava muito 

tempo na Vlla, Inquletavam-se com esta Sltua9さo e questionavam・  em 

primeiro lugar, com quem eu deixava meus filhos quando eu saia e, 

em segundo, se meu marido nきo se importava que eu saisse' tanto 

Estes eram momentos diflcels para mim, porque lnic ialmente eu 

dizia evasivamente que ele nさo se importava, mas para elas isto 

signi flcava que''ele nさo me amava" ‘ く） que era um desprestiglo par a 

ITlユ m. Depois eu passei a dizer que ele tamb乙m sa 工 a mult。・  portent。  

n色o poderia importar-se com minha aus色ncia. Esta justificatlVa 

soava um pouco melhor mas tamb白m n&o era perfeita pois algumas 

retlc enclavam: 	,''Ah, ele sa! muito 乙， . ．タ  De qualquer maneira ・  

nos dois casos, elas nさo entendiam como 白  que eu deixava meu beb邑  

de um ano de idade com outra pessoa em casa ou em uma creche ・  e la 

visita一 las, nas suas casas, para falar sobre os seus beb邑s ・  Ist （つ  

era percebido corno uma contradi9Ao pois se, por um lado, elas 

sablam que eu VlVla a fase de maternidade ・  por outro eu me 

comportava como uma adolecente que la de casa em casa conversar' 

Al白m disso, era muito dificil para elas entenderem que o que eu 

fazla nas suas casas era trabalho; eu era uma vlSlta, uma amiga ・  

algu白m para trocar ld白 las, algu白m que delxave os filhos em casa e 

sala para batel一  perna, como uma mocjnha ・  

Dentro desta representa9色o sobre a cond19色o da mulher, ou 

seja, de 

pratlcas, 

estados 

que ela vive fases na vide さ  s quais correspondem certas 

白  possivel ldent iflcar as segulntes transl9さes entre 

em ordem crescente de irnportanciaT 2 a primeira 

menstrua9色o, a primelra rela9さo sexual e a chegada do primeir。  
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filho. 

A primeira menstrua9さo, 白  normalmente vivida com surpresa 

e desconhecimento por volte dos 11 ou 12 anos de idade. E 

importante ressaltar que este padrさo nさo 白  um padrさo universal ou 

mesmo brasileiro. E sabido o feto de que idade da menarca varia 

espacial e temporalmen.te. Um estudo recente de MacCormack e Draper 

(1987) sobre sexualidade na Jamaica pode ser citado para Ilustrar 

esta questきo' Pesqulsendo dois grupos de mulheres, um que contava 

com mulheres de mais de 45 anos de idade e outro com mulheres de 

menos de 25 anos, constatou que enquanto a idade m6dia da menarca 

do primeiro grupo foi 15,14 anos a do segundo foi 14,21・  sugerindo 

uma queda de urn ano em uma gera9さo, ou seja, uma dlf eren9a 

temporal. Por este estudo tamb白m 白  possIvel comparer os 14/15 anos 

das jamaicanas com os 11/12 anos das mulheres da Vila, ou seja uma 

4lferen9a espacial. A observa9色o sobre diversas ldades de 

ocorr己ncia da menarca em diferentes lugares no mundo e no Brasil 

tamb白m foi tratada por Freyre (1981). 

Em compara9さo com o estudo mencionado sobre mulheres 

j ama lcanes ，  白  posslyel deduzir que uma jovem de l4/15 anos j白  tem 

anos de viv色ncia e aprendizado no espa9o dom白stico, como por 

exemplo, com tarefas como cuidar da casa e de irm色os menores, e 

uma s白rie de outras experi色ncias sociais, como frequentar a 

escola' Mesmo assim, as mulheres neste estudo relatam expressivo 

desconhecimento sobre o significado biol6gico e social da primeira 

mens t rua9さo. 	Elas 	confessam 	terem 	flcado 	aborrecldas ・  

envergonhadas ou amedrontadas por ocasiao da menarca ・  No caso da 

vila, as mocinhas de ll/12 anos, alrida mals jovens do que as 
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e portanto tidas como menos experientes, sentem-se de j amelcanas, 

forma semelhante, O depoimento de uma das minhas Informantes, 

demonstra este sentlmento que 白  tamb白m compartllhado pela malorla 

das mulheres entrevistadas: 

Eu quando Hquei menstruada n百o sabia, eu chorava 
que neJ7コ loucaI me cortei! N'o sabia o que era ・  Mas 
depois quando a mどe chegou de nolte me expllcou・  
Eu fiquei com vergonha. Minha madrinha morava com 
n6s e ela Perguntava o que que era e eu sづ  
chorava. (Zlza, 25 anos) 

E lnteressante observar que o sentimento de vergonha e 

medo existe entre as jamaicanas mesmo elas considerando o sangue 

menstrual como um sinal de saade e for9a, um Indicio de que suo 

ovula9きo est白  regUlada, 

(MacCormack e Draper, 

como 白  desej6vel para aquela popula9さo. 

1987) Isto sugere que, em um primeiro 

momento, a menstrua9さo と  algo desconhecido e assustador mas a 

partir da regula9さo do ciclo menstrual, a partir do momento que as 

men力-?as sentem-se elevadas ao status de mocinhas, o sangue 

menstrual passa a ser entendido como um sinal de saade. De forma 

semelhante, Duarte (1986) observa que tanto a quantidade quanto a 

qualIdade do sangue est色o associados com a for9a e saムde e refereー  

se 色  amenorr白 le como uma condi9さo perigosa, a medida que nesta 

situa9さo 白  mantido dentro do corpo o sangue que deveria ser 

perdido pela menstrua9さo. 

Um outro estudo interessante relatado por Helman <1984) 

realizado numa clinica para mulheres de baixa renda em Michigan, 

Estados Unidos, constatou que muitas mulheres adultas viam a 
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menstrua9さo como urna manelra de llvrar-se de mpurezas do corpo 

que poderiam causer doen9as e 』  envenenar o sistema como um todo. 

「  

"Elas [as mulheres] viam o a tero como um org色o 
oco aue fica totalmente fechado entre ・  uma 
menstruacさo e outra, perloclo em que e ientamente 
Dreenchldo por ''san只ue lnfec taQo'', 	aDr mnao-se 
depols para permitlr que o sangue escape aurante a 
menstrua9さo." 	(Heirnan, 1984: 20) 

A partlr desta representa9ぎo do corpo e da menstrua9さo, as 

mulheres acreditavam que poderiam engravidar imediatamente antes, 

durante ou imediatamente depois da menstrua9さo. j6 que naquele 

periodo o a tero encontrava-se "aberto". 

O mesmo tipo de representa9色o pode ser observaia por mim, 

entre algumas mulheres 、 da Vlla, que aflrmavam ter engravidado 

durante o periodo menstrual 
	ou que, mesmo tomando 

anticoncepcionais orais - ACO ー, abstinham-se de rela9どes durante 

o per 工odo menstrual e at白  tr邑s dias ap6s o inicio de npva cartela 

de ACO, porque neste per 工 odo, Imediatamente posterior と  

menstrua9さo, poderiam engravidar. Tamb白m alguns m白dicos que atuam 

na 6 rea da Vila Divina Provldencla relataram a dificuldade 

encontrada por eles na orlenta9色o para contracep9さo ・  a medlda que 

multas mulheres pensam-se f白rtels durante o perlodo menstrual' 

Assim sendo, pode-se deduzir dai que fora do periodo menstrual 

elas pensam-se fora do perlodo f白rtil・  O sangue menstrual ・  nesta 

situa9さo, 白  emblem6tico da condi9さo de fecundidade, passando a ser 

o veiculo ー  o significante ー  da pr6pria fertllIdade ・  As 
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representa96es de corpo, do aparelho reprodutor e do periodo 

feertil serきo retomadas e aprofundadas no pr6ximo cap 工 tulo. 

For outro lado, h6 inameros exemplos onde, ao inv白s desta 

associa9色o feita entre o sangue mens t rual e a reprodu9きo, h6 uma 

associa9さo entre o sangue menstrual e o perigo resultahte do 

contato com ele. 

Mary Douglas (1976) aponta para o perigo que significa 

para o homem o contato com o sangue menstrual em diferentes 

contextos etnograficos' Seus exemplos sobre os MaeEngas da Nova 

Guin白  indicam que o contato de um homem com o sangue menstrual ou 

com uma mulher menstruada causar6 doen9a e at白  a morte. A autora 

tamb白m observa que as mulheres Leles n色o poderiam sequer cozinhar 

para os seus maridos enquanto menstruadas senso estes calr iam 

doentes. 

L白vI-Strauss (1976), comentando as observa96es de Durkheim 

a respeito da associa9ao entre sangue menstrual, totem e tabu de 

Incesto, chama a aten9さo exatamente para o aspecto do sangue 

menstrual ser sinal visivel e expressao substancial do parentesco ・  

e que os tabus referentes 色  evita9さo do contato sexual com a 

mulher menstruada baseiam-se na cren9a da consubstancialidade do 

Indivlduo com o seu totem. 

L白vi-Strauss apresenta um exemplo onde o roubo de por9ao 

do sangue do fluxo menstrual corresponderia 色  possi,bilidade de 

1nstaura9io da esterilidade. Este exemplo refere-se a um grupo das 

encostas do Killnaj aro onde as lnstru9さes quanto ao sangue 

menst rual dlzem: ''(.. ．フ  Nab o mostres a tuas companheiras, porque 

pode haver entre elas urna maldosa, que se apodere do pano corn que 
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te limpaste, e ・ teu casamento ser6 esteril” ・  くL白vi-Strauss, 1962: 

60) 

Ainda no tocante 色  tabus e pr白 ticas relativas ao periodo 

menstrual, sさo importantes na Vila aquelas pr6tIcas que imp6em 

resguardo, e que fazem parte de um repert6rio cultural feminino de 

Classes populares. O consenso de que as mulheres nさo devem lavar a 

cabe9a durante a menstrua9さo 白  a mals dlfundlda destas pr6tlcas ・  

Al白m do per 工odo menstrual, h6 outros momentos na vida da mulher a 

respeito dos quais observa-se uma rigorosa recomenda9きo de nさo 

lavar a cabe9a, como por exemplo o p6s-parto e o p6s-aborto. A 

proibi9さo em geral estende-se por todo o perlodo enquanto durar a 

perda sangulnea ・  Uma explica9色o prov6vel para esta pr6tlca pode 

ser encontrada na "teoria humoral'’ ー  力umoral theory (He 1 man, 

1984>- tamb白m chamada de "slndrome quente/frio" (Duarte, 1986; 

Montero, 1986; Mauss, 1974). Esta teoria bastante difundida na 

Am白rica Latina considera o sangue como um elemento quente e a 6 gua 

como um elemento frio. Nestes casos a 6 gua, 	identificada 

sirnbolicamente com o frio, teria o poder de "cortar" o 

sangramento, o que, tanto no caso de menstrua9きo, como nos casos 
‘ギ  

de aborto ou parto, nさo 白  desej6vel uma vez que este tipo de 

sangue, se retldo, ocasionar6 perturba96es de dlversas ordens ・  

Retornando a s mocinhas da Vila, a primeira menstrua9ぎo 

representa um passo decislvo em dire9さo a aptidさo para a 

reprodu9色o e consequentemente para a condi9さo de mulher adulta, 

que s6 ser6 alcan9ada com o nascimento do primeiro 	filho. Por 

esta razさo a passagem do estado de menina para o de mocinha 白  tきo 

significativo na vida das mulheres. 
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A primeira rela9さo sexual ocorre em Idades variadas a 

partir dos 12 anos, mas em m白dia aos 15-16 anoお  ide Idade. Este 

dado assemelha-se ao encontrado por Woortmann (1987), em dois 

bairros pobres de Salvador ・  Ele observa que tamb白m la as jovens 

InlClam suas experl色nclas sexuais por volta dos l6 anos de 

Idade. 

Tojnando como referencial seu momento atual, minhas 

informantes, ao reconstituirem suas hist6rias de vida, percebem-se 

ingenuas. por ocasi色o do inIcio da atividade sexual, como mostram 

os depoimentos a seguir: 

"No Inicio eu fazia sexo s6 por esporte. Nさo 
sentia nada, Minhas amigas falevam muit〇  que era 
bom, mas eu n色o sentia nada. Faz uns sete anos que 
eu comecei a descobrir." (Solange, 24 anos) 

"Urn dla, eu tinha l4 anos, eu tava num bar e 
en c on trej um cara, EU C‘つnversei c‘つm e2e e ele 
Perguntou se eu era casada, e eu disse que nぎo・  Eu 
n百o pergwフ tel nada e n育o sabia que ele era casado・  
Saimos da!t e Passamos a nolte juntos・ 	Eu 
engra videl na primeira." (Son ia, 20 ano司  

No caso de Solange, fazer sexo sb por esporte significa 

pare ela umど  a9ぎo pouco s白rla ou comprometida, 	pr6pria de uma 

pessoa imatura e sem objetivos definidos. E Interessante conhecer 

um pouco da hist6ria de vida de Solange para entender melhor o 

significado do seu depoimento. 

Solange tem 24 anos e quatro filhos: uma filha de uma 

primeira unio e 、  os demais do atual companheiro, Carlos, que 
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atualmen te 白  servente de pedrelro em uma pequena flrma ae 

constru9きo. Quando ele est6 desempregado ela reallza faxlnas para 

ajudar nas despesas da casa. A famil 士a mora em uma casa de 

compensado de tr邑s pequenas pe9as - sala, quarto e cozinha ・  

construlda nos fundos da casa da rn&e de cria9ゴo de ' Car1os, 

localizada na Mirim 2.. Aos 15 anos, Solange engravidou, de forma 

imprevista, pela primeira vez, e foi morar com o pai da crian9a, 

mas conta que passou muito trabalho, pois ele bebia, fumava e 

trabalhava irregularmente, n色o conseguindo proporclonar a ela e a 

crlan9a o mlnimo necess6rio para sobrevlverem・  Carlos morava na 

vizinhan9a e prop6s que ela viesse morar com ele, pois ele a 

ajudaria a tomar conta da sua fllha, na 白  poca com um ano de ldade ・  

Ela ent色o decidiu abandonar o outro companheiro e neste u ltimos 

sete anos Carlos tem sido o que ela considera um bom companheiro 

para ela ・  

Este relato sobre o abandono do marido por parte da mulher 

devido ao nきo cumprimento das obriga9さes por parte dele, em favor 

qe um outro homem que prometa fornecer o sustento para ela e para 

seus filhos, aparece tamb白m nos trabalhos de Fonseca <1988; 1990), 

de Sarti (1989), de 	Scott (1990) e 	de Woortmann, Este ム  ltimo 

constata: 

Mas as mulheres "ficam de olho" mesmo quando estさo 
vivendo com um homem 色  base de um arranjo 
exclus I vo, Se um homem falha nas suas obriga96es 
de provedor de renda, e se a mulher logra atrair 
outro mais promissor, ela deixar白  o primeiro. " 
(Woortmann, 1987: 86) I 

~ 
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Retornando 色  hist6ria de Solange, ela percebe atualmente 

sua ingenuidade quando conta que fazia sexo s6 por esporte e que 

nどo sen t!a nada, indlcando a aus色ncia de um prazer relaclonado さ  

β tivldade sexual, Mesmo asslm, como as amigas dizlam que e ra born, 

ela tinha rela96es, sem sentル  na da ・  Desde sete anos atras ・  白poca 

em que, no seu relato, come9ou a descobrir o prazer sexual, ela 

tem se mantido com este companheiro que lhe oferece seguran9a e 

que adotou sua filha da primeira uniさo. Certamente o prazer esta 

vinculado a algo mais amplo que a satisfa9さo de ter urn 

companheiro, um marido, que a satisfaz em mais de um nlvel. 

