&- .

V ENCONTRO
DE P6S-GRADUAÇAO

ANUAL DA ASSOCIAÇAo

NACIONAL

E PESQUISA EM CIÊNCIAS

SOCIAIS

O TEMPO E A VIDA DO DIA-A-DIA

Teresa Pires do Rio Caldeira

Trabalho Apresentado na Reunião do Grupo de Trabalho "Cultura
Popular e Ideologia pOlítica", Friburgo 21 a 23 de outubro de
1981.

-~-ria ce ~2.
- todos os

orad ~es

seu dia-a-dia.

Cert

serem trabalhadores
mentos

que têm em co

(75,5% das famílias

~

têm uma re da De.sal

salários

rnínimos)3 que lhes restringe

consumo,

mas não ê tudo. Eles compartilham

de valores
funcionar
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o leque de opç-es
també

e

a

sér~e

e hábitos

que lhes dizem3 por exemplo, CODO
uma família~ como se deve receber as pessoas,

devem se comportar
assim por diante.
se justifiquem:
ficilmente

~:'e_

er-

o homem

e a mulher,

Não são padrões

~

a criança e o ad lt

conscientes

e

ou regras

são coisas que são assim, porque

são explicitadas,

e e

mas cotidianamente

e

são assim.

1

são reitera

-

das por cada um.

o

estilo

sa vila são em boa medida
sejam diferentes
são distintos,
cidade.

singulares.

pelo menos,

Os moradores
lide forail,

do que ocorre nos bairros

do Jardim

das Camélias

por exemplo,

como um pesquisador.

tar como alguém que Hmora na cidade
morei em são Miguel
gunta:

foram inúmeras

ricos da

consciência

Costumavam
e durante

com uma

me apresen-

o tempo em que

as vezes em que ouvi a peE

"você hoj e vai voltar pra são Paulo ou vai ficar

O que gostaria
Jardim

têm

das Camélias

seja, nos bairros

do Jardim

é que a vida

no

de classe média e alta de são Paulo. Mas p~
destacar

fazer uma volta.
das Camélias

da" transcorre

de apontar

aqui?"

tem pouco a ver com a vida na "cidade" ,ou

ra que seja possível
cessário

que

sim que

ao se defrontarem
il

nes-

Isso não significa

dos de outras vilas da periferia,mas

disso e manifestam-na,
pessoa

de vida e a rotina que existem

o que a torna diferente,

Para entender

o que

há que se distinguir

é

o

é

ne-

cotidiano

que "parte da vi-

aí e explici tar o que se entende

por cotidiano.

A Noção de Tempo e o Cotidiano

o

Jardim

balho, mas de moradia;

das Camélias

é um bairro

de ciências

"bairro

Vale a pena pensar

sao que, diga-se

de passagem,

te entre aspas. Ela parece

é

periférico

quilo que em estudos
dormitório".

não

sociais

um local de tra
residencial,

se costuma

chamar

ade

um pouco nesta expre~

é sempre empregada

prudentemen-

ter sido cunhada para designar
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de

--- --:.

----

----

so tem

te=p

CODO

o trabalho)

o suf~cien

do ~ aqueles

moradores

e

=~~~,~-- ss:

que não 't r-al e..:':_êC_

2. _

=_-

__

e velhos que, no Jardi~ Gas v~é:~as, _ _

lheres,
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Eles quase não abandonaw

uma vida própria

durante

outro lado, tal expressão

os horários

não considera

o

~

e ~e

~2.~__

Ge tra a: __ . ?~r

também que apes~

as

".

pessoas

que trabalham

fora passarem

te espaço têm para elas uma grande
tá assentada
vizinhança

a sociabilidade,

e coleguismo;

baseada

aprendeu

de separar,

aprendeu

é aí onde es-

a IIvidall•

tal procedimento

nao é

a valorizar

estranho

o local de trabalho

a separar rigidamente

o "tempo de trabalho"

es-

nas redes de parentes c ,

que, além de distinguir

local de moradia,
"vida",l

significação:

é aí onde transcorre

Seguramente
numa sociedade

pouco tempo no bairro,

e o

"trabalho"

e

e o "tempo livre". E que, além
os primeiros

termos

em

rela-

ção aos segundos.
Obviamente
local de trabalho/local

de moradia;

vre) estão todas relacionadas
sociedades

capitalistas,

têm a força de trabalho
tais sociedades,

-

a uma outra, que caracteriza

das pessoas

-~ para poderem

certamente

como a nossa,
nenhuma

entanto,

.
e necessarlO

voltar a ela para entender

parações

que apontei

acima, e que nem sempre sao

como peculiaridades
timamente

nossas.

ligadas à manelra

E essas outras

mas "por um certo tempo".

cussões.

Em primeiro

nece sob o controle

é

apenas
o

uso

ou se

as outras

se-

ressaltadas
estão i~

vendido

do vendedor

indiscriminad~

Isso tem dois tipos de reperimediatamente

(trabalho)

a separa-

e o tempo que perm~

("vida", tempo livre). Em se -

gundo lugar, como o tempo comprado

1.

Em

novidade.No

separações

e comprada

lugar, estabelece

ção entre o tempo que

que

como se vende a força de trabalho.

Esta não é vendida
mente,

vendem

li

Que tal tipo de rela-

de sociedades

n~o constitui

-

sobreviver,

;

as

os

- as que dispõem

para os outros.

é específico

ja, capitalistas,

tempo de trabalho/tempo

e os que têm os meios de produção.

de sua força de trabalho
çao de trabalho

<trabalho/vida

que coloca em lados opostos

a maioria

da força de trabalho

essas separações

é para ser utilizado,

o que

Esses termos são usados por Thompson (1967). As considerações que se seguem estão baseadas neste artigo.
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Como aponta

de conceber

o te po é

r~2.

Leach:

"Falamos na medida do tempo, como se o te
fosse uma coisa concreta a ser medida;
as
de fato nós criamos o temDO através da cria
ção de intervalos na vida~social.
Até que
tivessemos feito isso, não havia tempo para
ser medido".4

Quase todas as culturas
ra de estabelecer
criados.

intervalos

O específico

com o relógio,

têm uma certa manei-

de tempo e de marcar

de nossa sociedade

é que façamos

ou seja, usando uma medida

o tempo em horas

e minutos.

os períodos

externa que

Thompson

(1967), as diferentes

sistemas

de marcar

au em portos,

camponesas

notações

os intervalos,

relações

que foi denominada

Assim,

onde as atividades

as marés»)

mudanças

o das tarefas
naturais,

sa variar,

2.

nota-se

Ver, por exemplo,

depe~

(o frio ou o cado tempo

de Vltask orientation".
de tempo;

Não e-

seu ritmo

a serem feitas. Estas estão ligadas a

de uma estação

gundo o mesmo autor, quando
orientation",

de trabalho

o que faz com que a percepção

por exemplo,

,

em sociedades

+em=s e uma notação

xiste algo que fixe de fora os intervalos
acompanha

segundo

como as horas - se relacio-

de ~rabalho.5

por Thompson

va-

do tempo - ou seja

dem em boa parte do ritmo "ria't ur-a L'' do tempo
lor, o dia ou a noite,

divide

Os modos de criar intervalos

riaram e variam muito de uma cultura para outra e,

nam a distintas

1SS0

para outra. Ainda se -

numa comunidade

pouca separaçao

Braverman

do tempo po~

prevalece

a "task

entre "rt r-ab a.Lho"e "vida".

(1977) e Edwards

(1979).

3. Thompson

(1967) descreve com detalhes como a história
do
relógio acompanhou a da Revolução Industrial na Inglaterra e de que maneira o seu uso se tornou popular.

..

4.

Leach

(1974), pp. 207 - grifos

do au~or.

5.

Esta relação, entretanto, não é mecânica. A noção de tempo condiciona e está condicionada também por outras
noções básicas para a organizaçe.o ca cultura, sem que
este
conjunto possa ser visto como resultante de certos sistemas.produtivos.
Leach (1974) lembra o exemplo dos gregos,
cuja maneira de perceber o tempo - algo descontínuo, osci
lação entre opostos - era análoga ~ sua percepção
da al=
ma.
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go que pode ser .ed~co
nálise
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de Evans-Pritchard

les,
11

•
o tempo con si• st e numa r-eLaçao
e..
-re -ar
as atividades. (... ) O relógio di2ri
é
gado, o círculo de tarefas pastoris, e a
ra do dia e a passagem do tempo durillte
dia são para os Nuer, fundamentalmente,
a
sucessão dessas tarefas e as suas relações
.•
('
Tmutuas.
os Nueznao possuem uma ex
pressão equivalente ao "tempol1 de nossa
gua e9 portanto~ não podem, como nós pode=
mos, falar do tempo como se fosse algo
de
concreto, que passa, pode ser perdido, pode
ser economizado e assim por diante.
Não
creio que eles jamais tenham a sensação
de
lutar contra o tempo ou de terem que coorde
nar as atividades com uma passagem abstrata
do tempo, porque seus pontos de referência
são principalmente as próprias
atividades
que, em geral, têm um caráter de lazer.
Os
acontecimentos seguem uma ordem lógica, mas
não são controlados por um sistema abstra to, não havendo pontos de referência autôno
mos aos quais as atividades devem se confor
mar com precisão. Os Nuer têm sorte". 6
•

..

o

•

o

A nossa
como alguma
abstrato

que se conformar,
sa,

7

)

o.

o

sociedade,

coisa concreta

e autônomo

••

1-:

além de perceber

e de medi-lo

ao qual os homens

que nao se repete,

mais o tempo que é vendido

pasMas, ~
ser

e daí por diante:afinal,
que valorize

do que o tempo livre, e que

comum não considerar

têm

como algo que deve

E não é de estranhar

se como se nao existisse.

.

algo como o rlO de Heracllto.

usado, que não deve ser desperdiçado
"tempo é dinheirol1•

de um sistema

coisa que

..•

lém disso, valora o tempo, tratando-o

tempo

e suas atividades

concebe o tempo como alguma

-

bastante

através

o

o que acontece

muito
seja

com este; é qua-

Como lembra Thompson:

Unas sociedades capitalistas maduras todo
o
tempo tem que ser consumido~ negociado, uti
lizado; é ofensivo que a força de trabalho
simplesmente "passe o tempoil. 8

6.

