
O presente texto pretende refletir sobre questões no âmbito da representação do objeto de 
estudo em desenvolvimento, que é ambiente doméstico interno, com foco em arranjos de mo-
biliário em uso e recorte em Habitação de Interesse Social (HIS) de promoção pública, brasileira, 
contemporânea.
Mapear - ou cartografar - uma seleção dessas moradias, a partir principalmente da percepção 
dos próprios moradores quanto ao resultado de sua organização, é o caminho proposto para 
comunicar, refletir criticamente e entender as principais motivações, dificuldades e satisfações 
dos usuários, com o intuito de gerar elementos para o enfrentamento das necessidades desses 
cidadãos quanto à organização do seu espaço doméstico, no campo das políticas e projetos de 
moradia (e seus espaços internos) e do design de mobiliário popular. 
Parte-se de introdução às características do objeto em pesquisa e às abordagens em campo, 
para reflexões teóricas sobre representações e sua aplicação prática aos dados coletados até o 
presente momento. Não se trata, ainda, de apresentação de conclusões, mas sim do processo 
de procura por resultados.     
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Através de pesquisa qualitativa, com abordagem etnográfica, pretende-se mapear uma sele-
ção desses territórios domésticos e, a partir de suas cartografias, reconhecer e compreender 
as principais motivações, satisfações e dificuldades dos usuários na relação espaço arquite-
tônico/mobiliário, além do reconhecimento de arranjos-tipo e das qualidades que importam 
para uma ambiente doméstico adequado ao recorte de população pesquisado. Admitindo-se 
que a pesquisa em campo poderá acrescentar ou eliminar categorias de observação e análise, 
num processo circular de retroalimentação entre a teoria e a prática, espera-se também, com o 
caminho cartográfico experimentado, identificar insurgências, espacialidades que contestam 
ou escapam do lugar-comum, apontando caminhos para viveres e organizações domésticas 
alternativas. 

A Cartografia tem na presente pesquisa duplo papel: é ferramenta – um meio para sistemati-
zação e análise dos dados; mas é também fim - expressão gráfica descritiva de dados objetivos 
e subjetivos, suas relações internas e externas, dimensões, proporções, importâncias, super-
posições de qualidades no mesmo objeto, que permitam identificar recorrências, reconhecer 
conflitos e/ou adequações, suas causas e implicações.

1.1. Em campo 

Valendo-se do seu protagonismo na produção brasileira recente de HIS, elegeu-se como local 
de pesquisa conjuntos habitacionais em áreas urbanas produzidos pelo Programa Federal Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV), situados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e desti-
nados à camada mais pobre da população, a chamada Faixa 1 (renda familiar até 1.800 reais). 
As duas modalidades da Faixa 1 abordadas serão o MCMV Construtoras e o MCMV Entidades 
(MCMV-E), selecionado um conjunto de cada, um total aproximado de 20 moradias, entrevis-
tado 1 adulto por domicílio. Há importante diferença na questão da produção dos empreendi-
mentos – um gerido pela iniciativa privada (as Construtoras), outro gerido pelas cooperativas e 
organizações sociais sem fins lucrativos (as Entidades) –  que se reflete em alguma medida no 
resultado da conformação interna das moradias mas não no padrão usual de inserção urbana 
e organização em condomínios (Rolnik, 2014). O valor liberado pelo Programa para a produção 
por Unidade Habitacional (UH) é o mesmo para ambas modalidades, assim como as especi-
ficações e requisitos mínimos exigidos, e o preço final ao usuário. A seleção dos entrevistados 
pressupõe a construção de redes de confiança e não segue critérios rígidos (embora haja a ten-
tativa de refletir a composição geral de ocupação dos conjuntos), mas é feita por conveniência, 
a partir da anuência de cada morador em participar do estudo, que indica outro conhecido e 
assim por diante. Ao pesquisado, é apresentado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para assinatura e respeitada qualquer exigência particular.

A partir da definição de que a percepção dos próprios usuários quanto ao resultado de sua 
organização doméstica é o principal ponto de partida desta pesquisa, procurou-se métodos 
flexíveis de aproximação ao seu espaço pessoal, numa abordagem etnográfica, onde o pesqui-
sador permite que sua estrutura teórica inicial seja afetada pelo campo e pelos atores sociais, 

1. O objeto em pesquisa

O objeto em pesquisa a ser representado são os arranjos de mobiliário em uso nos ambientes 
domésticos internos, em Habitação de Interesse Social (HIS) de promoção pública, brasileira, 
contemporânea, compreendidos a partir principalmente da percepção dos próprios usuá-
rios quanto aos resultados de sua organização, acrescido do olhar técnico do arquiteto sobre 
os móveis, suas combinações, adequação ao espaço da moradia e às necessidades materiais e 
simbólicas dos moradores.