A questさo da valoriza9さo da atlvidade sexual no interior 

do casamento na hist6ria da sexualidade, segundo Foucault く1985 ） ・  

se por um lado, carrega consigo um sentido de restri9さo porque a 

legitima somente dentro do casamento, por outro lado, insere o 

sexo dentro de um feixe de rela96es que sさo as do apego, afei9さo e 

reciprocidade. E 白  neste contexto que 白  possivel compreender 

plenamente a posi9色o de Solange e a referida ingenuidade, ou 

seja, a partir da sltua9色o que vlye atualmen te ・  na qual estさo 

colocados, al白m do sexo, outros elementos para ela geradores de 

prazer, como o sustento e o companheirismo, ela pode avaliar e 

Classiflcar contrastlvamente sua situa9さo anterior ・  

No caso de S6nia, eia aponta a sua ingenuidade por ter 

andado (esta 白  uma das manelras usadas para a expressさo "ter 

rela9さes sexualダ’ na Vila) com um homem casad。・  que acabou 

constitulndoー」se em um fato decisivo na sua hist6ria de vida, que 

relato a segUlr: 
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S6nia tem 20 anos, dois filhos vivos e um que faleceu com 

tres meses de Idade. Mora com seus filhos na casa de sua mぎe. Na 

mesma casa, vivem mais cinco pessoas, entre irmさos de S6nla e 

agre8ados 色  familia ・  A casa, situada no Beco da Canan白 ia ・  白  de 

madeira irregular e tem um quarto, uma sala-cozinha, uma pequena 

6rea com um tanque de lavar roupas e um banhelr。・  Sua mAe lave 

roupas para fora e S6nie trabalha atualmente em uma creche 

localizada nas proximidades. Aos 14 anos ela passou a noite com um 

homem casado e engravidou na primeira, segundo conta ・  e nove meses 

depois ganhou um l一lco dum sararazinho de olhos verdes ~ ela 白  de 

cor preta e o pai da crian9a tem pele e olhos claros. Durante a 

gravidez e ap6s o nascimento do beb邑  ela continuou a rela9きo com o 

mesmo homem, mas quando o bebe tinha tr色s meses, eles romperam a 

rela9きo e ela disse que o impediria de ver a crian9a dai I em 

diante. Ele nさo aceitou sua imposi9さo e levou o beb白  consigo para 

a casa em que morava conユ  sua esposa legitima ・  No dia seguinte・  

S6nia foi tomar cerveja em um bar que pertencia a um homem com 

quem ela tamb白m andava, locallzado quase em frente 色  casa onde 。  

pai da crian9a morava. O dono do bar informou-lhe que tinha visto 

a esposa do pai do filho dela sair com o bebe e uma sacola e 

voltar s6 com a sacola. Ela fol entさo tomar sat isfe96es na casa do 

pai da crian9a e descobriu que a crlan9a estava hospitallzada ・  na 

UTI - Unidade de Tratamento In.tensivo - de um hospital nas 

prox、i mi dades, Ap6s multe confusきo para provar que ela era mきe da 

crian9a, ela conseguiu visit6-lo, pois na UTI somente os pais tem 

direito 色  visita. Isto ocorreu no mesmo dia em que o beb邑  veio a 

falecer. Ela suspeita que a mudan9a no tipo de alimenta9さo dada ao 
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Ellse; ''Antes de rnenstruar ' 
menstI一ua d mocinha, e quando 

mei月na, quando 
tem rela9百o d mens true 

mulher. '' 

beb己  一  ele mamava no pelto e repent inaruente passou para 。 leite em 

p6 - tenha sldo a causa de sua morte, e acrescenta: "Deus que me 

perdoe se aquela raul力er n百o botou alguma c可se na mamadeira do 

guri‘・  confessando que sua real suspeita 白  de que o beb邑  tenha sido 

envenenado pela esposa do homem com quem ela inadvertidamente teve 

rela9さes sexリalS ・ 	 、  

SOnha hoje em seus relatos, consldera-se ing色ua por ter-se 

deixado engravldar de primeira por um homem comprometido ・  isto 白  , 

n色o dlspon I yel para assumil一, n色o apenas a crlan9a como a ela 

tamb白m. Entretanto 白  bom observar que mesmo que ela tenha se dado 

conta deste fato, lsto nきo lmp e dlu que ela engravidasse outras 

duas vezes de forma mpreylste, segundo ela tamb白m de primeira・  

Ao mesmo tempo que as mulheres percebem-se lmaturas para a 

experiencia sexual, elas entendem que 己  a partir do inicio da 

atlvidade sexual que se d白  。  lngresso na vida adulte ・  pois 白  s6 

com esta Vlv邑ncla que a menlna torna-se mulher ・  As etapas da vide 

da mulher, antes de tornar-se mさe, sさo bem demarcadas pelas 

mulheres, o que pode ser observado em um di白 logo entre algumas das 

minhas lnformantes que reproduzo a segulm 

、  

lone: "Mas claro, como ' que vai se tornar mulher 
se nゴo teve nada com hornem?" 

Roslte;" E mulher quando entra o homem." 
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O depoimento de'Ellsa, que j6 foi apresentado no inic ：。  

deste capitulo, fica enriquecido se considerado em conjunto com o 

de lone e o de Rosita, que explicam literal e simbolicamente a 

mportancia do homem na passagem da mulher para a vida adulta ・  A 

mulher precisa ter algo com o homem para tornar-se mulher, pois 

ela 白  mulher, no dizer da Informante, quando entra o homem. E 

neste sentido que as fases da vida da mulher sさo cumulat ivas ・  Cada 

passagem de fase corresponde 色  adi9さo de algo: na prlmelra 

menstrua9きo, ao tornar-se mocinha, ela adquire a capacldade de 

gerar um filho, mas ela s6 ser白  mulher e poder6 engravidar se 

entrar um homem. Por fim, ela tornar-seー白  ma e quando, al白m de ter 

a capacldade de gestどr, ela engravida e ganha um filho ・  

A chegada do primeiro filho, 白  vivida com grande alegria 

pelas mulheres, fenameno que pode n色o se repetir em subsequentes 

casos de gravidez. Todas as mulheres que iniciam a vida com um 

companheiro tratam d、e marcar esta unigo ・  seja ela consensual ou um 

casamento oficial, com o nascimento de um filho. A maioria delas 

ou foi viver com o companheiro quando engravidou, ou foi morar com 

ele e engravidou dols ou tr邑s meses depols da unlさ0 ・  

Os estudos de Alves de Souza, ao contemplarem a quest.o 

das exPerl邑nclas sexuals pr白ーmarl tale e da gravidez fora de algum 

tipo de uniさo conjugal, encaram o fato das mulheres unirem-se ao 

companheiro, uma vez constatada a gravidez ou logo ap6s O 

nascimento do primeiro filho, como "urna tentativa de ajustar os 

comportamentos 'a regra que proibe a forrna9さo de proles fora das 

uni6es conjugais const'ituIdas". (Alves de Souza, 1990: 14) E 

possivel que haja urn modelo "ideal", referente ao modelo dominante 
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e um modelo realista, referente a "pr-白xis cotidiana dos pobres" 

como atesta Woortrnenn (1987). Mas 白  posslvel tamb白m que a fese da 

maternidade recente, exija a presen9a, sempre que possivel, ie um 

companheiro, que assuma o filho, quer no sentido simb6lico, ou 

seja, que declare-se pai da crian9a, quer~ no sentido objetivo, 

c'ontrlbulndo efetivamente com dinheiro ou alimentos para a 

sobrevivencia da mulher e do filho. Embora a questさo de assumir 

publicamente a paternidade 	tenha sido discutida de forma mais 

aprofundada no capltulo III, cabe aqui salientar que esta uniさo, 

motivada pela gesta9さo ou nascimento do primeiro filho direclona 

tanto o homem como a mulher para uma mudan9a de status social. 

Esta unlさo, multas 、心z es, nさo ser6 duradoura ，  血as isto tamb白m n貸o 

白  importante, tendo em vista que a condi9さo de pai e de m色e 

Independe de uma rela9さo de longo prazo entre um horaerir e uma 

mulher. 

Para o homem, o nascimento de um filho comprova sua 

maturidade sexual e social, em suma, sua masculinidade. O jovem 

deixa de ser guri ao assumir um filho, mesmo que n色o venha a 

cohabltar com a mulher e o filho, A cohablta9さo 白  uma das formas 

de assumil一  publlcamente um filho. Esta questさo da ''Vlri 1ldade 

ligada と  procria9さo" 白  tamb白m referida por Fonseca (1988: 19) e 

por Alves de Souza que neste mesmo sentido escreve: 

"Mas ter um filho, para o homem, e tamb白m urna 
etapa importante de sua transi9さo para a vida 
adulta e 白  um fator de afirma9きo da sua 
masculinidade. Ao constituir farnilia, assume um 
novo "status" e pode elaborar sua identidade de 
"pal de famllia", de "chefe-de-famllia" ou de 
"homem de respeito". (Alves de Souza, 1990: 18) 
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Mas acima de tudo, a chegada do primeiro filho modifica 

radicalmente o status da mulher. A mulher-mさe, como veremos mais 

adlante neste capitulo, percebe-se como um ser muito especlal ・  

como se os trabalhos e dificuldades passadas, nさo apenas no parto 

como no pr6prio cuidado do filho, enaltecessem a lmagem da mulher ・  

De forma semelhante, a chegada do primeiro filho, tal como 

白  encarada pelas mulheres jamalcanas, no estudo j6 referido 

anteriormente de MacComark e Draper (1987), constitui-se tamb白m em 

conflrma9さo absoluta do status de adult。 ‘ 芭  lnteressante observar 

que as autoras do estudo tendem a entender a primeira experiencia 

sexual como um evento "sandwiched", ou seja, espremido, entre dois 

fatos muito mais importantes que sさo a prlmelra menstrua9さo que 

acusa fertijidade e o nascimento do primeiro filho, que confirma o 

ingresso na Idade adulta. Esta interpreta9さo 白  condizente com um 

contexto onde o nascimento de uma ou mais crian9as de um homem e 

praticamente um pr白-requisito para a exist邑ncia de uma relagao 

est6vel entre um casal. 

Filhos: Ter ou Nさo Ter, Eis a Questきo 

A gravidez para as mulheres da v1la 白  percebida como uma 

vi v邑nc ia essericlal para as suas exist色ncias ・ 	A grayldez e 

considerada um processo natural一biol6gico que quando n色o ocorre em 

segulda a uma uni6o, denote proble mas ・  Como 白  multo diflcii 

comprovar a cause da Infertilidade, os coment白rios das mulheres 

sobre dlflculdedes pare engravidar normalmente referem-se a causas 
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sus p elt as. Assim, a partlr do meu materlal etnogr6flco ・  fm 

posslyel Class iflcar as causas suspeltas da lnfert IlIdade, tal 

como ela 白  percebida pelas mulheres, como "flsicas", 

"psicol6gicas", ou "espirituais". 

As causas "flsicas" dizem respeito a algum pfoblema, 

sempre fernmmo & vagamente descrlto como locallzado nas trornpas ou 

ov白rios. Um exemplo de causa fisica 白  o de Joana, 45 anos, 

faxlne ira, que tem seis filhos de seus dois primeiros casamentos ー  

esta 白  a denom1na910 色  mica para qualquer tipo de uni貸o ー  e que 

unira-se em casamento consensual pela terceira vez corn um homem 

aproxlmadame n te l5 anos mais jovern do que ela' Jorge ・  seu 

companheiro, desejava muito ter um filho, embora ja tivesse urna 

filha de um casamento anterior, que era criada pela mさe dele ・  〇  

desespero de Joana 白  que se ela nさo engravldasse log。・  Jorge iria 

abandon白一  l a, Ela suspeltava que quando ela balxara hospital para 

ter o sexto filho, atualmente corn 8 anos de idade, os m dicos que 

a atenderam tivessem feito um ligamento de trompas sem o seu 

conhecimento e consentimento, Ela achava isto possivel porque, 

segundo seu relato, ela estava bem transtornada naquela ocasiさo. 

Conta que lhe deu uma loucura e que ela amea9ava atlrar-se da 

j anela do terceiro andar do Hospital ・  Nos altimos meses sua 

inten9ao era submeter-se a exames para descobrir se estava ou n色o 

com as trompas Hgadas' Mas ela nきo levou adiante o seu plano de 

averiguar o estado do seu aparelho reprodutor porque separou-se do 

terceiro marido e o problema assim ficou solucionado. Fica 

evidente que sua preocupa9さo existia em fun9色o do relacionamento 

com Jorge. Assim a causa "fisica" de sua infertilidade provocava 
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urn efeito na sua rela9io conjugal' 

As causas "psicol6gicas" 3 neste universo de estudo sさo 

identificadas como as respons6veis por aqueles casos em que o 

desejo de engravidar 白  t色o grande que a pr6pria extens色o do desejo 

acaba inibindo a sua realiza9さo. As mulheres deste' grupo 

normalmente mant白m uma unlさo est6vel, consensual ou por casamento 

oficial, no entanto, percebem este casamento incompleto devido a 

aus邑ncia de filhos. Nestes casos as vizinhas e parentes comentam 

que a mulher est白  com iddia Hxa e aconselham-na que pare de se 

preocupar, p01s desta forma talvez consiga engravidar ・  Contud。・  

percebo que este mesmo grupo de amigas e parentes 白  que cria na 

mulher uma grande expectativa a respeLto da procria9さ。・  p0垣  elas 

sさo invariavelmente m es de uma ou mais crian9as e comentam 

constantemente suas experi色nclas relacionadas 色  maternidade ・  E 

comum um casal sem filhos adotar tempor6ria ou permanentemente uma 

cトlan9a fllha de algum parente pr6ximo e pouco depols da ado9色o a 

mulher conseguir engravidar. Se por um lado existe um namero de 

mulheres que por motivos diferentes deseja adotar uma crian9a, por 

outro lado existe um namero de mさe biol6gicas que por diferentes 

razさes nぎo pode manter os seus fllhos junto de sl ・  Os estudos de 

Foriseca く1987; 1989> em uma popula9さo semelhante 色  da Vila aqui 

descrita, e tamb白m em Porto Alegre a respeito da circula9さo de 

crlan9as demonstram esta tendencia de coloca9きo de crlan9as a 

serem adotadas preferencialmente em casas de parentes maternos e 

em segundo lugar, Junto a parentes paternos ・  

Nas situa96es, em que a mulher engravlda pouco tempo depolS 

de ter adotado uma crian9a, ela pode permanecer ou n色o com o 
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adotado ap6s o nascimento do filho legItimo. Como o procedimento 

de ado9さo de urna crian9a de outra m色e 己  conhecido por seus efeitos 

positivos sobre a infertilidade de origem "psicol6gica" ele pode 

ser usado, consciente ou inconscientemente, como terapia para 

engrav I dor ・  E neste sentido que existe generalizada a id白'la de que 

Adotar uma crian9a desliga as trompas". 

As causas esplri tualS dlzem respeito a pragas rogadas e 

embruxarnentos, que trariam como consequencia o impedimento de 

gerar 一 um filho. Embruxamento 白  aqui entendido como foi definido 

por 	Evans-Pritchard (1978) 	e 	por 	Favret-Saada 	(1977). 

Resumidamente, embruxamento 白  uma pr6tica, consciente ou 

inconsciente, de um bruxo ou feiticeiro que atinge uma pessoa 

causando-lhes uma s白rie de Infortanios e doen9as e que podem levar 

a pessoa, v 工 tima de embruxamento, a morte, bem como a seus 

famllares, se nさo for tratada por um especialista, normalmente um 

adivinho ou curandeiro. 	A peculiaridade deste conceito, tal como 

白  percebido na Vila, 白  que n色o h白  necessidade de identifica9さo do 

bruxo para que se desfa9a a bruxaria, que ser白  desfelto atrav白s de 

simpatias, em geral feitas por uma benzedelra 4. 

O estudo de Maluf (1989) sobre feiti9aria em Santa 

Catar I na ・  d白  condi96es de um melhor entendimento ao caso que 

relatarei a segulr ・  Ela explice como os efeitos da bruxaria sさo 

sentidos especialmente por crian9as em Florian6polis, que come9am 

a definhar, ou seja, sofrem um desenvolvimento flsico lento, com 

pouco ganho de peso nos primeiro anos de vida, como consequencia 

de embruxarnento. 

Um dos casos de embruxamento na Vila, relevante para a 

U 

4. 
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quest色o da ln f e r tllIdade ，  白  o de Suzana que desejava multo ter um 

filho h6 tr邑s anos e nきo conseguia engravidar. Na verdade ela 

temia nunca poder engravidar pois, segundo relata, eia foi 

embruxada quando nasceu. Ela conta que desenvolveu pouco 

f isicamente at白  os tr邑s anos de ldade, e apesar de lhvada a 

dlversbs m白dlcos, nさo encontravam o seu mal, at白  que sua av6 

mandou sua mさe le v6-la a um curandelro que constatou ser um caso 

de embruxamento. S6 depois de um tratamento com o curandeiro 白  que 

eia passou a desenvolver, e nunca majs teve doen9a aigurna・  Restouー  

lhe entretanto a davida - atualmente desfeita, pois ela teve urn 

bebe - se poderia ou nさo ter filhos 5 . 

O fato da matemnldade conslstlr em uma experl色nc ia 

essenclal para as mulheres da Vlla estando esta vlnc ulada a 

pr6prla constitui9さo da sua ldentidade feminlna adulta ・  n色o 

significa que qualquer mulher, em qualquer situa9さo ・  deseje 

tornar-se mae. Al白m do mais', embora a questao da contracep9色o seja 

uma atrlbui9さo feminlna, como veremos no pr6xlmo capitulo ・  e que 

os filhos perten9am preferenclalmente 色  mulher e a sua farullla de 

orienta9さo ou de ascend邑ncia, observa一se que ter ou nさo ter fllhos 

nさo 白  uma questao que envolva exclusivarriente a mulher e ・  

E minha hip6tese que, no que diz respeito a declsさo de ter 

ou nさo fllhos, estきo em jogo outros fatores, especialmente 

relatlvos と  posl9きo do homem, pai da crlan9a que ela espera ・  ou 

pelo menos, 白  uma declsさo vinculada tamb白m さ  s expectativas que a 

mulher tem em rela9色o a este homem. 

A respelto desta discussさo, Woortmann argumenta que o 
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tamanho das farnllias depende do que a mulher pensa a respelto da 

questさo, tendo o homem multo pouco a decidir sobre isto. Eu 

entendo que, embora a a ltima palavra seja da mulher, at白  porque o 

corpo 白  dela e ela pode omitir o fato de que est6 gr6vida ou 

ainda, caso deseje, submeter-se a um aborto. Sua de1ibera9ぎo est6 

condicionada a decisさo pr白via do homem de assumir o seu filho. 

Assumir, como, vimos no capitulo anterior, possui dois significados 

que podem ou n色o andar juntos ・  O primeiro refere-se a assumir 

publicamente, ou seja, reconhecer o filho e autodenominar-se pai 

perante os vizinhos e parentes; o segundo diz respeito a sustenta~r 

a crlan9 a, respく）nsabl l lzando-se por sua allmenta9色o e/ ou a da 

mulher que o gerou, coabitando ou nさo com eles. 