Evans-Pritchard

(1978), pp. 113, 114, 116.

7.

A idéia de que o tempo passa é apenas um dos modos de ima
giná-lo. Como lembra Leach (1974), "Você pode pensar
o
tempo como indo e vindo~ ou pode pensá-lo como rodando
e
rodando. Tudo o que eu estou dizendo é que, de fato,
um
grande número de povos considera o tempo como indo
para
trás e para frenteH~ p. 206.

8.

Thompson

(1967); pp. 90 e 91.
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passa esse tempo -e, por outro~
àqueles

que não vendem

nas "vivem".

Pode~se

eco nas ciências

•

um pequeno

perceber,

sociais.

sintoma

nem o único.

a sua força de tra~a~ho,
A expressão

aos que não trabalham

- enquan~o

apenas

meramente

do da transmissão

a "vida".

é

a reprodução

de um interesse
a realização
Embora

livreH

não

ê,

cia nem para as pessoas
turação

dentidade,

ou siclano,

que aquilo que do ponto
da ferça de trabalho

marginal,

para o trabalhador
é, para

o

de modo algum,

destituída

de importân

e os grupos

- que obviamente

soc1a1s,

nem para a estru
um nome, uma

onde se aprende

a vivê-los

não se é

casado ou solteiro,
um empregado.

1e on

fulano

homem ou mu-

Embora

tais

não sao as únicas -, sobre

a vida em sociedade,

hora de se vender a força de trabalho,

basicamente

é

a vivência

com eles. No trabalho,

nem no local de trabalho

e, por -

desprezada,

jovem ou adulto,

quais se estrutura

de

frequentemente

lher, mas apenas um trabalhador,
identidades

mas também

de um modo de vida.

e um papel social,

de se vive de acordo

igno -

que não entendem

da vida social. É aí onde se adquire

tidas,mas

parece

O modo pelo qual se dá essa reprodução

trabalhador,

do "tempo

é

Não se

da "reprodu

do ponto de vista material,
-

c

empregados

do cotidiano,

O que esse argumento

de valores

o,

e ao uso que é feito do

rar - mesmo nas suas versoes mais complexas,

tanto, objeto

e

do traba -

que vendem a sua força de trabalho.

da força de trabalho1i.

vista do capital

-

s

- têm mantido

pelo que se passa no universo

livre", pois trata-se

a reprodução

dornitóri

em seus estudos

marxista

- ao que ocorre nos locais de mcradia

çao

-

~:'i

=~s c· e

"bairros

SOC1a1S

os de inspiração

ma clara preferência

"tempo

;:,c

disso, mas não é nem o ma1S significat-

cretos - sobretudo

dá muita atenção

c ~e

;l

ainda, çue tal 2.va.J..i2.çã

De fato, as ciências

lho e com aqueles

e

-c

possam repercutir
não

é

no bairro

na

nem no mercado

que elas se constituem

na família,

as

,

e são transmi

onde se mora jun-

to aos colegas e vizinhos.
Agora,
truturação

a realização

de uma sociabilidade,

des e o desempenho
a sua visibilidade,
dão no cotidiano.

de papéis

de um modo de vida, a e~

a constituição

de identida

se dão de uma maneira

mesmo para aqueles

que

-

apaga

que as vivem. Elas

se

Antes de mais nada, são fatores que apare -
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desse ou daq e_e
tar os amigos ou agir, porç~e

se=J~€

~=

e é

sim. Além disso, no cotidiano ~ no os c.e --~c.2. e ?2._ é:.s ::2~ se
apresentam

é

mas como f r-ag errt.c s ,

como unidades,

decomposto

em pequenas

que se vai fazendo

parcelas,

~. C

em um amontoado

2-e=as

e

quase que automaticamente.
cotidiano é o humilde e o sólido, o
q e
se dá por suposto, aquilo cujas partes
e
fragmentos se encadeiam em um emprego
do
tempo. E isso sem que alguém (o interessa do) tenha que examinar as articulações dessas partes. Ê o que não leva data. ~ o in significante (aparentemente); ocupa e preocupa e, no entanto, não tem necessidade
de
ser dito, ética subjacente ao emprego
do
tempo, estética de decoração do tempo empre
gado". 9
-

110

Conjunto
cotidiano
não

é

é, na verdade,

de fragmentos
a vivência

aquele que prevalece

que enchem o tempo,

de um lioutro tempo"

e é valorizado

o cotidiano

(as tarefas

têm horas para serem feitas);
a sensação

é regido pelos horários

flui, é sempre outro.

po passa,

que começa,

acaba,

tem profundidade,
po que prevalece
a que prevalece

e recomeça

no cotidiano

no coti
seJa

não se sente que o tem

O cotidiano
nem futuro.

na nossa sociedade

relógio

(nem que

é o repetitivo,

da mesma maneira,

nem passado,

de

seguramente

de que se usa o tempo

para não fazer nada); mas no cotidiano

que

em nossa sociedade.

Seguramente

diano tem-se

o

-

e o que

nao

Se a noção de tem-

é sequencial

é repetitiva

o

e histórica,

e cíclica.

A Vida no Cotidiano
O cotidiano
mente diferente

do dos bairros

trata apenas de uma questão
do importante
bilidade

do Jardim

das Camélias

centrais

é segura-

da cidade. E não

se

de ritmo - embora esse seJa um da

-, mas principalmente

de tipo de vida, de socia

e de valores.
!7são Paulo" é um outro mundo,

terísticas

próprias

te, correria.
9. Lefebvre

- barulho,

movimento,

A vila não tem nada disso,

(1972), p. 36.

com suas carac

poluição,
os seus

muita gen
moradores

nc

se se~~e=

so e
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ao sao

pacata que podeo usü=r ~r, c_ s~
contrapartida:

a ausência
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e

pode chamar de urbanos.

A Avenida
bairro,

asfaltada,

referência

ce tra

liga a vila com a cidade, mas a sua vida

mesmo nas ruas laterais.

transe rre

Antes de mais nada, a Avenida

rua de muito movimento,

o que faz com que seja difícil

como um espaço

onde se brinca

coletivo

rua larga e perigosa:

e os acidentes

as de "são Pauloll,

Já

móveis

são comuns

na.s ruas laterais,

radores

barata,

por ali

Ê uma rua

como
auto

não têm condições

de enxovais

pa-

que não moram na

algum morador

las suas ruas - apenas um ou outro vendedor
alguma enciclopédia

a

são ruas sem saí

raras as pessoas

vila ou que não estão indo visitar

usá-_a

apenas as casas de seus mo-

e estes, em sua grande maioria,

ra ter um carro. são também

-~

quase não passam

e não é apenas por causa dos buracos:

da, que não levam a lugar nenhum,

o

é

f

e se conversa.

os carros e os ônibus transitam

em alta velocidade

~

que andam p~

de "Yakult",

a prestação,

de

ou algum

fotógrafo,
A falta de movimentação
que permite

elementos

que as ruas e a vida que nelas transcorre

lhem-se às de uma cidade
rística

é um dos

é o silêncio:

do interior.

não há barulho

A sua primeira

assemecaracte-

de cidade, mas apenas b~

rulho de gente. As mães não têm porque temer as brincadeiras
de rua de seus filhos, e eles se encarregam
espaço

com seus jogos de futebol,
il

de dominar todo o

pião, bolinha

de gude,

ou

cujos rabos acabam ornamentando

to-

então com os "quadrados

,

dos os fios elétricos.

A rua é quase que um espaço

e pode-se,

por exemplo,

numa tarde de sol, colocar

de iras na frente do terreno
gum pequeno

trabalho

e ficar conversando

para escapar

doméstico
algumas

ca

ou fazendo

al

áo forno que é o

interior

da casa.
Mas se a falta de movimento
vila um aspecto

-.•

interiorano

tos hábitos

já desaparecidos

que garante

especificidade

res: a sociabilidade,

é

distinto

e permitem

à

maneira

e conservam

a

de

cerfato

de Vlver de seus morado-

o modo de comunicação

entre as pessoas

de são Paulo. Todos os vi-

e se cumprimentam;

cercas para conversar

a preservação

...

dão

na cidade, não é só esse

do que ocorre no centro

zinhos se conhecem

e barulho

as mulheres

o hábito

chegam

nas

de trocar pequenos

favores;
na por--

ê~ê..
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co "vamos chegar!
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Magnani
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são manifestações

(1980) chamou

de uma sociabilidade
tesco ou amizade

,..._
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nais da existência
do da "cidade";

ê

do
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pedaço!', ou sej e , do

Il

fundada nas redes de vizinh

que prevalece

ça, _c.re:: -

numa vila da periferia.

(.. ,)"As redes de vizinhança e coleguismo existentes nas vilas e bairros oper~rios
da
grande são Paulo, fundamentais para a sobrevivência na metrópole~ conservam certas
características das cidades interioranas.
Diferentemente dessas pequenas cidades,
no
entanto, onde trabalho, devoção e lazer
sao
vividos nos limites de uma comunidade
onde
todos se conhecem, aqui se produz uma di coto
mia: enqu~nt? sue o universo do traba~ho di~
persa os lndlvlduos, o lugar da moradla
os
concentra. O trabalho, em virtude da alta ro
tatividade de mão-de-obra, dificulta a cria~
ção de laços, empur-r-a+o s de uma empresa para
outra~ leva-os a lugares distantes. Lídio, o
encanador, por exemplo, às vezes est~ em Pinheiros, outras no Brooklin ou Ipiranga.Quan
do volta, porém, encontra a sua casa,
o seu
bar, a sua mesa de sinuca preferida - "aquela, sem descaídall e a gente do seu pedaço
.