Quando de promoção pública, o espaço doméstico no contexto brasileiro atual é resultado 
da adaptação dos moradores (com as dificuldades práticas inerentes à sua vulnerabilidade 
econômica) a uma habitação sobre a qual usualmente não têm escolha quanto ao tipo ou 
inserção urbana, combinada com sua mobília e objetos anteriores e com as características do 
mercado moveleiro que têm à disposição. São associações potencialmente problemáticas ao 
bom desempenho das atividades domésticas, para o recorte da população pesquisada: as di-
mensões reduzidas que frequentemente caracterizam as HIS; o programa único estabelecido 
pelas normas dos programas habitacionais (sala, cozinha, área de serviço, banheiro e 2 dor-
mitórios), resultando historicamente em habitações-tipo com pobre evolução formal e pouca 
flexibilidade de uso; aliados a uma indústria moveleira voltada ao mercado popular fortemente 
monopolizada, onde os interesses econômicos de gigantes do seu setor varejista se sobrepõem 
às necessidades dos usuários, produzindo móveis com pouca durabilidade e baixa qualidade 
funcional e dimensional.

O mobiliário é reconhecido por Normas Técnicas e pelas Especificações Mínimas exigidas por 
programas habitacionais, como um dos requisitos fundamentais para as atividades necessárias 
às funções do morar e sua espacialização apropriada. Ou seja, é a partir da definição do rol do 
mobiliário e equipamentos-padrão, suas dimensões, áreas de acesso, uso e circulações previs-
tas vinculadas a cada cômodo que se sugere o dimensionamento e formatação das moradias. 
A combinação desfavorável entre a progressiva exiguidade dos espaços de habitação popu-
lares, aliada a mobiliário mal desenhado e mal produzido é apontada por vários autores em 
seus estudos - Arbore (2016); Folz (2008); Folz e Martucci (2007); Palermo et al. (2008); Pereira 
(2015); Souza (2012) – além de observarem que medidas dos móveis normalmente utilizadas 
como padrão nos projetos da arquitetura dessas habitações não correspondem às medidas de 
móveis disponíveis no mercado. 

Propõe-se o olhar aprofundado sobre o uso e apropriação desse espaço não só privativo, mas 
de propriedade privada, como caminho para o entendimento e enfrentamento das necessida-
des desses cidadãos quanto à organização do seu espaço doméstico, para o aperfeiçoamento 
de políticas e projetos de moradia (e seus espaços internos) e do design de mobiliário popular. 
Entende-se que o fato desses ambientes estarem sendo organizados pelos moradores em um 
espaço seguro, estável e frequentemente motivo de orgulho – a casa própria – favorece a pos-
sibilidade de se expressarem e se afirmarem com mais potência, mostrar quem são e como 
querem ser vistos, aspecto considerado importante para os resultados da pesquisa.  
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tradição na assessoria técnica para habitação a movimentos populares. Contratada uma cons-
trutora por empreitada global e combinado que parte dos trabalhadores na obra seriam em-
pregados entre os militantes dos movimentos, o João Cândido A (JC A) foi inaugurado em 
dezembro de 2014  e o B (JC B) em março do ano seguinte.

Organizados em condomínios fechados, cada um possui uma única guarita para controlar o 
acesso de pedestres e veículos ao espaço interno, ambas na mesma rua -  observando-se que 
o terreno íngreme e os grandes taludes resultantes da implantação dos prédios dificultam 
acessos nas outras vias limítrofes. Cada conjunto possui 3 prédios com térreo mais 7 andares, 
com 8 apartamentos por andar (inclusive no térreo), metade das UHs com 3 dormitórios (60,35 
m2), metade com 2 dormitórios (50,80 m2), ambos os tipos com área maior do que o mínimo 
estabelecido pelo programa e com Desenho Universal - dimensões que permitem adaptação 
para uso de cadeirantes. À exceção do dormitório extra e um pequeno “L” que acrescenta 2,74 
m2 na sala do apartamento de 3 dormitórios, os cômodos das unidades de 2 dormitórios têm a 
mesma medida e formatação (Figura 1).

 

Figura 1 – Residencial João Cândido, apartamentos-tipo 3 e 2 dormitórios – fonte: anotações da autora sobre dese-

nhos fornecidos pela Usina CTAH. 

levando a sério, nos termos deste outro, aquilo que lhe faz sentido. Denominando esse olhar 
como ‘de perto e de dentro’, no qual se identifica, descreve em seus aspectos categoriais e se 
constrói explicações que possam ser aplicadas em contextos distintos daqueles em que foram 
inicialmente identificados, o antropólogo Magnani (2002, p. 7-15) descreve os resultados obti-
dos através desse que é ‘antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de 
procedimentos’:

[...] trata-se de uma totalidade empiricamente definida, mas que, capaz de ter os elemen-
tos que [a] estruturam reconhecíveis como padrões, pode ser descrita, formalizada, cons-
tituindo   um modelo mais geral. Aponta para uma lógica que transcende o contexto 
original, com poder descritivo e explicativo.

Após levantamento das características gerais do empreendimento – histórico, projeto arquite-
tônico, contexto urbano - a coleta de dados em campo se estrutura basicamente em conversas 
e observação participante:

• entrevista semiestruturada gravada em áudio, visando: 1) o relato do pesquisado so-
bre seu histórico de moradias anteriores; 2) idade e composição dos moradores da 
residência atual; 3) relato da dinâmica das atividades domésticas dos moradores.