As mulheres, com poucas exce9さes que serさo discutidas a 

seguir, 80 s aberem-se gr6vidas de forma imprevista ・  pensam・  em um 

primeiro momento, em abortar os filhos, tomam ch白s que consideram 

abortivos e em alguns casos at白  inje96es para descer a menstrua9百o 

(um medicamento chamado Ginecosid), compradas e aplicadas em 

alguma farm白cla' Mas elas podem reavallar suas inten9さes e manter 

a gravidez, caso o marido ou namorado assim o queira. O 

acompanhamento de aproximadamente 30 famllias, todas com no m nix5 

um e no m白ximo sete filhos, realizadas ao longo de um ano de 

trabalho de campo, conduziram-me a s seguintes observa9さes: 

- 	Se a mulher 白  solteira, ou seja, nさo coabita com um 

homem e engravida sendo esta crian9a o seu primeiro filho ou o 

primeiro fユ lho do seu companheiro, ela deve ter a crian9a. Na 

prlmeira grayldez do casal o beb邑  torna一se um slmbolo da 

maturidade tanto da mulher quanto do homem, como j6 foi referido 
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an terlormente ・  O homem que nunca teve um filho nぎo pode comprovar 

sua masculinldade e sua ''pot色ncl8"' Esta pot己ncia pode ser 

entendlda em dols niveis ・  O primleiro, 白  um nivel mals individual, 

evidentemente permeado pelo social, onde esta em cheque a sua 

pot邑ncia sexual, aquela que denuncia o funcionamento normal do que 

aparato sexual e reprodutor masculino; e o segundo 白  o nivel mais 

social, onde a "potencia" esta vinculada a um "poder", uma 

capacidade socialmente reconhecida de manter um filho e uma 

mulher ・  Assim, s己  sua companhelra engrav ida, ele deve expressar o 

desejo de que ela tenha o filho, o que significa, pelo menos 

in I o I a 1 mente, um compromisso de assumir a crian9a. Se ele asslm o 

desejar, mesmo que ela j6 tenha filhos de outro casamento 

anterior, dever6 dar-lhe um filho. E interessante observar que 

embora use-se o termo dar um filho ao homem, a expressさo nさo 

reflete a realidade de que os filhos pertencem a mulher e と  sua 

familia de orienta9さo. O arranjo com este homem para quem a mulher 

resolveu dar um filho pode se desfazer e a crian9a permanecer6 com 

a mulher, ou com a av6 materna, podendo ainda, em a ltimo caso, 

morar com a av6 paterna, raramente com o pr6prio homem; 

- Se a mulher 白  solteira e engravida de um companheiro e 

este n色o quer assumir, ou seja, ele declara que duvida que o filho 

seja seu, ha uma boa chance dela abortar a crian9a. Entretanto ela 

nさo abortar白  se ela tiver esperan9as de que o pai da crian9a 

assuma mais tarde o filho, ou se ela s6 se der conta que est6 

gr6vida tarde demais para abortar. A maioria dos abortos ocorrem 

at白  os tres meses de gesta9さo. Se a gravidez 白  constatada somente 

さ  partir do quarto mes de gesta9さo, ela 白  praticamente considerada 
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I rrevers lyeli 

ー  No caso de uma unlさo percebida como est6vel pelo casal, 

ou seja, que o casal cohabita e j6 tem outros filhos juntos, o 

mals comum 白  o marldo declarar: filho meu n盲o se aborta, ou 

enquanto eu tiver bra9os para trabalhar, malhel一  nごo tirど  filho 

meu. Ocorre que o aborto, na maioria das . v邑zes provocado pela 

1ntrodu9さo de uma sonda na vagina feita por aborteiras ・  em 

condi9さes prec白rias de higiene, significa sempre um risco. Todas 

as mulheres entrevistadas declararam terem medo de submeter-se a 

um aborto, embora eventualmente venham a submeter-se. O medo, 

aliado a expectativas ou ao compromisso do marido ou companheiro 

de assumir mais um filho, acabam vencendo a inten9さo de abortar 

expresso lniclalmente por elos ・  

,ザ 

	

	 Um dado bastante atual que ajuda a confirmar este fato 

apareceu ap6s a divulga9さo do medicamento para o tratamento de 

lcera chamado CITOTEC, que provoca, como efeito colateral, o 

abortamento de fetos, de aproximadamente 3 meses de gesta9色o. Este 

m白todo abortivo, embora seja pouco comentado pelas mulheres da 

Vila, pode ser a causa da diminui9さo do nムmero de gestantes 

constatado pelo Programa de Gestantes do Posto de Saade da Vila, 

observada ao longo do ano de 1990, ano de realiza9さo do trabalho 

de campo. A m白dia de novas gestantes que consul 七aram no Posto de 

janeiro さ  junho, foi de 14/mes, e julho 色  dezembro foi de 8,8/mes ・  

Isto slgnlIlco uma redu9さo de mals de 5 casos ao mes, ou seja, 

houve menos 30 casos de gravidez, num perlodo de 6 meses. 

A respeito desta diminui9きo no numero de gestantes 

constatado atrav白s dos ficharios do Posto de Saade h6 tr白s 
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p053lbllldades a serem conslderadas: 1旦〉  As mulheres podem estar 

usando m白todos contraceptivos mais eficientes; 2旦 ) As mulheres 

podem estar frequentando menos o Posto de Saade; e 3旦 ) As mulheres 

continuam engravidando tanto quanto antes, mas est色o provocando 

mals abortos, 

A primeira hlp6tese, de que elas estきo usando m白 todos 

contraceptivos mais eficientes, nさo parece ser verdadeira porque 

nさo foi observado aumento significativo na procura por m白 todos 

anti-concepcionais no Posto. O Posto de Saade fornece tanto as 

pilulas anti-concepcionais gratultamente, como facilita a 

coloca9さo do DIU. Desta forma, presume-se que os pobres da Vila 

nさo recorreriam a outra institui9さo, provavelmente paga, em 

detrimento do Posto. 

Em rela9さo a segunda hip6tese, tendo em vista que o Posto 

白  multo presente junto さ  comunidade e possui uma procura 

crescente, dificilmente seria verdadeira a id白 ia de que um namero 

menor de gestantes estaria buscando atendimento l6; 

Chegamos a tercelra hip6tese, que conslste na ocorrencia 

de um malor n6mero de abortos ・  Como as condl9さes das aborteiras 

nさo mudaram, resta a introdu9さo no mercado e o' advento do uso do 

medicamento CITOTEC como forma de controle da natalidade. 

Seguindo esta linha de pensamento e considerando que as 

mulheres que desejem podem utilizar-se de um m白 todo aparentemente 

seguro de provocar um aborto, a questさo da decisさo sobre o nムmero 

de filhos atualmente entre os pobres na Vila, envolve como 

vari6vel principal o fato do casal viver junto ou nさo.? Se eles 

c oabltam a questさo declsivo ser6 qual a posi9名o da crian9a na 
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familla. Se nさo vivem juntos, entra em jogo a questao do assumir. 

No caso da coabita9さo, se o filho em questao for o 

primeiro do casal, ele ser白  benvindo desde a sua concep9さo. Se for 

o segundo ou at白  terceiro filho, iniclalmente poder6 haver 

tentativa de abortamento por meio de chds e iriie'づes, 

provavelmente sem sucesso, mas ainda asslZn, ap6s alguns meses de 

gesta9さo, o beb邑  sera benvindo. Depois do terceiro filho outras 

provid邑ncias serぎo tomadas para evitar o aumento da prole: ou a 

mulher faz ligadura de trompas, ou aborta ou consegue fazer uma 

contracep9さo mais eficaz. Alves de Souza a este respeito sustenta 

a Id白 ia de que 

I' . ,.Quando as dificuldades especiais aparecem 
(como doen9a ou desemprego prolongado do marido, 
Drojeto de mlgrac色o da familia, entre outros> ou 
se conf1只ura uma crise dom白stlca, a muiner poae 
ー  ー  

recorrer eventualmente a melos dlversos para aaiar 
o nascimento de filhos adicionais. Al白m disso, 
quando j6 tem v6rios filhos, em namero considerado 
suficiente, ou quando a mulher j6 se sente velha 
para continuar procriando, ela pode lan9ar mさo do 
uso sistem白 tico de meios t白cnicos desta natureza 
para evitar o nascimento de filhos adicionais." 
(Alves de Souza, 1990: 26) 

A ld白 la de que, dadas certas condl96es famlllares, as 

mulheres tendem a evitar uma prole muito numerosa, o' que neste 

contexto significa mais de tr邑s crian9as, pode ser visualisada 

tamb白m se considerarmos que aproximadamente 80% das mulheres de 15 

a 49 anos de idade, na Vila Divina Providencia, tem at白  3 filhos, 

como mostra a tabela que segue: 
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N白mero de filhos nascidos vivos das mulheres de 
15 白  49 anos - Vila Divina Providencia - 1986 

NQ de fllhos 
o 
1 
2 
3 
4 
5 ou mais 

Total 

1 

29 
17 
19 
14 
8 

14 
100' 

Fonte: "Diagn6stico de Saade da Popula9色o da Area 
de Abrang邑ncia do Posto de Saムde do Valso" 

Retomando, para finalizar, a outra situa9さo referida, ou 

sei a, quando nさo h6 coablta9きo, mas Slm ambos os parcelros s色o 

solteiros, a questさo da paternidade est6 colocada bem como a 

decisさo do homem assumir ou nさo o filho. O mesmo ocorrerd se o 

casal nきo coabitar e o homem e/ou a mulher j6 tiver filhos de uma 

ou mais uniさes anteriores. De qualquer forma entendo que a decisさo 

da mulher depender6 da sua expectativa em rela9さo ao homem, ou 

seja se ele vai estabelecer uma rela9さo conjugal com ela ・  
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Notas do Capitulo IV; 

1. Apesar do alcoolismo ser um tra9o recorrente especialmente 

entre a popula9さo masculina da Vila eu nさo poderei abord白-la neste 

trabalho. Mesmo asslm gostarla de chamar a aten9さo para o tlp0 de 

classlflca9声o e mlca a respeito dos homens com problema de bebida ・  

Primeiramente, os m白dicos, meus informantes que trabalham no Posto 

de Saade, que sさo procurados seguidamente nさo apenas por 

alco6latras buscando solu9さes para seu problema de bebida no 

Posto, mas atendem tamb白m mulheres e cr,ian9as feridas devido a 

espancamentos sofridos de homens b色bados, chamaram-me a aten9さo 

para esta classlflca9色o que foi conflrmada por minha observa9色o ・  

Os bebados, para as pessoas da Vila, podem ser de tr邑s tipos: 1) o 

doente; 2) o viciado; e 3) o sem ver8onha. A classifica9さo 白  feita 

de forma bastante subjetiva, visto que n色o envolve quantidade de 

beblda ingerlda, nem frequencla com que se ernbrlaga ・  nem quais os 

meios utilizados para obten9さo da bebida. Ela 白  feita, por 

exemplo, conforme o grau de proximidade ou de parentesco que se 

tem com quem est6 relatando. Assim, os b邑bados de casa, ou seja, 

parentes pr6ximos ou amigos que frequentam a casa sきo considerados 

doentes, sぎo dignos de pena e necessitam tratamento m白dico 、  Os 

outros, vizinhos ou conhecidos, especialmente se h白  alguma 

animosidade entre ele e o relatante, sきo do tipo sem vergonha, 

que lncomoda e perturba a vizinhan9a toda quando bebe ・  

2. "Estado" aqui 白  entendido conforme a defini9さo de Turner, ou 

seja, estado "refere-se a qualquer tipo de condi9さo estavel ou 

recorrente, culturalmente reconhecida." (Turner, 1974: 116) 

3.  Aqui ' lmportante sallenter que nきo estarel usando um 
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referencial da psicologia enquanto disciplina que conta corn 

diferentes correntes anallticas, mas simplesmente me apropriando 

da compreensさo popular de psicologia, tal qual ela 白  entendida na 

Vila. Assim, quando mais adiante estiver me referindo a utiliza9さo 

consciente ou inconscjente da 日do9色o Cくフmo teraPia para engravidar, 

nぎo estarei remetendo a qualquer corrente da psicologia. Um ato 

consciente ser6 utilizado como um ato sobre o qual a pessoa tern 

conhecimento da existencia, e inconsciente, ao contr6rio, 白  aquele 

que acontece sem que a pessoa se d邑  conta de sua existencia. A 

terapia, no caso ，  白  um procedimento com a finalidade de curar a 

pessoa de um determihado mel. 

4. No Brasil o embruxamento 白  citado por Freyre (1981) 

especialmente salientando o tipo de prote9さo mistica relacionada 

ao motivo amoroso, gera9ao de crian9as e fecundidade, al白m de 

relatar uma s白rle de a9さes que visam proteger as crlancas de maus 

esplritos, quebrantos e mau-olhado. 

5. Este trajeto do sistema m白dico oficial ao curandeiro ou 

adivinho 白  relatado na maioria dos estudos que abordam questさes 

referentes a representa9さo do corpo, da doen9a e os processos de 

cura. Entre os principais estudos no Brasil que contemplam a 

questao・  encontram-se a pesquisa de Montero (1985), Loyola <1977) 

e Duarte (1986). Para o Rio Grande do Sul, ver Knauth (1988). 

6. A este respeito 白  importante ressaltar que a fam工 lia de 

orienta9ao ou ascendencia 白  aqui entendida numa perspectiva de 

parentesco consanguineo confo,rme o modelo de famllia nuclear, 

formada por um pai, uma mさe e seus filhos. Entretanto, isto n甘o 

quer dizer que eu suponha a presen9a efetiva de todos estes 
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membros coabitando. Eu sugiro que a composi9さo da unidade 

dom乙stica na Vila 白  varl6vel conforme a fase da vida dos seus 

membros - esta discuss色o se encontra no Capltulo III deste 

trabalho: As Famllias. A questさo referente ao pertencimento dos 

filhos 色  mulher no Brasil 白  tratada com muita propriedざde por 

Woortmann (1987), e por Alves de Souza (1990). 

7. A imprensa nacional, recentemente, tem divulgado notlcias que 

colocam em discussさo a questgo da seguran9a da. utlllza9さo do 

medicamどnto CITOTEC com a inten9さo de provocar abortos. Segundo 

esta fotte, esta droga parece nぎo trazer nenhuma outra 

conseqU己nc la ・  que n色o seja o aborto, As mulheres que a utlllzam. 

Mas foram relatados casos de anomal1as nos fetos relaclonados a um 

prov6vel uso do CITOTEC, quando este objetivo nさo 白  alcan9ado e a 

grayldez prossegue. 

1 
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CAPITULO V 

CORPO E REPRESENTA9OES 

Este estudo se prop6s a entender corno ocorrem uma s白rie de 

pr6tlcas sodials relaclonadas com o corpo e a saude em um grupo' de 

moradores da Vila Divina Provid白ncia, em Porto Alegre, local onde 

tamb白m se situa um Posto de Saade que pratlca a Medicina 

Comunit6ria. Minha an6lise concentrou-se no sistema de 

representa9さes e pr6ticas femininas referentes a sexualidade e 

reprodu9さo, explorando o contexto social de produ9さo de sentido 

destas pr6ticas, ou sejaI o das rela96es de generq e o das rela96es 
、  

familiares. 

Umム  categoria antropol6gica basica esteve presente em todo 

o desenvolvimento desta investiga9さo: a no9色o de representa9さo 

ロ一、.socTal. Esta no9さo que foi definida por Durkheim como " o produto 
~ ．  

de uma Imensa coopera9さo" que se impさem aos Individuos como algo 

exterior a eles, mas necess6rio para a pr6pria sociedade, que 

precisa manter um certo consenso e uma certa autoridade sobre 

estes individuos, a qual adquire sentido dentro de uma concep9さo 

de realidade enquanto uma constru9色o social. Corno Durkheirn, 

entendo que as r旦presenta;さes sociais ou coletivas nさo 'resultam da 

soma de representa96es individuais, mas sさo categorias de 

entendimento produzidas e atualizadas coletivamente ・  Em poucas 

palavras, a s_j旦pr旦旦旦旦ta96es Sさo os Slgnlflcados Soc ialmente 

construidos que os individuos com・artilham com o seu ニ  ru・o social. 
~ 
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as pr6ticas". (Bourdieu, 1985: 123-4) 
、  

Assim, as pr6ticas sさo or as pr6ticas sさo organizadas por um slsterna de 

Isto quer dizer que um fen6meno social s6 existe a medida que ele 

significa algo para o grupo onde ele ocorre, ou seja, ele precisa 

existir, acima de tudo, na forma de representa9さo I 

Fode一se dizer que as representa96es SoclalS, aqui 

entendidas como categorias de entendimento coletivas, fazerh parte 

de toda e qualquer pr白 tica socialmente reconhecida, porque elas 

expressam o "conjunto de esquemas fundamentals, previamente 

assimilados" atrav白s do processo de soclaliza9色o das pessoas ・  que 

permite com que uma pessoa Identifique um elemento, ou grupo de 

elementos, e que fa9a uso dele em situa96es particulares. 