C .. )
Se trabalham individualizados,
divertem-se,
pois, juntos. A identidade produzida
pela
ilideologia do pedaçoli fundamenta-se no reconhecimento e aceitação dos laços de parentes
co, vizinhança e coleguismo. Diante da socie
dade compexa - a firma, o Inamps, o tribu
nal, o hospital - está o indivíduo, identifi
cado pela carteira profissional, pelo títulõ
de eleitor, pela ficha. A polícia, representante mais próximo dessa sociedade e sua ordem, quer saber em que empresa trabalha,
e
examina as marcas do trabalho nas mãos.
No
llpedaço", porém, pode-se estar desempregado,
que nunca se deixa de ser filho de fulano,ir
mão de siclano, colega de beltrano;
se nãõ
puder pagar seu "mé", alguém o far~. Pertencer a um ilpedaçol1significa estar
protegido
pelo grupo, significa ser reconhecido a qual
quer moment05 o que implica, conforme o ca~
so, no cumprimento de determinados deveres .
Pessoas de llpedaçoslJdiferentes, ou
alguém
em trânsito por um "pedaço"
que não o seu ,são
muito cautelosas: o conflito, a hostilidade
estão sempre latentes, pois todo lugar "fora
do pedaçoH é aquela parte desconhecida do ma
pa, e portanto de perigo. Para desfazer
õ
clima de hostilidade, de insegurança, estão
o ritual do llméll,a aproximação através
das
preferências esportivas, a lembrança do encontro, um dia, em algum baile ou jogo
de
vâr-z e a'! , 10
10.

Magnani

(1980)j ?p. lS5~ 136. 137.
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cer c

dades,

=ê5-~

.::"

a maneira

do com os papéis
des traços,

d2.S

pessoas

~e_=.._=--:-.~ ez; , -,.~:..=-= :::€

padr-âo r:.--e ce-::e~-'::":-_=-,
e= ?~~

e um para a velhice

também pelo sexo: os papéis

corno ameaça

significa

que a vida do dia-a-dia
feitos de acordo

sem conflito,

No entanto,

a impressão

o casamento,

justamente

uma série de peque -

plicadas:
levando

simplesmente

gem-se

Quando

de oplnloes

faltando

casos, as condições
da mulher

para urna mulher

re-

no merca
separada

isso certamente

pesa

-, muda-se

no Jardim

ser ditas ou ex-

na maneira

de cada um ir

o cotidiano;

diária.

das Camélias.

a nova

O silêncio

mais marcantes

si-

talvez

do relacionamento

Os diálogos

ou seJa, aos aspectos

Não há o hábito

e, provavelmente,

pelos quais

se muda de papel - por exem -

pela nova rotina

cotidiana.

desagradá-

pois aí estariam

explicitam-se

apenas ao essencial,

da existência

com ela. Pa-

que regem esses padrões

seja urna das características
entre as pessoas

questioná

os aspectos

da vida não costumam

do casamento

revela-se

não

com o casamento).

o seu dia-a-dia.

pIo, através
tuação

através

que os papéis

do que romper

os seus filhos;

As regras
se vai passando

espaço

situa-

difícil

de romper

se

em urna determinada

do de trabalho,
na sua decisão

que

malS

Dada a situação

e sustentar

os modis

os aspectos

ais de impor novos papéis.

sobreviver

não

que se tem é que é

e, em muitos

é bastante

Isso

corno HinevitáveisYl) de urna situa-

do que abandoná-Ia,

os parâmetros

inalte-

são feitos num

de enfrentar

(muitas vezes sentidos

~

mais profunda

mas isso não significa

rece ser menor a angústia

ção conhecida,

disponível.

com as circunstâncias,

o que há de negativo

çao, corno por exemplo

e das

é enorme.

aberto pela regra. É claro, também~

los. A bem da verdade,

•

exclua

sempre têm os seus limites:

fácil aguentar

,

eles

mantê-los

modificação

- o conservadorismo

mos e uma ou outra inovação.

velS

dos homens

corno 1inaturais"~ procura-se

é sentida

são vividos

e _

- e cada

são a referência

rados e, de um modo geral, qualquer

deixado

-ti o

diferentes.

Esses papéis

nos arranjos

trans

um para a ju e.t· ce

para a infância,

lheres são nitidamente

modificam

é

e pelos costlli~ese que

um para a idade adulta

les sao vividos

~ __

de cada um; é aquilo a 'e ~ i c~is-::a:~zc

Há um padrão

é recortado

se

!-lê:

sociais.

os papéis

do pelos hábitos
tradição.

--~-

restrinpráticos

da troca de idéias e

isso está relacionado

à

rigidez

.-..

na-

2.

coisas

sao e

dens e comentários,

e eSTes sã

que choca as pessoas

lavras. Na verdade,
dim das Camélias
está acostumado

com sutilezas

do interdito,

ã

mulher,

seja maior

No marido

na mãe que se refere

da a periferia,

desamor

do Jardim

do que a violê

palavra
para

ou humilhan-

ou ralva, nem vontade
de conviver.

das Camélias

A

rudeza

muitas

vezes ainda no escuro e provavelmente

noite.

Saem apressados

voltam

cansados

chegam,

e talvez

E

de to-

certamente

ocupa a

Eles saem de

casa

só irão voltar de

um lugar na condução
a pressa

de e, no caminho para casa, é possível

ga, pois janta-se

parar num barzinho

cedo, muitas

pouco mais de televisão,
Muitos

Depois

vezes com a televisão
do jantar, pode-se

lon

assistir

um

mas a regra é não dormir tarde.
jovens

(68,3% dos rapazes

fora e seguem diariamente

tanto, parte deles ainda estuda,

..

sabe

sintoniza

que têm en-

tre 15 e 20 anos e 42,9% das moças na mesma faixa de

11.

e to

de sinuca. Essa parada nunca é muito

da na novela preferida.

trabalham

e

já não ê tão gran

mar um "mê" , levar um dedo de prosa com os amigos e quem
até jogar uma partida

a

atrativos.

fora do bairro
11
maior parte do tempo dos homens adultos.

para disputar

a

apenas e simplesmen-

trabalho

mas, quando

dire~

de seu modo de levar a vida.

é dura e sem muitos

o

~-

do silêncio,

soar como depreciativos

intrínseca

2.S ~2.-

que nunca dirige a

essa é a sua manelra

vida, para os moradores

es~

ao filho em termos que -

tes, não existe necessariamente

ê característica

_

e o olha de fora, acaba c oca~ -

que talvez

normal.

apenas,

ad2.s a

muda, essa violência

quem ouve de fora - podem
de brigar;

::':'s-:'c2.:â=

rude, áspero,

cia física em si. Mas quem o Vlve, toma-o
te como o padrão

=_s _

entre as pess as ~~

é um relacionamento

do-se com a sua violência
omissão,

aCOSTO

o relacionamento

=

ss= ~~=ê~=S:

crua, se~ ..
e. "-::a. S

to, é falado de maneira
grau de rudeza

=ê~~~S

essa mesma rotina.

o que significa

ou só

idade
No

)
en-

chegar

Não vou discutir aqui detalhadamente a maneira como os mo
radares do Jardim das Camélias representam cada um dos pa
péis sociais e sim descrever a rotina cotidiana de
cada
um deles, ou seja, ver como são vividos na pratica
e no
dia-a-dia do bairro. Muitos estudos já analisaram a repre
sentação dos papéis, principalmente os sexuais,
junto
a
trabalhadores de baixa renda, Ver, por exemplo:
Sarti
(1981), Martins Rodrigues (1978), Macedo (1979),
Salem
(1981). Todos ressaltam o papel de provedor atribuído
ao
homem, em contraDosição ao de responsável pela casa e pe.
. .L"b <"d
11 as crlanças
aTrl
Ul c as mu neres.

janTar,

-=~~~=~~:=
_ --:_

-;~~_~

-'---- - --

--- - -- -= -:

- --=== ::e:-=:..=
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de não est dare= , --

maes

nas tarefas

5

da casa, e q~~LO

demor-am- se ma i.s na

guns colegas,

G
F

a

~2?2ZeS
01.:

a_-

e~-~~~:-

si.zi Lesrrerrt e as sí.s t e

a televisão.
Entre todos aqueles
••

certeza

que trabalham

as que têm a rotina mais pesada

é

das. A hora de chegar em casa

certa idade, são encarregadas
mais que ajudem
parte razoável

são as mulheres

a de começar

tico. Quando os filhos - sobretudo

as meninas

fazeres domésticos,

é

das entradas

do pelas mulheres.

é,

ainda

mulheres,

o cotidiano

dos pequenos

improvável

ou abandonado:

S2.

-

e crlança,

Embora

a elas o tempo para brincar

na rua ou no quintal.
cola, mas as aulas,

Depois

os brinquedos

não são muitos,

11

com uma boneca
maiores

baldios

nao

das

11

es

Camélias

latas vazias, pedaços

o universo

ã

usam os malS varlade fi-

juntamente

das brincadeiras.Os

quadrados" , jogam futebol

e perambulam

,

por todo o bair -

de roda, de amarelinha,

aos irmãos e vizinhos

doméstico,

da casa não eli

velhas etc. - para compor,

fazem e empinam

brincam

tarefas

as crianças

ou um carrinho,

nos terrenos

as crlan -

ou simplesmente

Como no Jardim

- caixas de papelão,

os e linhas, embalagens

12.

com rela -

dos 7 anos, quase todos vão

ir pra f or-e.'".

de

unem-se

regi

do lado de fora da casa, seja

lições e pequenas

rm.narn o tempo

rOa As meninas

das brin

a vida tem um grau r~

seja comum convocar

fazer nada; tempo que é passado

guerreiam

a-

o bairro movimen

ças desde cedo para ajudar em um ou outro trabalho

meninos

de-

todo o dia,

zoável de desobrigação.

dos objetos

uma

crianças

e saídas da escola,

E se há uma sensação

Enquanto

é garantido

por

de um modo geral, um cotidiano

a de algo parado

ta-se durante

mas,

a semana, quem andar pelo bairro

do bairro

das crianças;

é

a

do trabalho.

O cotidiano

ção a ele,

donés

- já têm

de parte das tarefas

pois das 8 horas da manhã só vai encontrar

cadeiras

casa-

o trabalho

suas mães, estas sempre realizam

Durante
e velhos.

fora,

algumas

para um esconde-esconde

vezes
mas,

em

Muitos pais gostariam que seus filhos estudassem
para
ter uma profissão melhor, mas aceitam com alguma naturalidade o fato de interromperem seus estudos quando começam a trabalhar, pois sabem que o esforço que teriam que
fazer seria imenso.

gere..:.,

-:..s- :

bam, de ~a- , ~~=e~~~

~_~ -~

~~~-=~

cia está rnarcada a c~=ere~çê

e~~ye

dade

do ç "e

e- malor

para osrnenlnos

fica aberto o espaço
nadas às casas

(brincam no quintal).
Até os 14 anos não se tem muitas

as, mas a partir
sem obrigações.
balhar

daí não é frequente
Os meninos,

fora, ou pelo menos

que pode significar

manter

as mulheres

domésticas,

da casa e dos irmãos

embora as famílias

tentem

se é solteiro,

sem trabalhar.

há sempre um tempo li-

gastem para se divertir.

das mulheres".

Suas casas e o pequeno

são o seu espaço,

que lhes é próprio,

constituem

não

da cidade e

sabe nele movimentar-se;

sua vida passa-se

limites

- em geral para fazer compras

só eventualmente

nao

no bairro,

cujos
ou

ainda no escuro,

são geralmente
para preparar

e dos filhos que vão trabalhar

as primeiras
o café do

com a casa e com as crianças

que ficaram.

cordam tarde e, para as mulheres,
da cama depois das 8:00 horas,
ças para cuidar ou muitas

os

marmicuidados

Estas também nao a-

é quase inconcebível

sair

mesmo que não se tenha crian -

tarefas

domésticas

para fazer: aqu~

las que se dão ao luxo de dormir até 9:00 ou 10:00 horas
rem o risco de ser apontadas

o dia inteiro

nhã, logo cedo, depois que os maridos

rendo o quintal.
brincar,

enquanto

comum que iniciem

Em seguida,
arrum~~

cor-

como "vagabundas".

De um modo geral, as mulheres

é

a se

marido

e, em vários casos, as

tas. Depois que eles saem, começa a trabalheira:

da não acordaram,

lI'

sozinhas.

As mulheres

to o que fazer e passam

a-

como também o único. Boa

parte delas não tem a menor noção do espaço

- ultrapassam

Mas

a semana, a vila pode ser considera-

de ruas do bairro

levantarem,

se su

de trabalho,

Durante

ao médico

o

delas

vre que se espera que as pessoas

apenas o unlverso

tr~

esse o caso~ muitas

nessa idade, e enquanto

montoado

das tarefas

o maior tempo possível

da como um "universo

pess a

é

QUwldo não

à procura

urna

fazer algum "b i.cot' . Quanto às meni:,

todo o cuidado

as mães trabalharem.

se admitir

incw:nbê.c':-

quase que invariavelmente,vão

nas, é comum que sejam encarregadas

saem também

~=.:-

es t as f i cera __'" - S c

da rua, enquanto

têm mesmo mUl-

se movimentando.

De ma-

sairam e os filhos alnas tarefas

cuidam das crianças

as camas e varrem

do dia

var-

e mandam-nas

a casa, geralmen-

-

- . -:_-;-e - - - ~=..""'=-:
....... :- - ~
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podem cone çar-

o almoço,

não seja possível
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aulas são GênaS em três períodos difer nTes (q e co~eçcc
ã

afazeres

são sempre interrompidos

7:00, às 11:00 e às 15:00 horas)

ê

das mais tarde - e
no mesmo horário.

~ê

€5=

com as ser_es

~~

No início

var ou passar roupa
passar no outro),

-

ra~a a f2mília que tem todas as crianças
da tarde são terminadas

das da manhã que, de acordo

as

t2.~e-

com o dia da semana, podem ser Ia

(o mais comum parece

ser lavar num dia

e

fazer uma limpeza malS pesada na cozinha

ou

no quarto, mudar as roupas
as tarefas

De qualquer

de acordo

s

- as mais ad i arrt adas mais cedo" as mais atrasa

ciclo básico

considerar

pelos hor2r~

de cama, costurar

diárias

jeito, é durante

do dia e a hora de começar

etc. - isso

sem

de fazer comida e lavar louça
a tarde,

.

entre o fim das tarefas

a fazer o jantar, que sobra um tem

po livre, que permite descansar na frente da televisão
vendo
.
.
13
d
h
.
d
.
um programa f emlnlno
ou um esen o anlma o com as crlanças, ou ir até a rua conversar
zes nesse espaço

com as vizinhas.

como por exemplo

é

da Igreja. Às 5:00 horas da tarde já
no fogo, de começar

a recolher

sa e dar banho. A partir

do club de

as crianças

do anoitecer,

para dentro de ca-

mulheres

e

crianças

ficam voltadas

o programa

simplesmente

se repetem.

as mulheres,

já que os homens

Obviamente

pre à mesma hora, executam

se levantam

próprias

dentro

que repercutem,

ra pela qual elas percebem

eles

do outro:

e saem de casa sem-

o mesmo trabalho,

das mulheres

e,qu~

isso não vale apenas para

ônibus e voltam para casa todos os dias
o trabalho

para

seguinte.

Um dia não é muito diferente

13.

feijão

na qual se assiste toda a série de novelas

do o sono permite,

racterísticas

maes

hora de por o

nao saem mais de casa e todas as atenções

tanto,

ve-

de tempo que são feitas as compras ou que se

pode ir a alguma reunião,

a televisão,

É muitas

ã

tomam o

mesmo

mesma hora. No

en-

de casa tem algumas
por exemplo,

ca-

na manei-

o tempo e, consequentemente,

a re-

Em 1979 o programa feminino mais assistido pelas
mulheres era o de Xênia Biar, transmitido no começo da tarde
pela TV Bandeirantes. Esse programa foi extinto em 1980.
Uma observação importante a ser feita ê que o fato
das
mulheres pararem muito pouco na frente da televisão du rante o dia não significa que só liguem a televisão nessa hora. De um modo geral, o aparelho funciona a
maior
parte do dia, como uma espécie de lôfundoll para as tare fas domésticas. Atualmente, durante a manhã a televisão
parece fic2.r ligada na ilTV-Mulherll, transmitida pela Rede Globo.

petição.

-

----3-:::..::=.5
características
o "trabalhou.
balho,

do q e e=
Antes

de ma.i s nad

mas se executa

se "cuida"
doxal.

s~c~e~~~2

~~5S~

algumas

tarefas

da casa e dê:.família.

O empregado

seu empregador

::e.o se

j

Isso cria uma situação

está disponível

e deve realizar
e concreta.

para a

po~ un certo tempo para

específica

níveis

durante todo o tempo para as tarefas

As mulheres

que e

domésticas

alguma

é,

uma trabalheira,14

como caracterizam

zem, são consumidas,
jos); são tarefas

se refazem

o

mulheres

,

são coisas que se fa

(os pratos

que eXlgem atenção

concreto,

as próprias

uma disponibilidade.

- mes-

coisa, estão

o tempo todo. Mais do que um trabalho

doméstico

~

têm que estar disp_

mo que não estej am o tempo todo "fazendo"

serviço

-

um certo trabalho,

tarefa

disponíveis

a_a-

estão sempre

(por exemplo,

feijão no fogo; estar atenta para as crianças)

su-

olhar

o

mais do que u-

ma ação intermitente.

o

trabalho

pesar dele ser restringido

doméstico

tem um ritmo próprio.

pelas tarefas

mesmas

tas e por uma série de IIhorários de relógio"
marido,

da escola

ritmo irregular.
a maneira
melhante

das cr'ianças), mantém
Nessas

das mulheres

circunstâncias,
marcaren

ao que Thompson

a serem fei -

(do trabalho

uma certa fluidez,
pode-se

A

imaginar

o tempo seja alguma

do
um
que

coisa se-

chamou de "task orientation".

"oo.uma parte do trabalho, aquela com as cri
anças e com a casa, apresentava-se como necessária e inevitável, antes do que como uma imposição externa. Isso permanece
sendo
verdade até hoje e, apesar dos horários
da
escola e da televisão, o ritmo do trabalho
das mulheres em casa não foi completamente
harmonizado com a medida do relógio. A mãe
de crianças pequenas tem uma percepção
imperfeita do tempo e se rege por outros ritmos humanos. Ela ainda não saiu completamen
te das convenções da sociedade "pré-indus ::trial". 15 •
••

o fato do trabalho doméstico não se submeter
totalmente

a uma medida

xando às mulheres

e a um controle

externos,

um certo espaço de manobra,

acaba dei -

mesmo que redu-

14.

A distinção entre trabalho e trabalheira foi desenvolvida por Elisabeth Dória Bilac a partir dos termos
usados
por suas entrevistadas, e apresentada em um
seminário
realizado na USP (29 semestre 1980).

15.

Thompson

(1967), p. 790

----.-- ---=-

por a sua marca,
estranho
Jardim

je~~

é que a partir

das Camélias

ã:~:~
~~e

ess~a:

méstico:

..•

tentam

impor

quase obsessiva

buem rigidamente

o tempo,

lhes; constroem,

enfims

mar",

"por ordem",

mas também

demarcam

- o tempo,

d's __~
eTa-

E assim,

a comida,

com as tare

com a divisão

o dia, marcando

as tarefas

nada,

os filhos, os obje -

Atormentam-se

dividem

sao "arr -

do tem
para ca

que lhes correspondem;

com um tipo de atividade

para cada dia

de tempo sobre o qual têm planejamento:

de tempo referencial.

Os outros

limites

semanas que se multiplicam

monotonamente,

da ação sobre o tempo:

é

o

são muito flui

dos - meses e anos não são mais do que a sucessão

há a perspectiva

e
À

antes de mais

mas, sobretudo,

da um de seus três períodos

período

de seu cotidiano

de sobrevivência.

a semana,

deta_" es -

o espaço nos mínimos

definidoras

Harranjar"

po para realizá-laso

Esse é o máximo

nos mínimos

~~g~

uma rotina que nada tem de flexíve

fas que têm que realizar

e dividem

rit o extre~a~e~~e

lli~

uma ordem para as tarefas,

a casa, as panelas,

tos e os recursos

=~:2e~e

- o ritmo de vida do univers

fixam precisamente

Creio que as palavras

a=

dessa ~rreg :aricace,

às suas atividades o Elas organizam
de maneira

~a:~_~.

de dias

e

que se repetem.

Não

a vida é o que é, 1ne

vitavelmenteo
A impressão
das mulheres

em ordenar

que me ficou é que a

o universo

doméstico

obsessão

está relaciona

-

da, por um lado, com o fato desse ser o seu único domínio,seu
único espaço

de ação; por outro lado, à própria

tarefas

domésticas.

perdido

ou economizado,

ponibilidade

Numa sociedade

uma perda.

viver o cotidiano

e imprimir-lhe

difícil

encontrar

rece que elas não conseguem

16.

se ocupam

uma mulher

."

xer, sem preencher

uma direçãoo

o tempo.

dis

e neces-

- mesmo que não conscientemente

por isso também que as mulheres

é

como inevitável

das
ser

como uma eterna

Quem sabe por isso que é necessário

tido, dominar-lhe

po -

em que o tempo pode

para o que se apresenta

sário pode ser sentido

natureza

dar-lhe

- como
um sen

Quem sabe

seJa

durante

todo o tem-

dentro

de casa; p~

parada

ficar sem fazer nada, sem se
16

-

me-

Impressionou-me muito como as mulheres, mesmo conversan~
do ou paradas, continuam a mexer as maos, como uma especie de tique nervoso, seja buscando migalhas
invisíveis
sobre uma mesa~ seja balançando uma criança, seja picando ou repicando as cascas de uma fruta; enfim,
mexendo
por mexer. Descrevendo as mães de famílias operárias in-

=-~.: ~~.: .: :: =-s

-

fora, é também repetitiva~
uma diferença

básica~

=o~~~~~=

sobrêtuco