(Bout-dieu, 1974: 、’ 208). 0 processo de socializa9色o dos agentes 

soc IalS ocorre ao longo de toda a sua vida, em contato com 

dlferentes ag邑ncias educatlvas, que vさo desde a familia, at白  a 

escola e os meios de comunica9さo, entre outros. Nas palavras de 

Bourdieu: "Todos os agentes socializados com sucesso, assim, 

possuem, nos seus estados Incorporados, os instrumentos de uma 

ordena9負o do mundo, um sistema classificat6rio que organiza todas 

Slgniflcados que 白  necessariamente compartilhado e arbitr白rlo 

dentro de um contexto social. Compartilhado porque um sistema de 

significados s6 se constitui corno tal, enquanto comum a um grupo 

determinado; e, arbitrdrio, no sentido de Instituicionalizado por 

esse grupo, e que se lmp6e 色  cada lndlviduo deste grupo. Isso 

pressupさe a nさo exist邑ncia de um princlpio organizador universal, 

ou de categorias universais de entendimento, mas de princlpios 

norteadores de  prat1cas, que se constituem enquanto sistemas de 
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signlHcados, especlflcos de cada grupo soclal, e se manlfes tarn 

atrav白s das representa9さes e as pr6ticas SoclalS. 

Neste sentldo, as representa9さes do corpo, as pr6tlcas 

fernlnlnas e os processos corporais como um todo, abordados nesta 

pesqu1sa, sざo percebidos como constru96es sociais plenas de 

s I gnlflcado que, ao mesmo tempo que adquirem signiflcddo a partir 

do grupo social, emitem tambem significados ao grupo social no 

qual eles se inscrevem. 

V白rios autores t白m se referido 色  s representa9さes do corpo 

da mesma maneira proposta nesta pesqulsa. Entre eles Boltansk i 

(1984), Auge (1984), Lo ola (1984) Montero (1985). Para eles, as 

representa96es do corpo e da saade estさo diretamente vinculadas 色  s 

diferentes formas de perceber, representar e agir sobre o mundo 

social que os indivlduos compartilham com o seu grupo social. 

Esta vlsさo tem origem nos trabalhos de Mauss, que observa que n武o 

existe algo corno um comportamento "natural", pois cada a9さo traz a 

marca do aprendizado social, refletindo assim uma imagem da 

sociedade na qual est6 inserido. Para ele, os corpos s色o 

instrumentos, dos quais as socledades servem-se diferentemente. 

(Meuss, 1974). 

Na tradi9きo de Mauss, Douglas (1973) retoma a id白ia de que 

o corpo comporta a imagem da sociedade e que, portanto, nさo h6 uma 

maneira de conslderar o corpo sem que ela 

tempo, uma dimensさo social. Douglas observa: 

envolva, ao mesmo 

O corpo social limita a maneira como o corpo 
f sico 白  concebido. A experi邑ncia fisica do corpo, 
sempre modificada pelas categorias sociais pelas 
quais 白  conhecido, sustenta uma vis色o partlculor 
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、  

da sociedade. H6 urna troca contlnua de 
significados entre os dois tipos de experiencia 
corporal, de maneira que cada urn refor9a as 
categorias do outro. Como um resultado desta 
intera9さo o pr6prio corpo 白  um meio de expressao 
altarriente restrlto' As formas que adota em 
movimento ou repouso expressam pressさes sociais de 
maltiplas formas ・  O cuidado que lhe 白  d8do ・  く)1

1 enfei tar, o allmentar e as terapias; as teorias' 
sobre o que necesslta na forma de dormir e 
exercl tar, sobre as fases que deve passar; a 
expectativa de vida; todas as categorias cultur al言  
pelas quais 白  percebido, devem ter uma correla9さo 
pr6xma com as categorlas pelas quals a socledade 
se percebe, pois estas tamb白m contam com a mesma 
id白 ia de corpo culturalmente processada. 
(Douglas, 1973: 65) 

Os processos corporalS, segundo esガa c'tncep9‘さo ・  adqulrem 

sigmficado a partir da experlencia sodlal ・  O que se passa no 

corpo, ou seja, as pr6tlcas' e mesmo as sensa9さes corporalS ・  est色o 

condicionadas a s maneiras socialmente reconhecidas de sentir e de 

～・一ag1 r, estas, por sua v色z, variaveis conforme a posi9さo social ー  

seja de classe, sexo ou idade - do agente social.. Neste sentido 

pode-se dizer, que existe um principio correspondente ao que 

Bourdieu chama de "corpo socialmente Informado ": 

~ 

''(.I.) este principio, nさo 白  nada mais・  do que o 白  
o corpo socla力nente informado, com todos os seus 
gostos e desgostos, suas compulsさes e repulsさes, 
com, em uma' palavra, todos os seus sentidos 
(sensesJ, e isto slgnlflca nさo apenas os clnc o 
sentidos [senses) tradicionais - que nunca escapam 
da acさo estruturante dos determinlsmos sociais ー  
mas tamb白m o senso da necessldade, o senso do 
dever, o senso de dire9色o e o senso da realidade, 
o senso do equilibrio e o senso da beleza, o senso 
comum e o senso do sagrado, o senso tatico e o 
senso de responsabilIdade, o senso para neg6cios e 
o senso de propriedade, o senso de humor e o senso 
do absurdo, o senso moral e o senso pr6tico, e 
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'essim por diante.'.' (Bourdieu, 1985 :124) ) 

Da mesma forma que Bourdleu, entendo que as formas que as 

pr白  tlcas e representa9さes fennnlnas assumem, ・ no contexto egtudado, 

s色o as formas de expressきo socialmente reconhecidas como 

legltlmas, para aquela posl9さo e sItua9きo Soclal, sさo aquelas que 

fazem sentido e dさo sentido ao pr6prio contexto. 

'No unlverso pesquisado, ou sei-a, na Vlla Divlna 

Provid白ncia, as fases da vida da mulher, desde a socializa9ぎo das 

meninas at白  a idade adulta, s&o balizadas pela percep96o de uma 

condi9Ao biol6gica - a reprodu9さo - que se traduz em uma condi9さo 

social extremamente importante que 白  a maternidade - aqui 

entendida tamb白m como a gesta9さo de filhos. 	Como Douglas (1973) 

observa, o cor o 色  um meio de expressさo da iritera9さo entre estes 

dois tipos de experiencia corporal, 	a social e a fisica. Assim, 

se por um lado, 白  verdade que a gesta9さo-matern1dade materializa- 

se em fun9さo do aparato reprodutor localizado no corpo da mulher, 

por outro lado, 白  tamb白m verdade que a experiencia da reprodu9色o 

e o pr6prio corpo com suas fun96es est6 condicionado aos 

significados culturalmente aprendidos e transmitidos. Vdrias 

etnografias, demonstram a diversidade de significados que a 

gesta9さo e a maternidade adquirem em diferentes culturas. Entre 

elas, a cl6ssica pesquisa de Mead (1979), bem como os trabalhos de 

Benedlct. ( 1988), Lobo (1982), Stack (1974), Schepper-Hughes (1985) 

e MacCormack (198V), Evans-Pritchard (1962), Viveiros de Castro 

(1979), Da Matta (1876), entre outros. Ad白m destes, outros 

-147- 



、  

trabalhos na a rea de hlst6ria Soclal, consideram as representa96es 

da gesta9さo e da matemnldade atrav白s dos s白culos ・  como Aries 

(1973), Badinter <1985) e Costa (1983). 

Os trabalhos acima citados, mesmo que partindo de 

pressupostos diferentes, constatam a diversidade hist6rica; e em 

diferentes contextos socio-culturais, dos usos e r presenta9さes 

月8cia西  do corpo explorando os seus slgnif icados ・  A presente 

etnografia, ao contextualizer. e discutir as representa9さes e 

praticas referentes さ  vida feminina em um determinado universo 

cultural - a Vila Divina Provid邑ncia - se inscreve na mesma linha 

de preocupa9さes dos trabalhos citados ao tomar como foco analltico 

a dimensぎo simb6lica. 

Neste qulnto e altmo capitulo, eborderel as pr6ticas 

referentes 6 sexualidade e と  'contracep9さo, concluindo com a 

discussさo de uma forma especifica de expressさo de reprとsente9さes: 

as 	representa96es gr6flc as, 	isto 	白 ， 	desenhos 	que ixnnhas 

informantes flzeram do seus pr6prlos corpos, mais especlflcamente ・  

dos seus aparelhos reprodutores ・  

Embora a analise de representa96es graflcas do corpo 

humano elaboradas pelos pr6prlos lnforrnan t es, nきo tenha sido muito 

usada dentro da antropologia, ela pode ser encontrada pelo menos 

em dois trabalhos bastante conhecidos: o da Da Matte (1976> e o de 

MacCormack e Drapper (1987). Entendendo os desenhos elaborados 

por minhas Informantes, como representa9さes gr白ficas ・  lsto 白 ・  

como um tipo de fala a respeito do corpo, comparo-as com um 

discurso, onde a an白 lise recai nさo apenas no conteado daquilo que 

se fala, ou na forma que se fala, mas tamb白m naquilo que n色o se 
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falEi. Da mesma manelra que a linguagem falada, as representa9ies 

gr6flCEiS podem consistir em uma forma de express色o de 

representa9どes Soc ials e de prAtlcas relatlvas ao corp。・  que 

sornamdo-se a outras t白cnicas de pesquisa ajuda no processo de 

busca do conhecimento do universo cultural em estudo. 

Sexualidade e Contracep95o 

besde o inlcio deste estudoJ a gravidez "imprevista" ou 

"indesejada" foi um dos temas com o qual me deparei. No Posto de 

Saade e na Vila sさo inameros os coment6rios a respeito de mulheres 

que alegam nきo quererem engravldar, mas t色m uma vida sexual atlva 

e acabam engravidando, sendo esta uma lnforma9さo que chegava ate 

mim atrav白s de diferentes sujeitos-objetos de estudo. O dado 

empiricamente observado 白  de que a sltua9きo gen白rica de n百o querer 

engravi dar vlvida e relatada pelas mulheres na Vlla ・ 	se 

di ferenclava da categorla gravidez indesejada, asslm classlficada 

pela equipe do Posto de Saade local Hミーと三l三巴旦凸旦三ー旦り旦呈14ユQs員iyeえS 

1 ei t uras 
~ 

diferentes sobre um mesmo fenineno, tendo ambas como pano 

    

de 	fundo 	a 	dlferen9a 	socl。ーecon6mi ca-cultural 	das classes 

populares - no caso os mordores da Vila - e das classes 

dominantes - identificadas, na Vila, com a equipe de saade. 

	

“二i me ira, diz respelto と  interpreta9さo 	por parte da 

equlpe de saude, a partlr do seu ref erenclal s6cl。ーcult uraL 

daquilo que 己  verbaHzado pelas mulheres em rela9色o a viv白ncia de 

sua fecundidade, na Vlla (onde a equipe tem uma presen9a 

marcante), e nas consultas. Este fen6meno de discrep6ncia entre a 
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expresg色o verbal das Classes populares e a compreensさo desta 

express名o por parte da equipe de saade tem sido observado em 

v6rios trabalhos e aparece em especial em autores como Boltanski 

(1979), Loyola (1984) e Montero (1985) ・  

Esta dlscrep色ncia tem um equlvalente na dlre9さo irversa ・  

ou seja, o modo de lnterpreta9さo das mensagens advlndas dos 

setores m白dicos por parte de pacientes de diferentes classes 

sociais, tem tamb白m sido observada por autores como Fleirnan (1981) ・  

Mushtaquど  く1988), mchter く1985), Nations く1988） ・  King く1983） ・  

entre outros. A este respeito Boltanski observa: 

Se a aptidさo para entender, identificar e exprimir 
as mehsagens corporais varia com a aptidさo a 
verballz6 -las e cresce quanao pas月a oas じよaとコと’tゴb 
populares ム  s classes superiores ・ 	白  que as 
sensa96es doentlas nさo possuem o exorbltan t es 
privil白gio que lhes atribui frequentemente o senso 
comum, de se exprimir sem linguagem: a percep9さo e 
a ldentlfica9さo das sensa9さes m6rbldas ・  ''ato de 
decifra9色o que se ignora como tal" e que, assim 
sendo, exige uma aprendizagem especifica ou 
difusa, implicita ou consciente, 白  primeiramente 
fun9さo do namero e da variedade das categorias de 
percep9色o do corpo, ou seja, da riqueza e precis o 
ae seu vocabul白rio da sensa9ぎo, e de sua aptldさo, 
socialmente condicionada, a manipular e memorizar 
as 	taxonomias 	m6rbldas 	e 	Slntom6t icas ・ ” 
(Boltanski, 1979: 131-2). 

E claro que nos relatos sobre casos de gravidez indesejada 

nきo se trata de uma sensa9きo m6rblda, ou doentia, como observa 

Boltanski, mas de uma experiencia corporal, socialmente 

condicionada que, como tal, envolye v6rias categorias de percep9さo 

que acionam outras tantas categorias de linguagem. 

A segunda dlrnensきo da mesma questさo dlz respeito a algo 
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mais profundo do que um problema de comunica9さo entre estes dois 

翌ど28S ・  a saber ・  吃ーと竺曇E旦旦」旦ーー』旦jade e os~Pacientes. Ela diz 

respeito 'a maneira como os primeiros percebem os ltimos. Os 

t白cnicos de saade, e as classes dominantes, ao entrarem em contato 

com algurnas das pr6ticas das classes populares, formulam uma 

avalia9さo moral de um c6digo de conduta diferente do seu. Neste 

caso, segundo a avalla9色o moral destes ・  a gravidez torna-se entきo 

um fato com a qualldade de ser''i ndesej ム  ve、l" 2 ・  

A este respeito Alves de Souza, escreve: 

"Na medida em que n色o se percebem as sutilezas 
deste jogo da manlPula9きo com os simbolos ' da 
moralidade, da honra e da dignidade, postos pelos 
c6digos culturais, pode-se cair facilmente numa 
interpreta9さo distorcida e cheia de estere6tipos 
quanto a "imprevisibilidade", と  irresponsabilidade 
e a "imoralidade" da conduta sexual e reprodutiva 
do homem e da mulher pobres. Uma ma compreensさo de. 
fatos 	desta 	ordem 	enseja 	interpreta9さes 
ideol6gicas para os relatos femininos de gravidez 
"imprevista", que passa a ser qualificada seja 
como "gravidez nさo desejadals, seja como "filho 
indesejado" e que alimentam a cren9a no suposto "a 
priori" e n色o demonstrado de que a intensa 
procria9さo das classes prolet6rlas pobres resulta 
de uma desregula9きo ・  Este 白 ，  a meu ver, um dos 
nムcleos mlticos centrals da ideologia neo- 
malthusiana 	corrente 	nas 	elites 	sociais 
braslleiras em nossos dias, e expressa em 
discursos sobre o ''planejarnento famillar".(Alyes 
de Souza, 1990: 25) 

A confus色o entre os dois termos - gravidez imprevista e 

gravidez indesejada ~ se vislumbrado sob este prisma ・  deve-se, 

entきo, a um pressuposto oriundo das classes domin説es ・  de que os 

pobres tem uma conduta desregrada ・  。  que perpassa a sua vlda como 

um todo, e de uma suposta ausencla de normas, que se lnstaurarla 
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tamb白m no dominio da sexuaHdade e da organiza9さo famillar. Assim 

sendo, 	um dos IrobjetivO4 sesta pesquisa, 	converge com as 

propos19さeS de Alves de Souze, no sentido de mostrar, que o grupo 

pesquisado, ao contr6rio destas suposigdes, neo-mal thus lanes ・  

possui uma conduta sistematicamente lnfoi5iada por regras e 

representa9さes socials no que dlz f espeltja organlza9さo baslce da 

sua vida, onde se inclui o dominio de sexualidade e da 

contracep9さo. Entretanto, deve-se destacar a possivel nさo 

coincidencia desta conduta com as expectativas das classes 

dominantes. 

At白  agora analisamos um n工 vel desta discussさo que envolve 

casos de gravidez em mulheres que n色o estきo usando m白 todos 

anticoncepcionais, ou que o fazem de forma "inadequada" ・  

(consciente ou inconscientemente). Este nlvel leva em considera9色o 

a problem 白tica comunica9きo entre dois grupos sociais distintos, 

seja no plano da interpreta9きo matua dos enunciados verbal5 ' sej a 

no plano das distancias entre c6digos moreis, o'u ambos. Em um 

outro nivel desta dlscussさo encontra-se a Vlvencla ・  por parte das 

mulheres da Vile, de uma gravidez tide como indesejada ou 

I mp r e Vlste, posto que estes categorlas existem tamb白m pare elas ・  

mas de outras formas. Este 白  o tema do pr6ximo item deste 

capltulo ・  

Gravidez: Evento Imprevisto ou Indesejado? 

Neste nivel da discussさo, a prlmelra questさo que se coloca 

白 ‘ nos casos em que a mulher nきo est6 planejando ter iilhos ・  em 
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determinado ・ momento de sua -vida, e enBravida, aquela e ・  para ela ・  

uma grayldez imprevlsta ou indesejada? 

Antes 	de entrarmos na a雪」Jse das diferentミS 

representas亘旦早  dos casos de grayldez ・  torna-se lmportante entender 

o significado destes dois termos. Diz-se imprevisto um evento que 

ocorre de forma sabita e inesperada, ao passo que ・  o indesejado 

refere-se a algo ou algu白m''cuja entrada ou perman邑ncla 白  julgada 

inconveniente e por isso proibida" 3 . Possuindo estas duas 

palavras sentidos bastante diferentes ・  pode-se supor que elas 

evoquem rea9さes diferentes quando se ref-erem a casos de 

grayl dez, Asslm que, 	uma grayldez lmprev 1st a ・  por ser sablta e 

inesperada, 白  aquela que, passado o impacto do inesperado, acaba 

sendo aceita C mesmo que tenha havido algumas tentativas de 

abortamento sem sucesso). A gravidez indesejada, por outro lado, 

de perraan邑nc1a "in-conveniente" e at白  mesmo "proibida", ser6 objeto 

de a96es mals dr6stlc as, as quals resultam na elimina9きo do fet。  

Em consequencia dist。，  nascer色o crian9as de casos de gray I dez 

imprevistas mas nさo de indesejadas. Assim, gravidez imprevista 白  

aquela que nさo foi planejada e que foi expresso inicialmente o 

desejo de abortamento, mas, pelos motivos j6 discutidos no 

capltulo anterior - resumidamente: 12 filho, compromisso de 

assumir do pai, casamento est6vel 一  foram levadas a termo ・  Ela 白  

imprevista porque em princ 工 pio nさo havia uma decisさo de ter um, ou 
ーノ  

mais um, filho. 

Para investigar a quest色o da gravidez imprevista separei 

um grupo de 25 mulheres as quals forneceram-me a maioria das 
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I rif orma9さes a este respeito. Este gr up。・  dividi em dois su bg r up os ・  

o primeiro de oito mulheres e o segundo de dezessete. O primeiro 

subgrupo 一  era composto de mulheres que dlsseram n色o desejar 

engravldar e nさo engravidaram durante 。  ano qxe reallze I 。  

trabalho de campo' Des t as, 5 O% r さo faziam contrac巳p9さo e' 5O% ou 

tomavam anticoncepcional oral, ou usavam o DIU. O segundo 

subgrupo, ' composto apenas por Tnu1heres que encontravanv-se 

gr6vidas no ln[cio da pesquisa e ganharam filhos durante os 

primeiros meses do trabalho de campo. Destas dezessete mulheres 

gr6vidas, 	qulnz e, .ou seja quase 90% delas, 	dlsseram ter 

engravidado de forma imprevista, e apenas duas, voluntariamente. 

Os dados coletados nesta pesquisa sugerem que a questさo da 

reprodu9さo envolve muitos fatores situados principalmente em duas 

esferas diferenciadas, as qualS, muitas v邑zes, sさo confundldas nos 

trabalhos escrltos sobre este assunto. A prlmelra, 白   a esferaー  da 

穿旦里。・  que ser白  apenas retomada aqul ・  3 白、 que foi longamente 

trabalhada no capitulo anterior ・  Aー三旦塁担早a esfera ・ 	。nde 

encontram--se as pr6ticas contraceptivas, consistir6 no tema 

central deste capitulo. Ambas as esferas sさo aqui tomadas, no 

decurso da d1scussさo, como englobadas pela rela9さo de g白nero, 

isto 白 ，  pela rela9lo que se estabelece entre homens e mulheres ・  

Especlalmente a segunda, que se refere さ  s pr6tlcas contraceptivas ・  

serム  aqul 	desenvolVlda levando em conta as expectativas ~e 

pr6t1cas do homem e da mulher em rela9lo aos filhos, as 

representa9どes sociais da sexualidade masculmna e feminlna e a 

rミ2工旦sentas旦ヌ  graflca do corpo feminino ・  
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A Esfera da Declsさo 

Retomemos eyitさoF a 	prlmelra esfera, aquela que diz 

respeito 色  decisさo sobre o namero de filhos. Ela est6 vinculada a 

fatores como, por exemplo, a existencia de um companheiro dlsposto 

a assurn力一  e a pos19色o do filho dentro de um casamento estavel ・  A 

este respeito, percebe-se que, na Vila ・  a decisさo sobre o namero 

de fllhos nきo 白  tomada a prloni. As mulheres sabem que querem ter 

filhos, 4 mas n色o h6 uma decisさo anterior de que 白  bom ter muitos 

filhos, como ocorre em outros lugares onde h白  uma alta taxa de 

mortalidade infantil. 

Se fosse posslvel falar em um ideal 	expresso peles 

mulheres da Vila, este seria o de ter poucos filhos e cri6-los 

bem. Isto, na Vila, significa oferecer-lhes o que 乙  considerado 

uma boa alimenta9色o, o que inclui, por exemplo, Yogurtes e 

・つanon i nhos", al白m de material escolar, roupas e a possibilidade 

de fazer uma festinha no dla do a刀lversdrjo dos filhos ・  

A Vila Divina Providencia, assim como a cidade de Porto 

Alegre como um todo, e um universo de relativa baixa mortalidade 

infantil, quando comparado aos indicadores das demais capitais 

bras Ileiras 4. E que, apesar da precariedade das condi9さes s6cioー  

econ6micas que envolvem as farnllas moradoras da Vlla ・  sさo mult os 

os recursos de cura disponiveis nas proximidades ・  Ali白s ・  a 

proximidade a estes recursos 白  conslderada uma grande vantagem 

pelos moradores da Vila, const I tulpd。ーse em um dos principais 

motivos, como ja foi visto no Capitulo II ・  de atra9さo e 

per man白  n cla das pessoas no local ・  
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Pode~se dlzer que, a cada caso de gravidez ・  白  tomada urna 

dec1sぎo, condicionada 色  s circunstanclas presentes naquele niomento 

da Vlda famillar da mulher, as quais j白  foram abordadas no 

capftulo anterior. A esta esfera chamarei de esfera das decls6es 

de ord,em familiar. 

A Esfera das Pr6tlcas Contraceptivas 

' Em uma outra esfera, encontra-se o controle cotidi旦no da 

natalidade, que est6 relacionado 色  utiliza9さo ・  correta ou n貸o ・  de 

m白todos contraceptivos eficientes e a abortos, os quais devem ser 

Vlstos sob outro angulo, que chamarei de esfera das pr6ticas 

contraceptivas. 白  esta a esfera que ser6 tratada neste capitulo 

cuja abordagem remete lmedlatamente と  s seguintes questうes: de quem 

白  a responsabilidade pela contracep9さo? Quais os m白 todos 

antic6ncepcionais conhecidos e disponlveis? Como 白  o acesso aos 

m白 todos anticoncepclonals? Quao adequados と  realidade das pessoas 

da Vila 5g0 estes m白 todos? Qual a represente9さo que as mulheres 

tem a respeito do seu aparelho reprodutor? 

As Mulheres e os Homens: 0s Fllhos da M e 

Em todos os casos observados, foi explicitado pelas 

mulheres que a anticoncep9色o 白  uma responsabilidade feminina. A 

declsきo de ter ou n色o filhos sofre influ色ncia de fatores diversos, 

os quais j6 foram discutidos no capitulQ anterior, como por 

exemplo, a fase da vida em que mulher se encontra, o posi9色o do 
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homem, pal da crlen9a, e as expectativas que a mulher tem em 

rela9ao a este possfvel ou virtual companheiro. MaS a 

contracep9さo, a gesta9さo e a cria9さo dos fllhos sさo dominlos 

fundamentalmente femininos. Dentre os depoimentos a este respeito 

esc〇lhi o de Maria para Ilustrar a sltua9さo: 

Marla: (...) Eu ac力o que a m序e ' assim, mulher, 
gente, depois que p5e o Hiho no mundc）・・・  Tem 
muitas que p'e o Hiho no mundo e esqueceu, saj 
para ferver. Mas a gente que tem conscl白ncla que 
botou urn fui力o no mundo tem que ter aquela 
responsa b n!dade peル  resto da vida ・  Tendo pa! ou 
nぎo tendo, sendo mge sol te力一a ou ngo sendo, Por que 
um hornem Prd clゴm一  um fl!ho・・・ Eje faz・  Ele djzer: 
agora包  deixa os filhos comigo que eu vou crim一・  
Isso al jamais! A nゴo ser que cala um Jd do cdu, 
n'? A mulher, no momento que nasce, jd nasce pr 
sofrer, eu jd dj8o assim ぐ・・・フ  

Este depoimento de Maria expressa uma s白rie de 

representa9oe femininas que tem sido observadas em outros 

mbmen t os desta investiga9ao ・  A sua primeira frase, por exemplo, 

chama a aten9色o para a marco na vida da mulher que slgnifica o 

nascimento do primeiro filho. E como se a vida da mulher estivesse 

dividida em duas partes, o antes e o depois de por filho no mundo・  

E nesta segunda parte, o depois, que a mulher se torna adulta ・  

pois o nascimento do filho, desencadela algo pr6prio da idade 

adulta que 白  a ら胆Ponsabi 1idade・  Nさo se exige responsa bnidade・  de 
ー  ～～ー 	 ’ 

quem nさo tem filho, ou seja, a responsabilidade 白  o pre9o que se 

deve pagar para ter filhos, e em conseqUencia, para ser uma mulher 

adulta. Como todos estes elementos - filho, responsabilidade e 

idade adulta - estao encadeados urn nos outros ao nivel das 
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rese5ta9g das -mulheres da Vila, eles tornem-se uma esp白cie de 

‘、ーーーー、  

ser respeitado, sob a pena de sofrer um julgamento moral, 

aquele que n色o segue as sues normas. Isto 白  o que ocorre quando 

Marie emite um julgamento de ordem moral sobre aquelas mulheres' 

que p5ern Hlho no mundo d saem para ferver. Estas sさo passiiels de 

crlticas severas, pois elas tどm filho, o que 白  um indlcio da idade 

adulta, mas aportam um comportamento de mocinhas (estes sim, 

legitimamente, saem para ferver), Al白m deste aspecto referente ao 

ingresso" na vida adulte, torna-se evldente, que o caminho 

percorrido pela mulher, principalmente depoisj que ela p6e filho no 

mundo, 	白 	irrevers1iel, pois segundo a informante, a 

reponsabi 1ldade deve permanecer pelo resto da vida. Esta no9色o 

ser6 retomada mais adiante neste cap工 tulo quando discutirei a 
ノ・ーー～ーーーーーーー  ’、  一  

noCao ae iineariclaoe jresente nas (representacひes temininas,sobre 
～ーーーー、ー一ーー” 	 ー  ‘ー～一ーーーーー~~一 	 一一、  ーー  

alguns processos corporais. 

Um outro aspecto importante, presente no depoimento de 

Maria, diz respeito a s expectativas sociais do comportamento de 

ganero, masculmno e feminino ・  Isto 白，  as pr6tlcas e atitudes no 

grupo estudado, sさo multo diferentes, o que tem como consequ邑ncia 

uma profunda diferencla9色o nos pap白 is desempenhados pelo homem e 

pela mulher dentro de case e fora dela, no cotidiano da Vile. 

As mulheres reconhecem em si um grande valor positivo 

p0lS, embora na malorla das sltua9さes os homens sejam os 

provedores da casa ( como j6 foi visto no Capltulo III), s色o elas 

que se responsabilizam pelas tarefas, segundo elas, mais di・flceis, 

como 白  considerada a cria9さo dos filhos. A aquisl9色o deste valor 

positivo legitima-se pela pr6pria condi9さo de ser mulher, que 
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nasceu para sofrer, como mostra o depolnTento de Maria ・  

Sarti (1989), em seu estudo sobre um bairro de classes 

populares em Sきo Paulo, observa este mesmo fen6meno da 

configura9Ao de um "sentido pos1't1vo" para a condi9さo da 

maternidade conjugado a a ma "sina" de ser mulher. Segundo a 

autora: 

"A maternidade, enquanto fundamento da Identidade 
feminina, adquire v6rios sentidos. E o que da 
sentido positivo a existencia feminina. A mulher 
existe enquanto tal, a partir do momento que 白  
mae. (. ., ) O mesmo fator que confere Identidade 色  
mulher, fundamenta seu cativeiro, mantendo-a "mais 
presa", E Vlvido como uma imposl9きo ・  Est6 aberto o 
campo da ambivalencia." (Sarti, 1989: 41) 

Esta suposta ambival邑nclo a que se refere a autora, e que 

meus pr6prios dados apontam, ao observar a constru9さo de uma auto- 

imagem positiva baseada em uma condiGきo de sofrimento, pode ser- 

observada tamb白m em outros depolmentos que apresentarei a seguir, 

onde as mulheres dividem-se entre o orgulho de serem mulheres e 

mさes, e o desgosto de serem "presas'’ ・  Mas esta ambival邑ncla s6 se 

constitui enquanto tal se, para efeitos anallticos, a identidade 

feminina for tomada como uma sorna de tra9os recorrentes nas 

mulheres, isolados do contexto ・  relaclonal onde esta identidade se 

control e tem significado. Como foi discutido no Capitulo III, a 

identidade feminina se controi em rela9さo ao homem. Neste sentido, 

desaparece a ambivalencia porque ela nさo 白  "orguihosa por ser m色e" 

ao mesmo tempo que 白  "sofredora por ser presa". Ela 白  "mais 

presa", em rela9さo a um homem''malS llvre", e "orgulhosa" da sua 
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condi9さo de mさe, "anica", "responsavel pelo resto da vida"', 己  m 

rela9貸o ao homem, que ao nさo se compr6meter de maneira Igual o 

dela com os filhos, 白  relegado a um segundo plano de import&ncia 

na din&mica entre pais e filhos. 

E neste sentido que os filhos sさo considerados como 

"parte, da mさe" (este ponto foi abordado no final do capltulo 

anterior). As mulheres, em muitos momentos, usam expressさes que 

sintetizam esta condi9さo de serem "anicas", "Insubstituiveis", em 

rela9さo' a um homem que nきo se compromete com os filhos, A baixo 

reproduzo algumas delas: 

Mulher ' muiカer, homem qua!quer cachorro a 

M'e ' uma sづ, pal tem um monte ・  

Na 力ora tudo muito agraddvel, mui to sauddveI ・  
DePojs ・  ・・  

Prd fa2er 
eu. 

tu soube fazer, mas prd cuidar agora sou 

Assumir 白  que ' a cojsa ・  ノ1as o fazer e bom mesmo. 

Al白m disso, quando elas estgo em grupos, na ausenci.a 

masculina, os homens sさo alvo de muitas crlticas em rela9貸o ao seu 

descaso com os filhos, especialmente se o casal nさo mora mais 

junto. 

Roslto: 	O pai dos meus filhos nunca quis nem 
ch egar perto. 

lone: Eu fui criada pela minha m'e・  Meu pai nunca 
me deu nada. A8ora depois de trin亡a e tiー己s anos 
ele yelo me procurar. 

〇lIvia; E tu quis ver ele? 
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lone: Quis. β meu pai, n'? 

〇1lvia: Eu n言o quereria, N百o me criou, n白, agora 
jd to crescida. 

lone: O pecado d dele, n&o' meu. 

A no9さo de que h白  um "pecado", ou seja, uma fa1hさ  moral, 

por parte de um homem que nさo assumiu urn filho refor9a a id白 ia de 

os filhos devem vir ao mundo quando existe um compromisso do homem 

em assumi~los. Um homem que nさo assume os fllhos pode perder o 

respeite, tornando-se indigno at白  mesmo de seus descendentes 

consangu I neos 寿．  

Mais uma vez aqui se verifica a complementariedade 

mer白rqulca exlstente nas rela9さes de genero' Volto a refor9ar o 

que foi 	discutido no Capltulo III: 	a subordina9さo feminina, 

embora evidente nas atitudes e na rela9きo que se estabelece com o 

homem cotidianamente, n色o 白  vivenciado como um problema para elas. 

Event ualmente, na aus邑ncla dos maridos, a solidariedade feminina 

se crla sob a forma de urn jogo ritualizado de amea9as e queixas ・  

onde elas juram abandon6-los e faz色-los pagar por qualquer sujeira 

por eles cometidas. Na pr6tica isto geralmente n色o ocorre, a nきo 

ser em circunst且ncias especiais, quando, por exemplo, o marido nさo 

mais cumpre sua obriga9貸o de provedor 6 ・  

Embora as mulheres condenem a irresponsabilidade dos 

homens, elas, apreciam a sua liberdade de Ir e vir. Especialmente 

em rela9色o a sua condl9きo ''mals presa", elas expressam muitas 

v白zes vontade de ser como eles: 

Ziza: Na outra encarna9ダo eu queiっ  vil一  homem・  
Mui力er Jama is. ,.Por que 乙  biソncadeルa, mui力er ・  Tudo 
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que acontece com a raul力er 白  que d vagabunda, ' 
puta, 白  is to, ど  aquilo ・  O homem nごo ・  Faz um monte 
aj e nごo.. .[acontece nada 色  ele] 

Eu: Tem mais a雪uma de vocds que・  acha isto? 

Elof: Ah, eu gostaria ・  

ollyle: Eu tamb'm. 

Marla: Todas as mui力eres 8ostariam de vir homem・

旦旦: Mas o que serd que ' tぎo bom assim no homem? 

Marla; E que o 
Para sa力一，  nem 
raulher, ou os 
dema l S. 

homem ' mais livre, n百o tem カora 
hora para vol tai一・  Agora a gen te, 
pals prendem demais, ou sol tam 

〇1lvia: E !d em casa a gente foi c」一Lada assim, 
redinha curta. 

Esta percep9さo de pap白 is desiguais desempenhados por 

homens e por mulheres, relacionada a uma expectativa em rela9きo 

ao ser homem e ao ser mulher, expressa-se em v白rios domlnios. 

Entre eles encontram-se o do trabalho externo e o das obriga96es 

dom白sticas, como j6 foi discutido anteriormente, e tamb白m o 

dominio da sexualidade, que ser& analisado a seguir. As mulheres 

v邑em o homem iniciar antes e findar depois da mulher o exerclcio 

de sua sexualidade, al白m de, conceberem que, ao longo das suas 

vidas, os homens Precisam mais de sexo do que as mulheres ・  Al白m 

disso, elas constatam que os homens podem ter re!a95es com mals de 

urna mulher na mesma ' poca, nさo que lsto seja desejado ou aprovado 

por elas, mas 白  considerado simplesmente inevit白vel. 