-

~~~~~~-_s

e~ ~e~ê ã

~

errt r-e "1:e::: ce

lheres não fazem distinção

5 ~ =E~S. _~

~~~~:h~

-r-

e

sua vida é urna coisa só, teu só UI:::a
r-ot i.ne q ie se re-

livre",
petirá

=s=

ê

-

até o fim: quem nunca separou

identifica

muito bem o que poderia

e certamente

não pode pensar

..
os trabalhadores

ria

i a

11

ser o !lnão fazer

particular

a a' ,

das mulheres

clara no fim-de-semana5

que permanecerem

ficam aí para desfrutar

e

em aposentadoria.

Essa situação
das fica especialmente

"trabalho"

bastante

que é

aúsentes

casa quando

do bairro

o seu I1tempo livre". No sábado e

domingo

a rotina

da vila é outra:

são dias especiais

tamente

por isso, tem a função de marcar

ciclo

a semana - e iniciam

o tempo:

no

que, exa

encerram

um

um outro que irá se repetir

i-

gual.
são dias espeClalS

- significa
mas isso nao
trário:

o sábado

verdade,

porque

é

que elas deixem de trabalhar.

aSSlm o determinam).

de fazer penteados

sobra tempo,

do se tem dinheiro,

isso

é

(na

Sábado é dia de faxinag~

roupa,

especiais

de fazer a própria

,

Pelo con

o dia em que elas malS tem o que fazer

ral na casa, de lavar e passar
crianças,

também para as mulheres

de lavar a cabeça
nas menlnas

unha e enrolar

e,

o cabelo

feito numa das manicures

do

das
quando
(qua~
bair-

glesas, Hoggart (1973) observou a mesma coisa:"Muitas mu
lheres velhas do proletariado têm um tique que é sempre
muito expressivo daquilo que foi a sua vida. D. H. Lawrence disse-o da propria mãe; o da minha avó era
tocar
piano com os dedos no braço da cadeira em que estava se~
tada, gesto que servia de acompanhamento aos constantes
cálculos mentais a que se entregara ao longo dos anos em
que tivera de governar muita gente com muito pouco
dinheiro. Outras acariciam com a mão o braço da cadeira,co
mo se estivessem a desfazer assim as dificuldades da vi~
da; outras ainda mexem os lábios, ou baloiçam-se constan
temente. Não são gestos neuróticos5
nem sintomas de an~
gústia; são gestos que ajudam os cálculos de todos os mo
mentos", pp. 60 e 61. Talvez sejam também gestos que aju
dam a passar o tempo, a não deixar vazios onde possam se
evidenciar a repetição constante e a falta de perspectiva.
17.

Esse fato marca uma diferença fundamental entre as mulhe
res pobres e as ricas, que podem "não fazer nada" porque
uma empregada doméstica faz o seu trabalho.
Vale
notar
que os homens do Jardim das Camélias percebem essa diferença. Quando perguntados sobre a profissão de suas mulheres, respondem que elas "trabalham dentro de casa"
e
nunca que elas "riáo trabalham"
No Jardim das Camélias ,
afirmar que uma mulher linão trabalhaP é seguramente
fazer um mau juizo a seu respeito.
o

ro). o fim-de-semana

tem~ para muitas

dável, que não parece

das crianças~

la e ficam bagunçando3

e dos maridos.

a liberdade

por do tempo da maneira

Com os homens

traba-

dentro de

que já não podem dis-

que desejarem:
durante

do

que não vao para a esco-

das mulheres,

tar na frente da televisão
para uma conversa

um ar desagr~

ser dado apenas pelo aumento

lho, mas pela presença

casa, diminui

mulheres,

fica mais difícil

o dia ou ir até a

sen-

vizinha

fiada.
Não só a vida dentro de casa muda no fim-de-

•
semana:

o bairro

o número

como uô todo adquire

de pessoas

andando

na rua e o barulho.

mente provocado

pelos alto-falantes

.
nelas de varlas

casas, voltados

-

sicas da moda no último

um novo ritmo.

que são colocados

Os homens

chegam do

no começo da tarde de sábado e sempre arranjam
para fazer em casa ou se dedicam

tes ou vizinhos.
cerveJa

Depois

a continuar

e, eventualmente~

-

trabalho

algum conserto

a construção

de outros paren-

de bi-

No começo da noite ainda há o movimento

saindo para algum programa,

inclusive

geralmente

com

é comum que tomem uma

desse trabalho,

vazio das ruas e o silêncio.
noite,

nas ja-

com os colegas no bar e que joguem uma partida

lhar ou dominó.
jovens

Este é geral-

para fora, e que tocam as mu-

volume.

a ajuda dos filhos maiores

Aumenta

dos

mas depois disso volta

o

são raros os casais que saem

à

por causa das crianças;

na frente da televisão,

eles ficam em casa,

que no sábado é

até bem mais tarde, tanto pelos adultos,

assistida

quanto pelas crian -

ças.
Domingo
xar de lado algumas
ça amontoar
sar roupa.

é dia de acordar

tarefas

domésticas

malS tarde e de dei

- não faz mal se alou

um pouco na pla, e não se pensa em lavar ou
Durante

a manhã, há a mesma movimentação

-

as: os alto-falantes
um bate-papo

voltam as janelas,

no bar, sempre acompanhado

preparar
carrão,

o "almoço

de domingo

uma "mistural1

ainda vivo), arroz
uma sobremesa.

5

,

de alguma bebida,
dedicam-se

frango comprado

na

salada e, se o orçamento

Depois das 2: 30 horas

o bairro mergulha

cam vazias.

Quase todo mundo vai dormir ou assistir
apenas

algumas

de fora. As casas permanecem
dormindo,

ou porque

no silêncio

crianças

fechadas,

se foi fazer alguma

ou porque
visita.

da saem no final da tarde~ mas para voltar

a
ma

permite,
o almo

e as suas ruas

ficam brincando

ou

véspera

da tarde, quando

ço termina,

vio Santos";

saem para

que inclui invariavelmente

(geralmente
feijão,

pelas ru-

e os homens

quem sabe para um jogo de futebol. As mulheres
ll

pas-

fi-

ao "Sil do

estão

lado
todos

Os jovens ain

cedo. Não é possí-

18
vel dormir muito tarde, porque na segunda-feira

começa

tudo

de novo.

-

Em suma, o tempo livre e passado,
dentro

de casa ou no próprio

dultos,

bairro.

só algum acontecimento

ni versário

ou casamento,

se instalou

em geral

No que se refere

excepcional,

aos

a-

como festas de a-

uma excur-sào ou um circo-teatro

nas redondezas

~ que costuma mov~-los

suas casas e da vizinhança.

,

Isso não é verdade,

que

do raio

contudo,

de
para

os jovens. Eles costumam usar o seu tempo livre principalmen.
. I" 18 Mesmo que os Jovens
..
te para se "d lvertlr'.
alnda cumpram a1
_
gumas tarefas

em casa, seja ajudando

tico, ou o pai nos arranjos
sair com os colegas,

a mãe no trabalho

da casa, sempre há uma folga para

ir a um baile ou

à

discoteca

do bairro,

ou mesmo para ficar em casa junto com os vizinhos
discos

de Roberto

Carlos ou a última

"Som Livre". A música parece
ais do lazer dos jovens.
zes e moças cruzando
compactos,

e

domés-

seleção

ouvindo

"discoteque"

ser um dos componentes

ã

Ê comum, no sábado

o bairro

com alguns

baixo do braço.

essenci

tarde,

discos,

da
-

ver rap~

geralmente

Saõ discos realmente

manusea

dos, que rodao de uma casa para outra e cujas capas, depois de
algumas
último

semanas,
volume,

estão já bastante

e as pessoas

co; frequentemente
tugu~s

costumam

ouvidos

cantar junto com o

o "carrt an juntoi;,

po livre é namorar.

não interessa

O namoro

dis-

"meninas"

Já

é natural

à

relação

e que durante muito tempo não namorem

lia sé-

isso não é visto como muito "natureú" ,

sam grávidas

muitas

vezes preferem

o namor-o"sério" do que estarem
l1

"sérios
sexual.

cil de acontecer,

hotenham

antes de tudo p0r elas mesmas:
um. Nos namoros

COlsas que se faz no tem-

que os rapazes

para as moças,

zinhas esperando

~ re

o que.

é muito mais livre para os

mens do que para as mulheres:
várias

no

sabem as letras de cor, sejam elas em por-

Uma das principais

chega

são

ou em ingl~s~ o que leva a supor que o importante

almente

rio".

amassadas.

,

não sei precisar
Pode-se

sobretudo

e pela relativa

imaginar

pelo número
naturalidade

ficar so

cada dia

se a

com

intimidade

que isso não é difíde mulheres
com que é

que se ca
tratado

esse fato. No entanto,

ao nível do discurso,

das opiniões

pressas

a virgindade

a ser defendida,

18.

em bate-papos,

continua

ex-

Para uma análise das formas de utilização do tempo livre
pelos moradores da periferia, bem como das redes e
opções de lazer existentes ver Hagnani (1980), especialme!!.
te parte 111 - nA Rede de Lazerli•

19
e o velho preconceito

de que uma mulher

que não é virgem

é boa

para "se virar"~ mas não para casar, segue sendo apregoado,
bretudopelos

homens.

Mas como em muitas

dito não é necessariamente
prática

normal parece

o que acontece.

um discurso

adotada.

o casamento

gozações

não passam

ao casamento

brincadeiras

se

que val ser

e piadas

jovens tivesse

do

sobre

Quem olhas-

levar a sério o que dizem,

jamais pod~