Perguntadas sobre at白  quando na vlda de uma pessoa dura o 

desejo sexual as mulheres relatavam n色o findar nunca. O di6logo 
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reproduzldo a seguir versa sobre o desejo sexual de pessoas 

Idosas: 

Ellsa: Eu acho que nどo termina. 

Dllza: Eu conhecl 	Ufl7 C8Sal de veihin力os, 	de 
quase oitenta anos, e eia me contava que., ．ぐRlsos) 
ど, tem velhinho que nごo ど  mコole. 

I one; Minha vb tinha 8l anos quando e!a morreu e 
ela queria casar ainda. 

L uclana: Eu conhe9o urna que tem 58 anos, ela 
contando n', ela ' muito brincalhona, n4 ela 
con ta ・  Ela dル  que o velho nどo dd uma folga Prd 
eJa. 

Ellana: Esse meu avb aue fa!eceu a.ora hd pouco 
tambem, tinha 54 anos, mas la na couve que n育o 
dava foiga. Minha vd morreu e ele arrumou, fora as 
outras, nd・  Djziam que o velhinho era sem 
vergonha! 84 anos. 

Llana: 100 anos tinha uma t!o meu que casou tr s 
Ve2, 

A sexualldade 白  representada, nas falas das ln f o rman t es, 

como uma necessidade organica, que tem inlcio na adolesc色ncia e 

perslste at白  o flm da vida ・ 	Sexo 白  lmpor tan te, 	segundo 
I 

informantes, porque 白  necess6rlo, e as pessoas podem adoecer sem 

ele ・  Poucos foram os depくパmentos que relacionavam sexo 白  prazer. 

Os depoimentos eram sempre em meio a brincadeiras e piadas. 

Algumas informantes diziam que nさo eram muito ligadas nestas 

coisas, outras, que era uma coisa da vida, mas a maiorla yelculava 

a no9さo de necessidade. 

Ellana: Eu acho que para o 力omern ' mals necess白rio 
mas a mulher precisa sim・・・  N o ' que tu tenhas 
vontade, guria, nぎo 乙  que tu ten力as. E uma 
necessidade do corpo. 
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Maria: E o organ!srno que td pedindo, nab '. a 
gen t e, 

Nさo quero depreender daェ 	que a atlvidade sexual es t ej a 

desvlnculada de prazer na vlvencla da mulheres da Vlla, mas apenas 

que as mulheres tendem a procurar uma justificativa melhor do que 

sentlr prazer, para se fazer sexo. Na conversa de Ellana e Maria, 

elas estabelecem uma separa9さo entre o corpo e a gente, pois assim 

como nuipa doen9a, as pessoas nさo tem dom工nlo sobre o corpo, o 

mesmo ocorrendo no que diz respeito さ  necessidade de rela' さes 

sexual s. 
、  

mante da observa9さo de que mesmo as mulheres que nさo 

verbalizovam a rela9さo entre o ato sexual e prazer, podiam certas 

vezes contar pladas e fazer ・  brlncadelras que menclonassem a 

quest色o do prazer sexual, sugiro que talvez o sexo perten9a a um 

dominio sobre o qual s6 邑  apropriado、 falar em tom de brincadeira e 
. 

I 
em forma de piada. Neste sentido o aspecto ladico da sexualidade e 

'’. 
condizente com as situa9さes onde a t6n1ca 白  a brincadeira e o 

sentido 白  o divertimento, o qual escolhe como veiculo a 

加cosi dade ・  Este mesmo tipo de observa9き・o foi reafizada por 

Boltanskl: 

'' （・・・）  A regra que nas classes populares re8e a 
expressさo verbal das sensa9さes corporais ou, o que 
vem a dar praticamente no mesmo,' a exlbi9さo visual 
do corpo proibe, sob certas reservas, de falar 
demais sobre ele ou de exp6-lo aos olhos de 
outrem, exprime-se tanto nas atitudes em rela9さo a 
doen9a e 白  expressさo da sensa96es doentias quanto 
nas atltudes relativas 白  sexualidade e a expressさo 
da sexual idade ・  （・・・）  Um pudor ('.,), que nさo se 
deve confundir com um puritanismo exercido 
volunt6ria e conscientemente em nome de principios 

~ 
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白 ticos ou religiosos determinedos<. ・  . > 	leva a 
condenar as alus6es explIcltas ao ato sexual, a 
exibi9さo do corpo, e talvez de maneira mais geral, 
a eliminar do discurso a sexualidade, a nao ser 
entre pessoas do mesmo sexo e numa certa medlda da 
mesma Idade, e na forma bastante estereotipada e 
rotineira da piada ou jogos verbais. (Boltanski, 
1979: 147) 

De ac9rdo com as observa9さes do autor, nきo se fala sobre 

prazer e sobre desejo a nさo ser sob a forma de jogos verbais, ou 

ainda, como 白  encontrado na Vila, atrav白s de um discurso 

"biologizante", ou "naturalizante", 

necessldade organlcas 7. 

verbalizado como uma 

Os sintomas da falte de rela9さes sexuals sさo bem deflnidos 

e foram identificados em varias mulheres que eram ou viロvas ou 

soz i nhas: tontura, sensa9ao de cabe9a oca, olhos com formigas一  
, 

Todas as mulheres que identificaram seus problemas de saade como 

sendo falte de rela9さes sexualS, relataram terem sido 

"certificadas" por um m白dico de que e' 	ei-a o seu problema. 	A 
.4 

"si軸rome" de falte de rela9ろes sex.alS ，  、cusada pelas 

Informantes, foi tamb白m relatada a Woortmann por um:一  de suas 

informantes, que tendo se separado do segundo marido, "com- 

se sentlr "esqulsit矛‘ ・  。  que atribulu 色 ，  falte de rela9さes sexueis 

regulares e, por isso resolveu achar novo parceiro". (Woortmann, 

1987: 136) Mas nem sempre 白  f6cil resolver este problema, pois em 

geral ele acomete mulheres meis velhas que, segundo elas mesmas,, 

t己m dlf iculdade de arrumar urn homem, em outras palavras, j白 	se 

encontram fore do mercado matrimonial. . 

. 
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M白todos Contraceptivos 

山’，  
、‘ 

・ Corno .vこ  rn.- 5』  os' h6m ゴも ‘ segundo as mulheres da Vlla, sさo 、一J'"’ー  ’y叫““×H→ ， 、‘ビ  ,'‘レ‘"‘一‘プ．’, ，  プ、ー凸 ’ーマ“、ノ  ー．一H "～一 4 ‘ー‘ 、一 ’一  Iし ’ 白 	1、，  J一  叫’ 、  

mais livres, seja porque nさo se responsabilizam pelos filhos e 

pela casa como elas o fazem, ou porque eles exerc色m sua 

sexualidade com mais liberdade deixando a decls&o e o cuidado com 

a contracep9さo Inteiramente ao encargo da mulher. A camisinha, 

preservativo masculino, nさo 白  um m白 todo, de modo geral, bem aceito 

pelos homens, segundo o relato das mulheres, porque eles n'o 

gostam. Ocorre tamb白m, na minha percep9さo, que Veles nさo se sentem 

respons白velS pelβ contracep9さo; esta e uma a rea de competencia 

exclusivamente feminina. Em termos de m白todos anticoncepcionais 

utilizados na Vila, restam さ  s mulheres os anticoncepcionais orals, 

o Diらpositivo Intra-Uterino (DIU), a ligadura t.ub6ria, ou a 

sortee, 

A pilula anticoncepcional 白  o m白 todo contraceptivo mais 

utilizado pelas mulheres da Vila Divina Provid邑ncia. Isto 白  o que 

mostra um levantamento feito pelo Posto de Saade, conforme a 

tabela abaixo: 
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ANTICONCEP9AO NAS MULHERES DE 15 A 49 ANOS QUE JA 
TIVERAM FILHOS 

.METODO 

 

I0 

    

Pilula 
Llgadura tub6rla 
DIU 
Tabela 
Coito interrompido 
Es t6 gr6vlda 
Quer engravldar 
Nさo faz anticoncep9さo 

43 
11 

4 
3 
2 
4 
1 

31 

fonte: "Diagn6stico de Saade da Popula9さo da Area 
de Abrang邑ncia do Posto de Saムde do Valso". 

As pllulas podem ser adquiridas gratuitamente no Posto 

de Saade, ou compradas a pre9os relativamente baixos em mais de um 

armaz白m da Vila' Os armaz白ns, como n&o h白  farmacias nas 

redondezas, vendem, al白m de g邑neros alimentlcios, uma s白rie de 

outras utilidades, inclusive medicamentos de primeira necessidade 

e pllulas anticoncepcionais. 

Entretanto, os dados referentes ao namero de ョ  mulheres que 

usam a pilula, nさo d己  conta de como os compiゴrnidos, que 白  a 

maneira pela qual as mulheres referem-se aos anticoncepcionais 

orals, s&o adminlSt r-ados, Coletcl varios relatos de mulhefes que 

afirmavem tomar os comprinHdos e engravidar. O primelro ponto ，  白  

que elas nさo os tomavam de forma regular; na maioria dos casos 

elas'cessaram temporariamente e administra9さo dos comprimidos 

porque estes lhes provocavam efeltos colatereis os quals elas 

relatavam n色o tolcrer. Estes efeltos, apareciam 	normalmente sob a 
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forma de um mal estar, nas palavras das mulheres: me faziam mal ・  o 

sen ti)一ーse mal, embora apare9am de forma gen白rica nos depoirnentos 

das informantes, podem estar relacionados tanto com urna posslvel 

sensa9&o desagrad6vel, sernelhante a um enj6o, ou tontura ・  corno 

tamb白m a uma percep9さo de altera9さes no volume da menstruaいo ou 

mesmo referir-se a lnsatisfa9さo de estdr interferlndo com um 

ei emento 

natural. 

'"artificial" desconhecido em um processo corporal 

butras sftua9さes observadas revelaram urna rotlna dl白rla 

incompativel com a utiliza9ao de anticoncepcionais orals. Muitas 

mulheres na Vila nぎo seguem uma rotina semelhante a cada dia, mas 

acordam, dormem, saem de casa, alimentam-se em hor6rios diversos ・  

esquecendo-se frequentemente de tomar os compづraidos・  

Aba I xo apresento resumidamente hlst6rlas que me foram 

relatadas por informantes a s quais acompanhei desde a gesta9さo de 

seus a ltimos filhos, at白  as crian9as completarem aproximadamente 6 

meses一  de ldade: 

Doroti tomava os comprinガdos, mas nさo gostava ・  

Mensa l mente, ela menstruava 5 dlas depols de acabar a cartela ・  

Certo dia n色o velo a menstrua9さo e ela constatou que estava 

gr白  Vlda' Este foi seu quinto filho' Nさo queria engravldar ・  Relatou 

que esta foi a segunda vez que engravidou com os comprmidos. 

N6dia relatou que tomava os comprルHdos mas parou porque 

lhe fazlam mal, engravidando a seguir, Gostarla de ter outro fllho 

mas nさo naquele momento. Este foi seu segundo filho. 
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Claudete conta que tomou os comprimidos uma vez e fez mal, 

mudou de marca e continuou fazendo mIal. Parou de tomar e buscou 

urna alterna tlva no Posto de Saade, obtendo uma requisi9さo do 

m白dico para coloca9色o gratuita do DIU, mas quando procedeu o 

encami nhament.o j6 estava gr6vida. Ficou multo deprimida pais nさo 

desejava de forma alguma flcar gr6vida naquele momento ・  Estava 

prestes a separar-se de ちeu marldo, mas agora, devido 色  nova 

gesta910 deveria permanecer com ele. Este foi seu segundo filho. 

No caso de Doroti, o fato dela ter engravidado com os 

c ampパmidos pela segunda vez denuncla o seu prov6vel uso 

recorrente de forma inadequada. Possivelmente ele nきo as tomava 

com a regularldade necess6ria, o que comprometia a sua efi'c白cla ・

肱dia .parou os comprmidos e ''confiou" que nさo flcarle gr6vida, 

mesmo sem utilizar qualquer outro m白 todo contraceptivo. Claudete 

engravidou no processo de busca de outro m白todo contraceptivo. 

Neste caso, a morosidade, em parte dela, em parte dos servi9os 

m白dicos, do processo de encaminhamento para a coloca9ao do DIU 

contr I buい」  para esta gesta9さo, 

O DIU, que por suas caracteristicas de m白todo semi- 

permanente 	que, por um lado, nさo teria o problema da 

irreversibilidade da ligadura de trompas e, por outro, poderia 

ellminar o problema da necess6rla administra9色o regular, di白ria, 

do anticoncepcional oral, bem como o dos posslveis efeitos 

colaterais, podendo, assim, ser utilizado pelas mulheres com mais 

tranquilidade, nさo conta com boa ace1ta9名o entre as mulheres. 

Muitas das mulheres da Vila tomaram conhecimento do DIU atrav白s 
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dos m白dicos thy Posto de Saade, mas elas sentem medo de coloca-lo 

ld dentro, pol日  elas n色o saberci aonde ele weL Este tlp0 de 

representa9さo a respeito do DIU, ou seja, de que ele fica "solto" 

dentro do corpo, podendo se locomover por todo o abdornem, foi 

tamb白m observado por MacCormack e Drapper (1987) entre as mulheres 

jamal canas ・  

Afora o DIU e os comprimidos, algumas mulheres confiam 

tamb白m na sorte como m白 todo para dar conta da ant iconcep9さo ・  ou 

seja, que mesmo mantendo rela96es sexuais sem usar qualquer m白 todo 

contraceptivo elas nぎo engravidar色o. Isto se d, em parte, pela 

exper l邑ncla empirica das mulheres de que nem semprq as re.la9さes 

sexuals resultam em casos de grayldez. Esta observa9色o levou-me a 

questionar a representa9さo que elas t白m do aparelho reprodutor 

feminino e do processo de Inicio de gravidez; quais os tipos, ou 

em que situa96es as rela9どes sexual5 levavam 色  graylaez , ou seja ・  

de que manelra as rela9さes sexuals se Vlnculam と  gray ldez ・  

As Imagens do Corpo: Representa9さes do Aparelho Reprodutor 

Feminino 
e 

O estudo das pr6ticas e representa96es femininas sejam a 

respeito da sexualidade, da gravidez e da contracep9Ao no caso 

especlfico desta disserta9きo, ou mesmo a respeito da saade e da 

doen9a, de forma mais geral, 	vincula-se de forma contundente ao 

entendimento do corpo como uma matriz de significados ・  Mas, ao 

mesmo tempo que o corpo adquire significado da experi色ncia social, 
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ele pr6prio 白  urn discurso a respeito do sociedade, possivel de 

leituras diferenciados por dlferentes agentes socialS ・  Sua 

postura, sua forma, sua dlsposl9さo, suas manlfesta96es, suas 

sensa96es emitem slgn i flcados, os quais sgo compreendidos atrav白s 

de urna imagem, construIda agora por um ' interlocutor. Desta forma, 

existe, em urn extremo, o corpo culturalmente modelado como uma 

representa9さo, e existe, no outro extremo, a leitura desta imagem 

do corpo. Da mesma forma que uma pessoa, ao olhar-se no espelho, 

percebe → uma imagem do seu corpo e decodifica os seus significados 

a partlr de suas experl邑nclas sociais, 	(por exemplo: es t ou 

arrumada, penteado ou vestida adequadamente para a ocasigo? 

Cansada, suja, gorda, magra, fela,' bela?), para outra pessoa, 

advinda de outro grupo, estas no9さes poder色o ter outros 

signi ficados ・  

Assim, como a linguagem verbal expressa nos depoimentos 

analisados at白  aqui, consiste em um tipo de fala a respeito do 

corpo, as imagens - as representa96es gr6ficas - consistem em um 

outro tipo de fala, regida por uma l6gico especifica. 

A l6gica especlfica a que me refiro est. relacionada corn 

uma forma de conhecimento e de percep9色o do corpo vinculada ao que 

Bourdleu chama de um sentido pr6tico. Bourdieu observa: 

'' （・・・ > Coda um dos significados coletados t existe 
em seu estado pr6tico apenas na rela9色o entre um 
sistema (ou o produto de um sistema, uma palavra, 
por 	exemplo) 	em 	uma 	s1tua9色o 	especlfica. SI 
(Bourdleu, 1985: 122-3) 

Paro Bourdleu,os dlferentes slgnificados de um sirnbolo nさo 

I 
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existem simultaneamente na pr白tica, da mesma forma que urna palavra 

nさo pode aparecer sempre com todos os seus signlflcados ( a nさo 

ser em jogos verbalい  posto que e'las adqulrem um significado 

especifico diante de uma situa9色o pr白tica. 