vontade

um pacto mudo que garante
de brincadeiras.

Talvez

só sejam tão frequentes

que se tem como pressuposto
sando, apesar

é comum

de se

ca-

sabe que não é para levar a sério: há como

que um acordo tácito,
comentários

também

dos jovens, muito mais os homens

que um daqueles

sar. Mas todo mundo

a

que se deflorou.

todas as suas desvantagens.

se de fora e resolvesse
ria imaginar

ao casamento

fazem constantes

e enumeram

o que é

Haja visto que

que nada tem a ver com a prática

A grande maioria

que as mulheres,

coisas,

ser casar com a namorada

Com relação
manter

outras

que todos

os

as críticas
e naturais

e.
por-

que todos vão acabar um dia se ca-

de todas as restrições

que se possa ter. E
."
19
dia que sabem também que não é muito longlnquo.

o
de adulta.

Talvez

pelo qual passam
plica realmente
Ja, de rotina

casamento

é

o rito de passagem

seja o rito mais carregado
os moradores

uma mudança

diária.

do Jardim

radical

de

de estilo

um

para a idasignificados

das Camélias:

ele

lm-

de vida, ou

se-

Quem sabe é por isso que os jovens proc~

ram não desperdiçar

seu tempo livre e aproveitar

período

é

de vida que

s~

agradável

até o fim

e leve e que termina

um

com o ca-

samento.
A partir
cias, a rotina diária

da manhã que sucede a noite

já costuma

essa até o fim. Desde o momento
ao novo casal o estilo

teiros
fazeres

- e há

ser outra, e sabe-se que será
em que se casa~ fica interdito

de vida que tinham

paço no grupo de colegas

é fechado

reduzem

drasticamente

lheres - ela agora é dona-de-casa,
ficar -; os homens
que continuam

19.

podem

até a véspera.

- afinal~

que se adotar uma postura

domésticos

de núp-

O es-

é um grupo de sol

"responsável".

Os a-

o tempo livre das mu-

e é dentro de casa que deve

ficar saindo com seus colegas,

uma vez

donos de seu tempo livre, mas isso não dura mui-

Para se ter uma idéia, 23,9% das mulheres tiveram seu pri
meiro filho antes dos 18 anos, enquanto 61~8% o tiveramen
tre os 19 e os 25 anos. No caso dos homens, 52~8% tiveram
o l~ filho entre os 19 e os 25 anos; 37,8% entre 26 e 32,
enquanto apenas 3,6% antes dos 18 anos.

20
to. E aSSlm,
dos amigos

são substituídas

dos membros
levisão;

da noite para o dia as sessões
por visitas

das tardes

casa. Mas muda também

E isso enquanto

dois anos depois

muda ainda mais a vida da mulher,

um

por filmes na te

de domingo por algumas

de sono ou por uma ou outra visita.
filho, no máximo

na casa

aos pais de cada

do casal; as noites na discoteca

os passeios

o primeiro

de música

horas

não chega

do casamento. Ele

que acaba de se fechar

é

a do homem pois, afinal,

em

mais uma pe~

soa a ser sustentada.

Hoje em dia os casalS não pretendem

ter

mais do que 3 ou 4 filhos pois sabem que as coisas não são fá
ceis. De fato, a vida adulta)
ma vida dura, marcada
fatigante

do casamento

por um trabalho

- tanto para o homem,

e dos filhos, é u-

constante,

quanto para a mulher

ausência

quase total de lazer, pela sucessão

cálculos

para adequar

as necessidades

frustados

suas marcas
adultas

no presente.

Mesmo depois

do Jardim

mais velhos

das Camélias

do que realmente

tar a idade aproximada

que adquirem

e pelo há-

a

ser

uma aparêncom

os

e de saber que aparentam

de um deles,

eu conseguia

sobretudo

-

deixando

àiariamente

são, raramente

com mais de 40 anos. A impressão

pela

que vão sendo seguida

de conviver

e

infindáveis

Elas casam e passam

ainda cedo, e é precocemente

moradores

-

Esse ritmo de vida vai

no corpo das pessoas.

cia envelhecida.

de

ao orçamento

bito de jogar para o futuro os planos
mente

repetitivo

ser
acer

se eram pessoas

que me ficou é que,

dessa idade, todos eles têm uma idade indefinida

depois

e se parecem

muito - são velhos,

Quando
morando

um casal consegue

numa casa própria

vavelmente

com um mínimo

levou quase a vida adulta

e sem precisar
le geralmente

depender

da ajuda dos filhos para se manter,

e

lli~

prefere

vida. Quanto às mulheres,

vez malS se fechando

um rebaixamento

continuarão

dentro

mes-

no seu padrão

cuidar

os casalS vão cada

de casa. Como eles mesmos

expli

o ânimo para fazer as coisas

incomodam.

de

sempre a fazer suas ta-

em que os anos passam,

e o barulho

Quando o homem

ainda as filhas e noras a

cam, com a idade vão perdendo
a movimentação

casal realizado.

em geral deixar de trabalhar,

ajudando

dos netos. À medida

- que pr~
-

mo que isso possa significar
refas domésticas,

de conforto

velhice

inteira para construir

se considera

pode se aposentar,

chegar na

e

As Festas: marcas

~o tempo

Homens
cotidiano
quanto

de diferentes

e mulheres,
maneiras.

Entretanto,

estão lmersos na realização

refas do dia-a-dia~
ríodo

(dia, semana,

horários
tempo.

de relógio,

Os horários

não se percebe

diárias

como repetições.

restringem

que anunciam,

O cotidiano

ena

de

a cada novo

pe-

constantemente

os

clarcmente

só servem para ordenar

tam os dias, impõem limiLes,
com as atividades

se observe

o

e pequenast~

a mesma percepçao:

coisa, que se repete

ano). Embora

vivem

todos eles,

das atividades

têm do cotidiano

que ele é sempre a mesma

Jovens e velhos

a passagem

as tarefas:

e~ ao se

do

fragmen-

confundirem

são percebidos

apenas

é, enfim, naquilo que não leva da

ta" .
A percepção

de que o tempo passou,

de que um

ciclo se fechou e se iniciou outro igual~ ou então de que
ficou mais velho, nunca é dada no cotidiano.
po só se torna perceptível
aI que, ao quebrar

quando

acontece

a rotina diária,

se

A passagem

do tem

algum evento

especi

estabelece

uma marca - uma

data:
"Em toda. a parte do mundo os homens
marcam
seus calendários através de festivais. ( ..)
...entre cs vá~ias funções que a celebração
de festivais podem preencher, uma
função
muito im~ortante é a da ordenação do tempo.
O intervalo entre dois festivais sucessivos
do mes ,o 't i.po é um Ilper'íodo" ~ geralmente um
"CerIodc aue-tem um nome, por exemplo, "sema
nali, ;' anc '", Sern os festivais, tais períodos
não existiriam e a ordem sairia da vida socialil. 20
O sábado e o domingo
corrlquelros

desses

festivais.

dias, servem para marcar
outra. Marcam
iguais.

tá-la,
término

Por serem diferentes
il

o ilfim da semana

ciclos que se repetem

são o que se poderia

mas isso não diminui

basta lem~rar que a passagem

de maneira

muito difusa,

tempo concretos

os mais

dos outros

e para iniciar

indefinidamente

e

uma

sempre

chamar de I1festivais cotidianos",

sua importância

não são marcados

são seguramente

por eventos
enquanto

e bem marcados.

ordenadora.
dos meses~
especiais,

as semanas

Para ressal
cujo início

é

e

percebida

são períodos

de

21

19.

Leach

20.

Poder-se-ia considerar que o pagamento serve para delimitar a passagem dos meses. No entanto, isso não é
muito
claro, por dois motivos: não ê sempre gue o dia do paga mento coincide com o primeiro dia do mes; e em geral
os
moradores do Jardim das Camélias recebem seus salários em
duas vezes.

(1974)~

pp. 203,207.

Mas excluído
ventos

que no Jardim

das Camélias

são todos eles festas,
tá sendo comemorado.
do, estão aquelas

marcam

cujo caráter

Essas

mu~am

a passagem

à biografia

casamen~os

no Jardim

e batisados.

aquelas

por todos no mesmo dia. Embora

jam basicamente

celebradas

no âmbito

enquanto

as primeiras

urna sequência

marcam

(geralmente

um ano) que se repetem.

ça, vamos analisá-Ias

passagem

celeb~ados

ocorre.

A puberdaGe)

fases que se su-

dos fins-de-semana

culturas,

fociclmente.

- delimitam

Dada essa diferen-

as invés de ser

ser escondida,
Camélias

clara por rituais

Na nossa sociedade

por ezemplo,

dêS

sobretudo

de

nao

isso

enfatizada

no caso das me

o rito de passagem

mais signifi

cativo - quando n~o o único - pelo qual passa uma pessoa

-

casamento:

- e
nao

celebração

_eis elaborada.

cujo foco ce~tra~
mento de su~
to

UD

estranhar

Q~

ú-

é

cada fase da vida de um

de forma bastante

costuna

No Jardim

da pas-

separadamente.

Em várias
é marcada

se-

(cada fase de uma biografia

ciclos

,

elas têm uma

entre si e que se refere à percepção

- a exemplo

ninas.

as festas

da família,

as segundas

publicamente,

Camélias

as f'est as dos ano s" e que, por serem fixas

nica),

indivíduo

das

as

que um dos meus entrevis

sao comemoradas

cedem formando

e cu

Do outro lado,e~

li

sagem do tempo:

De um Ia

das pessoas

tados chamou de

básica

tempo

de caso para caso. Entre elas,

tão as festas de calendário,

diferença

do

e-

varia em função do que es

mais frequentemente

sao os aniversários,

os outros

fes-tas são de dois tipos.

que se ref~rem

jas datas, portanto)
que se comemoram

o fim-de-semana,

que seJa aquele que envolve

Tclvez

é o indiv~duo

'ida. As outras

dado da biografia

difuso e seri.am melhor

seJa também

(os membros

a única

o
a

festa

do casal) e o mo-

festas, embora tomem por pretex-

de um indivíduo,
t r-aôuz

é

têm um caráter

malS

i das como festas de família,

con

fraternizações.
No Jardim
festas de uma pessoa
delas é o batisado

ocorrem

das Camélias
durante

que, ao contrário

te junto às famílias

a malor parte

a infância.

A

das

primeira

do que acontece

comumen-

não adquire o

caráter

de classe média,

de uma comemoração

formal. Ele é um acontecimento

carregado de

forte significado,

mas não exatamente

religiosos:

é o compradio

por motivos

que é levado a sério. Os padrinhos

tica, os responsáveis

por uma criança no caso de acontecer

guma coisa com os pais. Por isso, a tarefa
soas é difIcil

são, na prá-

- têm que SEr pr6ximas,

de escolha

ter várias

aI

das pe~

qualidades

mor ei s e sLgum :'7ecursopara ·1.uelhes possa ser, em caso de ne

cessidade,

entregue

os escolhidos

aceitar

algo solene e requer
nunca é aceito

filho - bem como é difícil para

o próprio
tamanha
várias

responsabilidade.

explicações

imediatamente~
passem

pois é um assunto

implica

são geralmente

onde estão presentes

e a dos padrinhos

sério, alguma
que os pais

a se tratar por IicompadreTie "comadre".

Os batisados
um almoço,

é

por parte dos pais

coisa para ser "pensadaVlo Uma vez aceito,
e os padrinhos

O convite

comemorados

a família nuclear

e mais ôlguns poucos

familiares

com

da

criança

ou

amigos

mais chegados o A comida é o ponto alt-o da festa e o ideal
se fazer algo bem especial
possível,

prepara-se

qual existem

como um leitão,

um almoço

da. Esse almoço é essencial:

as pessoas

sem comemoração,

ela não é i.portanteo

-

e o religioso,

Na verdade,

da com a comenoraçãoo

Muitas

têm deixado

de batisar

de oferecer

um alBoço

não aceitam

o aspecto

fazer

famílias

e que precisa
do Jardim

em que

estabe-

das

de decência~

não

ser selaCamélias

os seus filhos por falta de
com um mínimo

um

significativo

de obrigatoriedade

e pelos costumes

no

pode ser dispensa

por mais que o padre insista

mas o desta relação

lecida pela tradição

condições

ou seja, com

comida.
Os aniversários

portantes,

mas não é sempre que

cipalmente

se a família

culdades,

as famílias

ma criança.
que acontece

são considerados

é

possível

ainda procuram

Mas embora

li

te o espaço:
ram arrumar
conversam

uma vitrola

das Camé

aniversário

à noite e comumente

Todos dividem harmoniosamen
no quintal;

os jovens procu-

e um lugar para dançar;

as

mulheres

na cozinha e se dividem para cuidar da comida;

se encarregam

quintal.

brincam

de u-

desta, o

no Jardim

as festas de

em geral realizadas

as crianças

das difi

o aniversário

festa de cr-i.anç a'":

do que crianças.

pri~

fazer pelo menos uma fe~

por pretexto

lias não se faz essa diferenciação;
com mais adultos

comemorá-los,

se convide para o aniversário

não é uma

sao sempre as mesmas~

festas im-

for muito grande o Mas apesar

ta por ano, em geral tomando

homens

for

dois tipos de frango em vez de um, maionese
- a sobremesa

muita

Se isso não

de domingo mais sofisticado,no

lugar da salada e urr.risoto

batisado

é

da bebida

e ficam entre a cozinha

Não existe uma boa festa sem bolo que, muitas

é a única comida existente.
pela agregação
ra colorida

O bolo costuma

de várias assadeiras),

e colocado

com papel alumineizadoo
tes e a cerveja,

enfeitado

sobre uma prancha
Também

ser imenso

os
e

o

vezes,
( feito

com confeitu-

de madeira

coberta

não podem faltar os refrigeran

mas os salgados

são dispensáveis;

no caso de

24
existirem,

sao cuzcuz9

sanduiches

ou batatinhas

As festas de anivers~rio
nada,

festas de família

pria irregularidade
atenção

e rituais

to do grupo. É a ocasião
que a casa é ocupada
frequência,

de confraternização.

do indivíduo,

por aqueles

foi observado

familiares

A

pró-

que o foco

de

se encontram,

em

que não se vê

e colegas

por Magnani

malS

mas o relacionamen-

em que os parentes

mais do q'J.epor vizinhos

te fato também

sao, antes de

com que sao feitas atestam

não é só a biografia

em conserva.

com

do "pedaço".

Es

(1980):

" •..nem todos os membros do "pedaço" têm acesso à casa por ocasião de festas, almo
ços, anivers~rios, batizados (.•. ). Os laços de coleguismo supõem sempre uma relação
concreta: a firma, a escola, o clube de futebol. Quando uma pessoa é apenas conhecida
e os laços co~ el&s são superficiais,diz-se
que é "chegada?! a fulano; mesmo pertencendo
ao mesmo "pe daçot' , um "chegado" não frequen
ta a casa". 21
-

De um modo geral, a Única festa que envolve,
além dos parentes,

toda a rede de vizinhança

externa

durante

a cerimônia

ritual

religiosa

do casamento

participar

envolve

em muitas
l1

didas de solteiro
terior

e a festa. Pode-se

várias

e as brincadeiras
ajudando

preparando

de praxe,

a decorar

só

dizer que

fases e os colegas

delas, por exemplo,

sa e, se for preciso,

(in-

é a de casamento. E isso não

ao "pedaço")

clusive

e coleguismo

o

costumam

as "despe-

arrumando

a ca-

a Igreja. Na fase an-

à cerimônia, a sepa~ação dos sexos é visível. Os homens

são encarregados

de arrumar

a bebida

e o local da festa; o no~

vo em geral trata da nova casa e sai com grupos de rapazes.
comidas

ficam por conta das mulheres

grande festa, isso geralmente
lheres da família
va participa

e, como se trata de

mobiliza

e da vizinhança

o trabalho

de v~rias mu

está cercada por

da sua idade que são as moças que a ajudam a se pentear

branco,

..

com todas as regras

véu, grinalda,

buquê -

nomes na barra do vestido
de arrumar

21.

tradicionais:

colegas
e a se
vestido

As colegas podem escrever

e as mais íntimas têm o

a cauda na entrada

uma

pelo menos por 2 dias. A no~

nessa fase e geralmente

vestir - de acordo

As

seus

privilégio

da Igreja.

Magnani (1980), p. 135. Ao descrever e analisar todas
as
formas de lazer encontradas na periferia, o autor destaca
para cada uma qual o tipo de frequência: só a família,
a
família e os colegas, só homens, vários grupos e
assim
por diante.

As festas
correm no Jardim

de casamento

das Camélias

gada, o que não acontece

e geralmente

de salgados

mente empadinhas,
feitado,

.I

(sanduiches,

croquetes

tem proporções

sa de fórmica
vidamente

imensas,

da casa; nunca

é multipli-

imprescindível

batatas

em conserva

chegando

a

e-

e comu-

sempre branco

e en-

a quase cobrir a me-

faltam também

as balas de coco de

embrulhadas .

que nos aniversários

e adultos

conVlvem

ça. Este local pode ser o quarto
tes, todos eles escolhidos
festas de casamento,

e__
os cheio,

o buq

ê.

As

mens e os

todos querem
~ra resolver

c~~tos:

ficar na cozinha,
no quintal.

se divertir

o conflito

ou se intercala

e::" s s--

forró, o

da utilidade.Nas
de

a não ser na hora de cortar o bolo e

'o-eas concentram-se

do um 'e~to

o critério

os prese~

que se têm é que a sala é o espaço

.ulheres preferem

e dança e eo.

em que a noite avan -

onde ficam expostos

segundo

vao

em geral as casas ficam abarrotadas

as a i pressão

fica

da mesma maneira

e há sempre um lugar em que as maes

os filhos para dormir à medida

colocando

vens e

ê

que o-

pela madru-

A bebida

etc.). O bolo,

Crianças

gente,

avançam

nos aniversários.

cada de modo a não faltar até o final e
xistência

são as maiores

tocadas

jogar

enquanto

Em geral há

bastante,

os ho
música

acaba-se

dos gostos musicais

a música

de discoteca

em locais diferentes,

que

da~

de jo

com

o

talvez usando

o qui tcl de .~ vizinho.

Essas festas que delimitam
uma pessoa

- e o casamento

tido - tê::::! car2ter

é certamente

diferente

tas dos 2...c""10S
que, delimi-tam períodos

são Mig el
brasse

do século,

os acontecimentos

se leobrar
servar,

otar, por exemplo,

o começo

el

a mais clara nesse

sen

festas fixas,as

"fes-

de tempo que se repetem.