白  este sentido pr6tico, organizador de um sisiema de 

significados, que se observa nas inagens do corpo contruldas pelas 

mulheres da Vila, e que se expressa sob a forma de sensa9さes. Em 

outras palavras, a experi邑ncia pr6tica cotidiana torna-se o eixo 

organlzador das sensa9己es ・  

A este respeito Loyola observa que: 

"C...) a percep9さo de todas as sensa96es 白  fruto 
de um aprendizado especifico ou difuso, impl 工cito 
ou consciente, e a identifica9さo das sensa9さes <de 
dor ou mal estar por exemplo), longe de ser uma 
simples percep9さo de primeiro grau, 白  o resultado 
de uma s白rie de opera96es l6gicas de oposl9ao 	( 
ao estado de bem-estar) e de aproxima9さo C dor nas 
cadeiras, em vez de no peito, por exemplo) que 
permi tem lIgar uma sensag色o especifica a um 
determinado Orgさo. C Loyola, 1979: 159) 

A observa9さo de Loyola vem ao encontro das observa9さes a 

respeito do corpo das gestantes estudadas na Vila. A percep9さo e 

a ldentlfica9さo das sensa96es sきo o resultado de uma s白rle de 

compara9さes, quer sejam com o seu estado ''norma l“ ー  quando n色o 

est色o grayldas ~ ou com outras gesta9さes, suas ou de mulheres 

pr6xlmas, parentes e/ou vlz I nhas' 

Para exempllflcar e dar seguimento ao estudo da 

representa9さo do corpo, 	apresento as representa9さes gr白flcas dos 

aparelhos reprodutores de alguinas lnforman tes, para prossegulr 

adlante com a interpreta9さo destas lmagens do corpo ・  
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‘・ Aoui Dor dentro ' muih" 

熱 Ent o qes d.Unt fl熱a nt nc,ar ,dura. Quando 

In a器rais to aqui fごtestotrag etudo 5argraDdQ 
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I 
''Come'a aqui （わ ， que eu 
tenho lnlec'&o. Ent'o quando 
eu fico gr'vid.aqui, eu tenho 
usa I ngua. de Outro ludo (5). 
Dai eu tenho que tomar os 
comprimidos ate oessn,-. 

I mni eccao. e ai Sobe or血  亡A （つ，  
I e aepois DrO.imbise. n.aeun,1u 
I55 Crio・  

"PrI c6 s古o as Irompas (2 e 6) 
porque aqui se desenvolve: eu 
fにo larga pr8a lados". 

'',S しU tenS que trazer 
tSmo s uma (.to do homem 
que eu te mostro direitinho 
乞050'que sao 65 COisas. 
Que lazer eU Sei.ia fiz 3. 

"Tu -tens qua trazer .figura 
de costas, porque este aqui 
[o filho mais mogol tava nos 
Costas." 

1175ー  
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Conforme hayla sallentado anteriormente 色  apresenta9&o das 

imagens, a percep9さo de corpo e da gesta9ぎo ocorre a partir de 

sensa9乙es construidas em rela9さo さ  experlencia pr6tlca ・  Isto 己  

tamb白m o que mostra a explica9さo de Irene, uma informante-chave a 

respeito da imagem do corpo desenhada por ela: 

Come9a aqui E no ov6rio esquerdo ) , que eu tenho 
infec9百o' Entgo quando eu fico gr白vida aquL eu 
tenho uma l ngua do outro lado Eno ovario direito] ・  
Dal eu tenho que tomar os comprimidos at' P 8SS8l一  
a 力ザec9'o, e al sobe prd c'[ parte esquerda da 
bacla ] e depois piつ  umb lgo, que ' onde se ciづa ・  
Pr' cd sぎo as trompas[ OS SOS laterals da bacia ] 
porque aqui se desenvolve; eu Hco larga P1つS 
lados. Tu tens que trazer a Hgura de costas, 
PO」一que este aquエ［  o fllho mals mo9o ] tava nas 
costas. 

O depoimento da informante, o qual corresponde a figura 1, 

mostra como a representa9ao do corpo 白  elaborada a partir de 

sensa96es fisicas experlmentadas pela pr6prla inf,ormante ・  Ela 

afirma ter a sensa9さo de uma infecgぎo, de uma l ngua, provavelmente 

pelo paralelo com a sensa9きo de dor percebida em caso de alguma 

infec9さo, e de um entumecimento ou aumento unilateral do volume 

abdominal. Em outro momento, ela compreende o desenvolvimento do 

bebe em determlnada posi9go, pela evidencia flsica, por ela 

percebida, de Hcar lar8a Para os lados・  Pel8 mesma razきo, OU 

sei a, por alguma sensa9きo dorsal, ela solicita que eu traga uma 

figura de costas para que ela mostre conio se deu a g-ravidez do seu 

fliho mais mo9o que, diferentemente dos demais, desenvolveu-se nas 

suas; costas, e n色o na barniga ・  
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Al己m desta caracter 工 stica observada de que a representa9ao 

que as mulheres t色m do 	corpo, ou seja, o sistema cognitivo e 

avallativo do corpo, se organlza em fun9さo de estruturas 

objetivas, que sさo as sensa9さes, as mulheres, ao falarem sobre o 

interior do corpo feminino, sobre a vida intra-uterina dos beb邑s, 

sobre a origem e o desenvolvimento da . gesta9色o, ref e rem-se 

exciusivamente ao seu corpo. Depreende-se ent貸o que, as 

representa96es do corpo, embora construam-se por categorias e 

sistemaS classificat6rios coletivos, 	apresentam-se de 一  forma 

particular. 9 

Assim, o que se observa no universo pesquisado, 白  que h6 

um domlnio particular de significa9さes, que diz respeito と  

representa9きo do corpo como algo a nico, cujas manifesta96es nさo 

sさo compartilhadas com mais ningu己m. A respeito desta 

particularidade Duarte (1988), escreve: 

" (. . . ) 	Embora 	a 	identidade 	pessoal 	seja 
efetlvamente pensada como algo que extravasa os 
llmit'es da "Individualidade" (. ..), n色o deixa de 
haver a 	representa9さo de um foco ou n6dulo de 
demarca9さes culturais que tematiza esse limite da 
condi9さo humana em que consiste aquela "unidade 
biopsicol6gica" ou "amostra de esp白cie humana" a 
que se refere Dumont ・ "(Duarte, 1988: 144) 

E neste sentido, os meus dados etnogr6flcos sugerem que as 

mulheres possuem uma representa9色o do funcionamento dos seus 

corpos e dos seus aparelhos reprodutores como urn sistema 

singular ・  Cada mulher que engravlda, e Vlye uma gesta9色o de uma 
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ど’ 
maneira pr6pria, 	indlVldualizada, a nica, diferentd das outras 

mui heres. 

A mesma caracterlstica pode ser observada em rela9色o ao 

periodo f白rtil de cada mulher, identificado com o funcionamento 

particular do seu corpo. Muitas mulheres identificam o perfodo 

f白rtil como o menstrual ou aquele que sucede imediatamente, em 

contiguidade ainda com o per 工odo menstrual. Como j6 foi discutido 

rio capltulo anterlor o sangue menstrual, nestas sltua96es ・  白  

emblem6tico da condi9lo de fecundidade. Varios depolmentos indicam 

esta vincula9lo entre o periodo em que 白  posslvel engravidar. 

Prd mim d sd dePois da rnenstrua9百o ・  Antes eu ac力o 
que na'o tem perigo ・  （Rosita.) 

Os meus 4 filhos eu fiquei depois. (lone) 

Depois ' que ど  penjgoso・  （01 Iv ia) 

Eu sづ  Hco grdvida quando eu estou menstruada ・  
Assjm eu ganhei meus sete fn力os ・  ぐJaneフ  

O mどdico me disse: tu toma os cornPr助万dos, depoお  
aue tu eliminas os comprimidos, 5 dias antes de 
vir a menstrua9ど’o, tu n百o Podes ter reta9ao com o 
teu marido que tu fica grd vi da ・  Depoj5 tu Hca 5 
"as menstruada. Enquanto tu nさo completar o 
t erce力一、o comprimido tu nごo mant'm rela9百o que tu 
fica. Ent月’o, 5 com 3 dd 9, entgo ' os 9 dia que tu 
tem que parar, dd 8, n'?, 8, 9 dias ngo pode 
manter rela9ごo. （乞） j!zaフ  

No u ltimo depoimento, a complexa explica9lo fornecida pela 

Informante, que consiste na sua releitura de um discurso m白dico, 

tem como fio condutor a reia9きo entre o sangue menstrual com a 

fertilidade mesmo quando ela est6 sob efeito de anti- 

concepcionais. Para ela, ao final de uma cartela de comprimidos, 

ela nlo deve ter rela93es sexuals at白  que flnde o perlodo 

-179- 



mens trual e que ela reinicle por tr己s dias a adminlstra9さo dos 

comprimidos. Isto significa que neste perlodo de 8 ou 9 dias, 

imediatamente antes, durante e imediatamente depois da menstrua9さo 

eia encontra-se f白rtil. De onde compreende-se que nem mesmo os 

comprimidos podem evitar a fecundidade pr6xima ao 「  er odo 

menstrual. 1.0 

E interessante observar o paralelo entre este tipo de 

representa9さo e o que Foucault (1985) apresenta sobre o "regime 

dos prdzeres" em rela9さo 白  procria9さo conforrie os preceitos 

contidos nos textos m白dicos dos s白culos I e II. O momento mais 

favor白vel da mulher engravidar, segundo estes textos, ocorre logo 

ap6s a menstrua9さo, fazendo um paralelo com o apetite allment ar: 

"O ato sexual, para ser procriador, deve ocorrer 
num momento favor6vel nesse ritmo alimentar. Nさo 
antes das regras, 'pois assim como o est6mago 
cheio de alimentos fica disposto a rejeitar aquilo 
que o sobrecarrega, a vomitar e a rejeitar 
qualquer alimento, assim tamb白m o a tero cheio de 
sangue '. N色o durante as evacua9さes menstruais, que 
constituem uma esp白cie de v6mito natural, onde o 
esperma se arriscaria, ele tamb白m a ser levado ・  
Nem tamb白m quando o fluxo seca completamente: o 
at ero, assim, seco e frlo n色o est6 mals em estadao 
de receber o semem. O momento favor6vel 白  quando 
'o fluxo esta em vias de cessar', quando o a tero 
ainda est6 sanguinolento, penetrado de calor, 'e 
por essa razきo turgescente de apetite para acolher 
o esperma' ". ( Foucault, 1985; 129> 

Nさo 白  minha int申n9さo identificar as recomenda96es dos 

m白dicos dos prim6rdios da Era Crlstさ，  com as representa9さes 

populares em estudo. Mas, ao ler o trabalho de Foucault, torna一se 

inevi tavel tra9ar este paralelo, no que tange a l6gica interna de 
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cada urn d*stes dlscursos, ou seja, da mesma forma que o texto 

transcrito, os depoimentos das mulheres Indicam uma coer白ncia 

16 8lca, no que se refere & s fun9さes corporalS ・  

Retornando 	色s 	representa96es 	em 	estudo, 	out ras 

informantes, ainda referindo-se ao funcionamento singular do seu 

corpo, n百o identHicam exatamente a ocorrencia de um perルdo 

especffico em que torna-se ma!s prov'vel engra vi dar, como ど  

posslvel observa」一  a partir dos relatos abaixo: 

Eu prd mim, nどo tem e'ta frescura de lo dias, 20 
dias. E bateu, valeu .e deu. TO grd vida ・  （Zi za) 

Eu nどo sei se ' antes da menstrua9go ou dePo加, eu 
to meio confusa. (Liana) 

Nぎo dd ' pr transar multo, assim, todo o diβ, 
ass力n ' que engra vida. (Irene) 

Esta percep9&o personalizada do corpo humano carrega 

conslgo uma s白rie de conseqtl色nclas a nlyel da utiliza9さo de ' 

m白 todos anticoncepcionais, na medida em que as mulheres percebem 

que cada pessoa tem um corpo que funciona de maneira singular, 

diferente do corpo de outra pessoa. 	O depoimento de Ziza, que ja 

fez um curso de agente de g a丘de no Posto de Saude da Vila ・  por 

exemp l o, sugere que ela ja teve contato com a explica9さo m白dica do 

perlodo f白rtil nas mulheres que estabelece um perlodo de dez dias 

de ev1ta9さo sexual. No entanto, eia reconhece que para, o seu 

corpo, o padrさo b1ol6gico professado pela medicina n名o funciona ・  

Para Irene, nきo h6 um periodo ciclico a ser observado no 

que se refere 色  abstmencla sexual para fins de controle da 
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natalidade. O determinante, para ela ，  白  a freqUencla de relagうes 

sexuals. Levando o seu depoimento ao limite, poder-se-la dizer 

que s色o necess白rlas multas rela95es sexuais para se engravldar ・ 11 

いana tem como refer白ncia a menstrua9色o, e da mesma forma 

que os depoimentos anteriores, que se referem ao antes e ao シ depois 

do perlodo menstrual, ele nきo identifica e existencia de um ciclo, 

isto 白  , de uma sequ邑ncia de eventos que volta a se repetir, na 

meらma ordem mensalmente. E como se o depois da menstrua9さo nきo 

fosse tamb白m antes da pr6xima menstrua9色o. 

Creio que este tipo de representa9さo a respeito de 

perlodos f白rteis e nさo-f白rteis e da menstrua9色o, diferentemente da 

concep9さo cientifica de um tempo ciclico para os processos 

corporais da mulher, correspondem a uma percep9さo coletiva de um 

tempo linear e cumulativo. Como foi visto no capltulo anterior a 

este, a representa9さo que as mulheres t白m das suas 	vidas 白  

marcada pela passagem de estopas sucesslvas em dire9色o a um status 

de pessoa adulto e de mさe. Este status, uma vez alcan9ado 白  

irreverslvel. Assim como a percep9色o das fases distintas e 

marcadas da vlda da mulher, a menstrua9さo 白  um continuo que nさo 

oferece retorno; cada menstrua9さo 白  a nica, assim como cada 

grayldez tamb白m o 白．  Em suma, nさo h6 loglco pr6tlca na no9色o de 

ciclo menstrual, e portanto a representa9さo do periodo f白rtil n色o' 

assume, nestes casos, a dimensさo dicllco, '2 

Como j占  foi referido, o conhecimento do corpo conforma-se 

a partir da vlv邑ncla e experlmenta9さes de sensa96es objetivos ・  

Assim que as representa9さes gr6flcas do corpo, aclma apresentadas ・  

sきo imagens construldas tendo como objetivo explicar sensa9さes 
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nSbologlcomente experimentadas, Nestas imagens d,o corpo, al乙m dと  

uma dirnens&o Imaginativa, vinculada ao imagin6rio enquanto 

conjunto de representa9乙es, aparece tamb白m a dimensさo 

reinterpretativa de um discurso m白dico. A proximidade e influ白ncia 

do Posto de Saade da Vila Divina Provid色ncia ー  conらUltas, 

pales t ras, ut Iliza9色o de materlal vlsual, grupos de mulheres, 

mil it&ncia em "movimentos comunit6rios" ー  aparece aqui, novamente 

como urn referente da 9 ultura cientlfica da qual os moradores se 

aproprlam parclalmente a flm de expressarem certas sensa9さes a 

nlvel da linguagem verbal. 13 

A observa9さo de Loyola, abaixo transcrita, resume esta 

ref 1 exさo: 

"o conhecimento das pessoas entrevistadas sobre 
anatomia e patologia humanas 白  essencialmente 
pr6tico 	e 	baseado, 	principalmente, 	nas 
experi色ncias com a doen9a vividas pessoalmente ou 
observadas entre os membros da familia e da 
Vlzinhan9a e nos dlscursos dos especialistas que 
as trataram・ "(Loyola, 1983: 161) 

As representa9さes gr'ficas, como j6 fol referido no 

capItulo inicial, foram solicitadas por mim, com o objetivo de 

coletar um dado adlClorial sobre a representa9ao de corpo das 

minhas lnforman t es. A elas fol sollcltado que desenhassem dentro 

da figura 	apresentada, o aparelho reprodutor feminino. Como ja 

foi mencionado, todas as mulheres especificaram que desenhariam o 

seu. aparelho reprodutor, j白  que s6 seria posslyel, na vlsao delas ・  

representar S raf1camente aqullo que elas percebem fisicemente ・  

Observando as imagens em conjunto, o primeiro aspecto que 
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chama a aten9さo 白  que eles mostram, como uma'caracter 工 stica geral, 

um complexo que envolve pelo menos o ロ  tero e as trompas, e se 

localiza abaixo do umbigo < Imagens ri2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 12). 

Mesmo aquelas imagens onde o a tero nさo aparece ( Imagens i-iQ 1, 4, 

10) as trompas assumem um papel de destaque. Este dado refor9a a 

Id白 ia a respeito do conhecimento pr白tico do corpo e de suas 

fun9さes, conjugado a um releitura do discurso m白dico. Em outras 

palavras, 白  a atualiza9色o de elementos do discurso m白dico, o que 

InclUl tamb白m a exposl9さo das mulheres a flguras esquem6ticas do 

corpo humano (no Posto de Saade, em revistas e na televisさo), a 

partir de elementos que possuem um sentido pr6tico. No caso das 

trompas, nさo 白  dlficil assoclar a sua presen9a marcante nas 

hnagens de corpo das mulheres com a dlfusさo da 	ligadura de 

trompas como m白 todo contraceptivo eficaz. Nestes casos, mesmo que 

elas pr6prias nさo tenham se submetido さ  ligadura de trompas, o 

conhecimento pr6tico citado, refere-se さ  experiencia de muitas 

mulheres pr6ximas que se submeter8m a este tipo de interven9色o. 

Al白m disso ，  白  possivel que multas delas ainda venham a se 

submeter. 