que ao recordar

a vida

um dos meus entrevistados

de
lem-

em função das festas, mas não soube~

que época do ano elas ocorriam.

entre essas festas de calendário,

val, a Sencna Santa~ as Festas Juninas,
aquelas

de

daquelas

il

~ i teress~te

fases da vida

que S20 malS celebradas

Pelo que pude o~

que incluem

o Carna-

o Natal e o Ano Novo,

no Jardim

das Camélias

são

as

católica

pr~

três últimas.
Nas Festas Juninas
move quermesses,
adiante

cujas barraquinhas

pelos próprios

fins-de-semana

moradores.

a comunidade

são organizadas
Elas acontecem

de junho, semp~e animadas

levadas

em todos

por música,

que

muito bem ser de discoteca.

A escola

grande

e tudo o mais, e para a qual

festa, com quadrilha

organiza

e

anualmente

os
pode
uma
se

faz questão
portância

de vestir

as crianças

que os moradores

à caráter.

do Jardim

festas juninas pode ser percebida
as famílias

conservam

e principalmente
sa e sentarem
mente,

das Camélias

ao se observar

são João, acender

uma fogueira

assar uma batata.

As fogueiras

- em grande quantidade,
te~ como sao

im-

atribuem
o hábito

de~ nos dias de Santo Antonio,

todos para lo~ar quentão,

às
que

são Pedro

na porta de ca

conversar

e, eventual-

acesas no começo da noi-

produzem

um belo efeito nas

piib Li.ca . Cons er-varn- se também os hábitos

ruas sem iluminação
confeccionar

Mas a grande

de

e soltar balão e de pular a fogueira.

Entre as festas cíclicas~

o Natal e o Ano No

vo são, a meu ver~ as mais significativas. Apesar de cada urna
~.
..o.
dessas datas ter as suas caracterlstlcas proprlas, crelO que,
juntas,

compõem

um clima especial

quilo que se poderia

chamar

de Iifim-de-anoll,

de um "espaço ri 't ua L'".

ta apenas da realização

de um determinado

rígida,

de um

mas da vivência

criando

a-

Não se tra-

rito com uma

forma

"momento extraordinário que permite (... ) co
10Ccr eo foco um aspecto da realidade e,por
meio disso, mude..rseu significado cotidiano
o mesmo dar-lhe um novo significado
(•.. )
O rit~~lJ então, te~ corno traço distintivo
a jrarne..tização,isto ê, a condensação de al
gurn aspecto, elemento ou relação, colocan ~
do-o e::r:
foco, em destaque ..•" 22

O que
exatamente
relação

a pass~gem

aos out~s

to dele, ao lnves
o

e religiosa,

-

do tempo.

festivais

tetiza as duas maneiras

do fim-de-ano

23

Sua maior

outros

o próprio

social

o tempo que prevalecem

a idéia de repetição

e a de fluxo, de tempo que passa.

da vida

em

do fa-

tempo. Ao fazer isso,ele

de perceber

ou seja3

significação

aspectos

ê

põem em foco

vem, a meu ver, exatamente

e ressaltar

dramatizar

nossa sociedade,

ritual

Sln
em

(do cotidiano)

Por um lado, o fim-de-ano

de

22.

Da Matta (1979), p. 30. Certamente essa é urna concepção de
ritual, mas não parece haver dúvidas quanto ao fato
de
que o ritual focaliza um elemento e serve para reordenar.
Levi-Strauss, por exemplo, define assim os ritos: "os ritos e cs mitos~ à maneira do bricolage (... ) decompõem
e
recompõem conjuntos acontecimentais
(no plano psíquico,só
cio-histórico ou técnico) e se valem corno de outras
tan~
tas peças indestrutíveis, com vistas a ordenamentos estru
turais que vão fazer as vezes~ alternadamente de fins
e
de meios" CLevi-Strauss (1972), p. 59.

23.

Van Gennep (1978) trata as cerimônias de Ano Novo como ri
tuais de passagem; são cerimônias de passagens cósmicas ,
que se associam às humanas.

limita um período

fixo que se repete;

outro equivalente.

encerra

um ciclo e abre

Por outro lado, dá a consciência

go já ficou irremediavelmente

para trás: haverá

ríOdO,

- o que passou,

mas que será diferente

está por vir é outra coisa. O ritual
tizar as duas concepções
na medida
tempo,

do tempo

em que, como momento

arranca

as pessoas

de que a!

um outro

-

. passou,o
Ja

de fim-de-ano

(a cíclica

peque

pode sint~

e a sequencial

)

ext:->aordinário que dramatiza

o

de seu cotidiano

repetitivo

e perm!

te que ele sej a visto de longe e com r-e Laç áo à biografia
quencial),

a vida de cada um. Ao destacar

que vai se repetir,

o que já passou

ele abre espaço para pensar

da - é esta que termina

a própria

as duas num mesmo

é a comemoração

li

"espaço

ritual

já estão perdidas,

de uma data e outrê,

ônia determinada,

vi-

as duas festas que compoem

IIfim-do-ano" têm suas caracterísi..:icaspróprias.

sas características

e o

em foco.

Certamente

cluímos

(se-

mas a vivêncic

o

Contudo,

ln -

porque muitas

des-

e o que prevalece

a existênciê

não

de uma cerl

de um certo clima

(o drama)

fa..
i"lias do Jardim

das Camé-

de ilbalanço geral".

Em 1979 poucas
lias puderam

fazer uma ceia de Natal o~ de Ano Novo ou rece -

ber muitas pessoas:

as condições

concretas

mites à cerimônia.

No máximo,

lhor e uma garrafa

de "Sidra. As crianças

presentes,

havia liDa comida um pouco
e

geral

mas estes iam sendo dados na medida

do comprados

ou conseguidos

Natal.

Os adultos

nomias

foram investidas

to doméstico

nem esperaram

em melhorias

- é hora de comprar

rante o ano, de adquirir
algum eletro-doméstico

presentes:

de

da casa ou do equipamen-

uma cobertura

mais urna panela

nova o

bojão
du-

e, quando possível,

para se fazer algum programa

sair e andar pela cidade,

de procurar

pessoas

no dia 31, enquanto

es-

geralmen-

visitas

que

que se vê apenas ocasio

são também dias de ficar acordado

hora em que todas as fábricas
anunciando

no dia

todas as suas eco-

te na Praça da sé, ou então de fazer e receber

principalmente

receberam

que não se tenha ainda. Dia de Natal e

corno por exemplo,

nalmente.

me-

de repor a tijela que quebrou

dia de Ano Novo são ocasiões

não são usuais,

li-

em que iam sen

e não necessariamente

de gás e o liquidificador,

pecial,

de vida impõem

até a meia-noite,

se espera os foguetes

de S. Miguel

-

tocam seus

e

a

apitos

o Ano Novo.
O clima geral, pelo menos no final de 1979,

não foi de alegri.a. De U~ lado, havia o aspecto

concreto

da

28

falta de condiçõés

materiais

para Vlver esses acontecimentos,

de acordo

com todos os ritos que lhes sao próprios.

moradores

comentaram

comigo no dia 24 que "riem parece Natal

está tudo parado,

não tem movimento".

toque de tristeza

e de noltalgi~

fato de se estar parando
as do Jardim
balanço

do que se passou

-.
proxlmo

ano;

e-

durante

é

também quando

o momento

o ano: ê aí que se

se refazem

.•'"

constata

a queda do

os planos

um

para

nío

de jogar para o futuro. Mesmo que aI

go diga que não vai ser muito diferente,
igual e espera-se

do

Para as pesso

ê a hora de fazer

as dificuldades,

,

creio que o

no ar vinha

para "pensar na vida".

dos projetos~

vel de vida. Mas

No entanto~

que pairava

das Camêl,ias o fim-do-ano

a inviabilidade

Vários

que seja melhor.

sabe-se que não será

29
Bibliografia
BRAVERMAN,

Harry ~ Trabalho
ção do Trabalho

e Capital Monopolista

(A Degrada

no Século XX), Rio de Janeiro:

-

Za-

har, 1977.

DA MATTA,

Roberto

- Carnavais,

neiro:

EDWARDS,

Richard

Zahar,

Malandros

e Heróis,

Ja-

1979.

- Contested

Terrain,

New York:Basic

EVANS-PRITCHARD,

E.E. - Os Nuer, são Paulo:

HOGGART,

- As Utilizações

Richard

Rio de

da Cultura

Books,1979.

Perspectiva,

1978.

- I, Lisboa:

Pre-

sença, 1973.
LEACH, E.R. - Repensando

a Antropologia,

são Paulo:

Perspecti-

va, 1974.
LEFEBVRE,

Henri - La Vida Cotidiana
Alianza

LEVI-STRAUSS,

Editorial,

en el Mundo Moderno, Ma.drid:

1972.

Claude - El Pensamiento

Salvaje,

México:

Fondode

Cultura Econó~ica, 1972.
MACE DO , Carmen

Cinira - A Reprodução

lo: Hucitec,

MAGNANI,

José Guilherme
da Periferia

da Desigualdade,

são Pau-

Cantor - A Rede de Lazer nos

Bairros

da Grande

de Pes-

1979.

quisa encaminhado
MARTINS

RODRIGUES,

Arakcy

à

são Paulo, Relatório

FAPESP,

- Operário,

junho de 1980.
Operária,

são Paulo:

Sim

bolo, 1978.
SALEM, Tânia -

li

Mulheres

Perspectivas
Janeiro:
•

SARTI,

lia Operária~
1981.

Com a Venda nos Olhos",

Antropológicas

Zahar,

Cynthia Andersen
FAPESP,

Faveladas:

da Mulher

(1), Rio

in
de

1981.

- A Vida Cotidiana
Relatório

da Mulher na FaIDÍ -

de Pesquisa

encaminhado

ã

30

THOMPSON,

E.P. -

Time , Work-Discipline and Industrial Capital
.i.sm" in Past 2nd Pr e s en t , London (38);
(56-97); 1967.
11

VAN GENNEP, Arnold - Os Ritos de Passagem,
1978.

Petrôpo1is:

Vozes ,