Um segundo aspecto a ser salientado 乙  que muitas das 

imagens (nQ 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13) nさo incluem a presen9a do canal 

vaginal' As outras lmage n S, ou representam-no com um tra9o fino e 

levemente perceptlvel 
	

(nQ 6 e 7), ou 1 Incluem a a rea onde se 

encontra o canal vaginal no complexo reprodutivo, sem fazer a ele 

qualquer distin9さo (nQ 9, 10, 11 e 12). Ha tres possiveis 

explica96es para este fato, duas das quais possivelmente tem a ver 

com a formula9さo da questきo que motivou a representa9色o grafica ・  
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As mulheres foi solicitado que desenhassem o aparelho reprodutor 

feminino, e, em palavras mais simples, tudo o que tem aqui dentro 

que tem a ver com a forma9ごo e o nascimento de beb己s, acompanhado 

de gestos Indicando a regiさo abdominal ・  

A primeira posslvel explica9さo pressup6e uma no9さo pr白via 

de limites do corpo, que t月 ivez nさo situe o canal vaginal no 

interior do corpo, j6 que ele 乙  usualmente 白  percebido 

objetivamente de duas manelras: pela sua extreffはdade externa, e 

neste caso ele pode ser considerado um orgきo externo, e pela 

Introdu9色o do penis no seu interior, o que tamb白m o deixa numa 

Sltua9ぎo ambigua de llga9さo entre o externo e o interno・  

A outra explica9色o consiste na possibilidade do canal 

vaginal nぎo ser identificado como tendo uma rela9きo direta com a 

reprodu9さo. Neste caso, embora todas as mulheres saibam que para 

engravidarem 己  necessario que haja penetra9さo do penis no canal 

vaginal, elas tamb白m percebem que incont6veis vezes h6 penetra9さo 

do penis sem a ocorrencia de gravidez. Levando este dado em 

consldera9さo, nさo h6 um reconhecimento pr白 tico autom6tico do canal 

vaglnal com a reprodu9きo ・  

A terceita expllca9さo 白  que, assim como n色o se fala 

abertamente sobre sexueHdade e sexo, talvez tamb白m seja 

preferlvel nさo representar o canal vaginal. O pudor de mencionar 

certas parte.s do corpo que tenham rela9きo com a pr白tlca sexual, ou 

mesmo de falar sobre prazer e desejo sexual j白  foi abordado 

anterlormente neste capltulo. 

Embora algumas lrnagens apresentassem apenas o conjuto 

trompas-atero, 	muitos 	representam 	a 	c8vidade 	abdominal 
. 
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"preenchida" 	por 	outros 	6 rgさos 	que 	sぎo 	percebidos 	corno 

relacionados com a reprodu9さo. Isto aparece nas imagens comentadas 

a se8Ulr ・  

A imagem ri2 4 apresenta uma grande cavidade onde os 6 rgさos 

reprodutores aparecem junto com os Intestinos; a Imagem riQ 6, 

juntamente com as trompas e o a tero apresenta de cada lado uma 

massa de 6 vulos; 	a nQ 8 mostra uma bolsa na alturd do umbigo. 

Estas tr邑s imagens sugerem a exlstencla de uma grande cavidade 

suflcientemente ampla para gerar e manter uma crian9a. A 

associa9io do aparelho reprodutor com uma virtual gravidez 

reserva, na imagem do corpo, um espa9o amplo. Algo semel'hante 

ocorre na imagem n2 13, que foi elaborada por uma Informante que 

estava no puerperio, No seu caso, mais do que uma associa96o ・  ao 

nlvel do imaginムrio, o aumento da cavidade abdominal est6 

nitidamente vinculado com a sensa9さo de abdomem dilatado que pode 

permanecer por certo periodo ap6s o nascimento de um beb邑. 

A informante que elaborou a imagem nQ 10 	faz um mapa 

mostrando os momentos e caminhos percorridos por sua gravidez. O 

seu caso j白  foi comentado anteriormente neste capltulo e a 

explica9&o fornecida por ela, simultaneamente 色  confec9きo da 

imagem foi transcrita junto da lrnagem ( os nameros foram 

completados por mim, a fim de identificar as partes descritas no 

seu depolmen to), A sua sensa9ao de f'icar largo par.a os lados 

fornece a ela a compreensao de que seus casos de grayldez se 

desenvolvem junto das trompas. 

As imagens ri2 10 e nQ 13 identificam o cora9ぎo como と  rgさo 

pertencente ao aparelh9 reprodutor, ou pelo menos vinculado a 
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Nestes casos, sendo ・ o cora9ao o lugar fun9色o reprodutiva. 

privilegiado das emo9さes, visualizaーらe a sua profunda vinculagさロ  

com a referida fun9きo. Aqul e inte.ressant.e sa1ientar que a. imagem 

nQ 13 foi cくフnstruIda. por uma informante virgem, de 30 anos de 

Idade, que cria urn sobrinho de S anos como se fosse seu filho, E 

evidente neste caso que sua reprodu9ao fisica foi, de fato, 

afetlva, e localiza一se no cora9Ao. Outro aspecto interessante 白  

que nos dois casos a representa9さo gr6fica do cora9さo dentro do 

corpo encontra-se do lado esquerdo, como o 白  na realidade, L mas a 

sua forma mant白m-se a forma esteriotipada, nさo biol6gica, ao passo 

que, na imagem flQ 9, assim como em todas as que apresentam 6 rg色os 

reprodutores, ha uma intensgo de reproduzi-los fielmente 色  imagem 

real, 

A Imagem nQ 11, d白  margem a outro tipo de interpreta9ao, 

ou seja, ao vestir a figura apresentada, sugere um aparelho 

reprodutor escondido, obscuro, o qual a informante desconhece, ou 

pode ainda demonstrar 

6r8色os sexualS ・  

j白  comentado pudor de falar sobre os 

一187ー  



Conc 1 us色o: 

Esta pesquisa, que partiu do geral em dire9さo ao 

qspec Iflco, lnlCla na descri9さo da Vlla Dlvina Provld邑ncia, e vai 

reduzindo o foco de concentra9色o at白  os becos, as famI1las, a 

unidade dom白stica, as relag6es de genero, e o corpo da mulher, 

procura 4emonstrar a maneira como as mulheres viveciam a 

sexualldade e a reprodu9さo em um unlverso de classes populares ・  

A observa9さo deste trajeto 白  proposital, por entender que 

nさo se pode reduzir a discussさo a respeito da reprodu9さo 色  

discussao sobre a contracep9さo. Por isso, 	todos os aspectos 

levantados ao longo desta disserta9&o tornam-se relevantes para o 

entendimento da questさo da reprodu9色o, Conceitos e rnicos definidos, 

tels como o de assumir, o de marido provedor, ou as no9さes 

debatidas, como a fluidez da unidade dom白stica, a constru9色o 

relacional da identidade feminina, e as fases da vida da mulher, 

fazem parte de um todo que estou chamando de universo feminino, 

que 白  onde as pr6ticas da sexualidade e de reprodu9さo adquirem 

sentido. Nさo se pode discutir estas pr6ticas, distancladas do 

contexto onde elas se dきo. 

Mas se, por um lado, verifica-se um contexto estruturado 

em termos de prlnClpbos que nortelam as a9さes dos agentes soclalS 

inseridos nesta realidade, por outro lado, existe uma viv邑ncia 

pr白 tica, cotidiana desta realidade, que se d6 nos moldes 

Soclal'mente aceltos, mas que nさo possui um a nico padrさo a ser 

seguido. No caso da representa9さo individualizada do corpo, por 

ex e mplo, a vlvencla de cada corpo como amCo, de cade menstrua9さo 

-188ー  



e de cada gravidez corno amca, embora perten9a as representa9さes 

do grupo em estudo corno um todo, obedecendo a certas 

regularldades, o que est6 em jogo, para efeltos da dlscussさo sobre 

m白todos contraceptivos 乙  a apropr1a9さo que cada uma faz destas 

regular idades ・  E 白  esta a questさo, que foi construlda'p asso a 

passo desde o principlo desta disserta9さo, mas que se apresenta de 

forma mais clara neste capltulo conclusivo, que visa colocar em 

debate a questさo dos m白 todos anticoncepcionais, e a sua adequa9色o 

da maQe'ira como eles v白m sendo pensados at白  agora, 
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Notas do CapItulo V; 

1. A este respeito ver Durkheim (1978); (1981). 

2. No discurso da grande imprensa 白  recorrente o uso desta no9色o 

de "indesej6vel". Por exemplo, le-se: "Eu venho batendo ha tempo 

na tecla de que os filhos dos miseraveis sきo indesejados, eis que 

se torna inevit白vel o controle da natalidade, sem nenhum impecilho 

白 tico". (Colunista Paulo Santana, Zero Hora, 12/6/91, pag. 59) ) 

3. De acordo com o Novo Dicionario Aur白 llo: "Imprevisto. Adj. 1. 

Que n色o も  previsto; sabito, inesperado, Inopinado. S. m・  2. AquIlo 

que n色o se prev邑." "Indesejavel. Adj. 2 g. N色o desej6vel. S. 2 g. 

2 ・  pessoa estrangelra cuja entrada ou permanencia no pals 白  

julgada incoveniente por isso proibida: "Querem transformar-nos 

em indesejaveis, em parasitas e exploradores, mas somos todos 

homens a teis" (Lia Correia Dutra, Navio sem Porto, p.32)" 

4. A Crian9a no Rio Grande do Sul: Indicadores de Saade. 

Publica9色o da Secretaria de Saade e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Sul, 1990. 

5. A questさo aqui referida de que o homem pode perder o respeito e 

tornar-se indigno de seus descendentes, caso nさo assuma um filho, 

merece - urna observa9色o. 	Tendo em vista a ampla literatura 

antropol6gica a respeito de honra, entre eles Pitt-Rivers (1977), 

Bourdieu く1972> e Fonseca (1988), e o possivel paralelo entre esta 

no9さo e a no9さo de respeito aqui veiculada, torna-se necess6rio 

chamar a aten9貸o para o fato de que, embora o homem sofra uma 

avalia9色o negativa, por parte da mulher, ao nきo assumir, isto nさo 

se constitui enquanto 

''1guals“. 

uma "desonra" pessoal, ante os seus 
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6. A respeito das raz己es .de abandono do marido por parte da mulher 

ver tamb白m Scott <1990), Ponseca (1990) e Sarti (1989). 

7' A respelto desta questさo nas classes trabalhadoras urbanas 

brasileiras, Duarte (1987: 224) escreve: "Apenas ele E o prazer) 

nさo se institucionaliza segmentadamente e nem assim se coldca no 

discurso. A pr6pria palavra sexo, por exemplo, n色o 白  usada sem uma 

certa vergonha, pressupondo-se que tudo o que ela recobre s6 se 

deva apresentar mediado pelas regras do respeito, ou seja, pelos 

canais, c6di8os e situa9さes adequados ao seu fluxo'’・・  

8. Um outro m白todo anticoncepcional conhecido, que nさo aparece nos 

dados do Posto de Saade e nem nos dados coletados por mim entre as 

mulheres da Vila, 白  o diafragma, o que sugere ser este um m白 todo 

praticamente desconhecido naquele universo. A respeito da baixa 

utiliza9貸o de m白 todos anticoncepcionais naturals <tabela) e de 

もerrelra ( o diafragma e a camisinha), Barroso (1987) sugere que 

ha 、  um grande preconceito por parte das institui96es de 

planejamento familiar 	quanto と  capacidade de participa9さo 

ativa por parte da mulher pobre" no uso deste tipo de m 白 todo, 

especialmente se comparado com a- utiliza9きo da ligadura de trompas 

o que resulta na esteriliza9きo permanente de um grande namero de 

mulheres, muitas v邑zes at白  sem o seu consentimento (Barroso, 1987; 

53-55). Os dados populacionais a respeito de anticoncep9色o no 

Brasl l, chamam a aten9さo para a alte taxa de esterlllza9さo 

verificada no pais, especialmente no Nordeste. De acordo com as 

estatIsticas do IBGE, "A exce9ぎo de Regio Sul, onde mais de 54% 

das mulheres casadas optaram pelo uso da pllula, nas demais 

regmes a esterillza9省o 白  a escolha predominante ・  Nas Regiさes 
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Norte e Centro-Oeste, entre as usuarias de anticoncepcionais, 

cerca de 68% estきo esterilizadas." (Perfil estatistico de crian9as 

e m色es no Brasil, 1988: 51) Mas, a ligadura de trompas, mesmo que 

menos frequente no Su1, aparece como um dos m白 todos mais 

conhecidos, como veremos referido nas an6lises das imagens do 

corpo mais adiante neste capit.ilo ・  

9. A este respeito Boltanski (1979:72) escreve: "Pois se estas 

representa9さes [populares da doen9a], tomadas em particular, t6m 

efet1vaniente um car6ter individual, elas se constroem segundo 

regras flxas e fazem apelo a um grupo de categorias e de esquemas 

de class iflca9さo que possuem um car白 ter coletlvo“ ・  

10. A 	respeito da reinterpreta9色o do discurso m白dico por parte 

das Classes populares ver Boltansk I (1979）・  

11. E nests sentido se aproximaria do que Da Matta observou sdbre 

os Apinaye: 	E a c6pula constante que faz com que a crian9a 

cres9a e se desenvolva no ventre materno" のa Matta ・  （ 1976: 84-); 

ver tamb白m Viveiros de Castro (1979). 

12. A respeito de linearidade e n色o linearidade nas codifica9さes 

da realidade ver Lee (1968); sobre o tempo cIclico ver Geertz 

(1973> 

13. A este respeito ver tamb白m Boltanski (1979); Loyola 	(1983); 

Knauth (1991). 

ノ、  
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TABELA 1. - DISTRIBUI9AO DA POPULA9XO POR FAIXA ETARIA E SEXO 

FAIXA ETARIA 
(em anos) 

HOMENS MULHERES TOTAL 1 

menos de 1 + 72 132 204 2.7 

1a 2 180 216 396 5.2 

3a 4 210 264 474 6.2 

一5al4 906 870 1776 23.2 

15 a 64 2136 2436 4572 59. 8 

65 ou mais 108 120 228 2.9 
total 3612 4038 7650 100.0 

Fonte: Diagn6stico de Saade da Popula9&o da A rea de Abrang色ncia do Posto de 
Saade do Valso - 1986 (Trabalho nさo publicado) 

TABELA 2 - TEMPO DE MORADIA NA VILA 

TEMPO EM ANOS 

0-4 
5-9 

10-19 
20-29' 

30十  
desconhec ido 
total 

22.0 
11.9 
21.3 
21.7 
18.6 
4.5 

100.0 

Fonte: Diagn6stico de Saude da Popula9色o da A rea de Abrang邑ncia do Posto de 
Saade do Valきo - 1986 (Trabalho nさo publicado) 

TABELA 3 - PROCEDENCIAS DOS MORADORES H MENOS DE 5 ANOS 

PROCEDENC IA 
	

% 

Grande Porto Alegre 
Outra 6 rea urbana 
Zona rural 

→ 

Fonte: Diagn6stico de Sa白de da Popula9さo da A rea de Abrang白ncia do Posto de 
Saade do Valさo - 1986 (Trabalho nさo publicado) 
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65. 2 
25.8 
9. 1 
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TABELA 4 - TiPO DE OCUPA9AO 

TRABALHO % 

Manual nさo quallflcado 
Manual semi-qualificado 
Fun9ろes de escrit6rio 
Manual qual if icado 
Fora da popula9谷o economicamente atlva 

ProDriet6r1OS 
Profissionais de nlvel superior 
total 

43.0 
36, 0 
9.0 
.5.0 
3.0 
3.0 
1.0 

100.0 

Fonte: Diagn6stico de Saade da Popula9さo da A rea de Abrarig白ncia do Posto de 
Saude do Val&o - 1966 (Trabalho nきo publicado) 

ノ  

TABELA 5 - DISTRIBUI9XO DOS DOMICiLIOS POR RENDA FAMILIAR 
．  」  

DOMICiLIOS 

RENDA FAMILIAR EM SM N0MERO % 

< 2 SM 
2 A 3.9 SM 

>= 4 SM 
desconhec Ida 

total 

540 
630 
516 

30 
1716 

31.5 
36.7 
30. 1 
1.7 

100.0 

Fonte: Diagn6stico de Saude da Popula9ao da A rea de Abrang白ncia do Posto de 
'Saude do Valさo - 1986 (Trabalho nさo publicado) 

ー  一  ，，ー・  

TABELA 6 - TIPO DE CONSTRU9AO DAS CASAS 
~ 

TIPO DE CONSTRU9AO 
	

% 

TlJoい  
Tijolo rastico 
Madeira regular 
Mlsta 
Maloca 
total 

20.3 
3.5 

24.8 
29.7 
21.7 

100.0 

Fonte: Diagn6stico de Saude da Popula さo de 、 A rea de Abrangencia do Posto de 

Saade do Valきo - 1985 CIrabalho fl80 P UD」 icaoo.J 
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TABELA 7 - RENDA EM SM POR TIPO DE CASA 

TIPO DE CASA 

Renda 

tijolo 	madeira 	mista 
% 	 % 	 % 

maloca 	total 
% 	% 

Menos de 2 
2 一  3.9 

> == 4 

SM 
SM 
SM 

16 
22 
35 

22 
29 
22 

20 
31 
37 

42 
18 

6 

100 
100 
100 

Fonte: Diagn6stico de Saade da Popula9きo da A rea de Abrang邑ncia do Posto de 
Saade . do Valso - 1986 (Trabalho n&o publicado) 

TABELA 8 - 'AGUA ENCANADA NOS DOMICiLIOS 

AGUA ENCANADA 

5im, nど  casa 
sim, no terreno 
n甘o 

Fonte; Diagn6stico de Saade da Popula9さo da A rea de Abrang邑ncia do Posto de 

Sa丘de do Valso - 1986 (Trabalho n色o publicado) 

TABELA 9 - DESTINO DO LIXO DOS DOMIC LIOS 

DESTINO DO LIXO 

DMLい一ー一ーー一ーー  
Riacho Va1&0 
Queimam 
Enterram 

Fonte: Diagn6stico de Saade da Popula9ao da Area de Abrang白ncia do Posto de, 

Saade do Valso - 1986 (Trabalho nさo publicado) 
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