• entrevista semiestruturada gravada em vídeo em que o morador apresenta sua casa 
ao pesquisador, à sua maneira, visando: 1) a percepção do entrevistado quanto ao 
resultado do seu arranjo de mobiliário (motivações, dificuldades, satisfações) e 2) des-
crição sobre a história e procedência dos seus móveis.

• fotos do interior da moradia e seus arranjos de mobiliário.

Em tais conversas, que não têm duração definida a priori, frequentemente há acréscimos ou 
mudanças de ênfase nos assuntos previstos, a partir do interesse dos entrevistados.

1.2. O conjunto habitacional 1: MCMV-E 

As representações exemplificadas neste estudo pertencem a moradias do Residencial João 
Cândido (JC), localizado no Jardim Salete, Taboão da Serra, primeiro empreendimento sob ges-
tão do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em conjunto com o Movimento dos 
Sem Terra de Taboão (MST), através do MCMV-Entidades. Acompanhando o padrão usual, se-
gundo Rolnik (2014, p. 18), dos empreendimentos da Faixa 1 na RMSP, o João Cândido é de porte 
médio, dividido em 2 conjuntos adjacentes com 192 apartamentos cada, localizado em periferia 
consolidada e viabilizado através de parceria com as esferas de governo estadual e municipal.

O projeto arquitetônico e de urbanização do terreno teve idas e vindas entre autorias e pro-
postas diferentes mas foi revisado e finalizado pela Usina CTAH, coletivo de profissionais com 
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tura, apresentam os objetos que irão povoá-lo e definem, em grande medida, quem os utilizará 
e em quais horários. Como todo espaço humano, criado e organizado para  propósitos sociais, 
o ambiente doméstico possui códigos implícitos que acrescentam funções semânticas cons-
titutivas da sua forma e configurações físicas, subjacentes à superfície aparente dos desejos e 
necessidades dos usuários, ou das funcionalidades atribuídas aos objetos.

A procura por conceitos analíticos internos à disciplina da Arquitetura envolve a definição do 
em quê arquiteturas como um edifício ou uma praça, por exemplo, diferem de outros objetos 
sociais, que, como eles, são materialidades, têm funções, são frutos de uma cultura. Para Hillier 
(2007, p. 2, tradução nossa), os objetos arquitetônicos são todos aqueles que se destinam à 
organização do espaço, o qual se dá necessariamente através de configurações espaciais que 
são, no geral ‘não-discursivas’. Ou seja, Hillier continua, é ‘como as coisas são postas juntas’ que 
importa e, em relação às funções sociais para as quais esses objetos se destinam, as configu-
rações contam mais que a forma arquitetônica que, a rigor, possui tipos bastante parecidos 
e universais. Santos (2006, p. 66-67, grifo nosso) considera que a configuração territorial – e a 
sua porção ‘paisagem’, que podemos abarcar com a visão - é um dado técnico, um sistema 
material fixo mas ‘transtemporal, juntando objetos passados e presentes’, numa construção 
transversal, enquanto o ‘espaço são essas formas mais a vida que as anima’, um dado social, 
um sistema de valores, dinâmico.

Se a espacialização refere-se ‘ao modo de ser, no espaço, de um fato social’ (Malard, et al., 2002, 
p. 6) e é possível que existam padrões para determinadas atividades, ela é também particula-
rização, ou seja, é ‘o próprio princípio da diferenciação entre lugares, produzindo combinações 
específicas em que as variáveis do todo se encontram de forma particular’ (Santos, 2006, p. 81). 
O território doméstico, por conseguinte, mesmo inserido na lógica da produção/reprodução 
social do espaço contemporâneo, permite também a insurgência e o novo, através da apro-
priação pelo uso intenso e favorecido pela intimidade, pelas estratégias de sobrevivência e de 
reprodução da vida, de defesa e afirmações pessoais, familiares e de grupo. Nesse sentido, as 
observações levarão em conta que, mesmo os modos de morar estando grandemente unifor-
mizados na sociedade contemporânea, principalmente nas urbanas, e as funções do morar 
possam ser agrupadas em minuciosos conjuntos de atividades e subatividades, listando-se 
móveis, equipamentos e cômodos considerados adequados para atende-las – ainda assim as 
maneiras de executar as tarefas são particulares de cada família e de cada indivíduo na família. 
Não se planeja, portanto, adotar a priori modelos deterministas e tentar encontrá-los nos am-
bientes domésticos pesquisados, mas, ao contrário, pretende-se primeiro registrar e entender 
os modelos que se apresentarem.

Em linhas gerais, reconhecendo e enfrentando os limites de qualquer representação face à 
complexidade do real, são esses os pontos que deveriam estar presentes nas cartografias pre-
tendidas, das ‘paisagens’ (Santos, 2006) domésticas pesquisadas: o olhar dos usuários, além do 
olhar do arquiteto; as relações internas e externas ao ambiente doméstico; a inclusão de moti-
vações e funções simbólicas, além das materiais; o olhar para as configurações espaciais e seus 
possíveis padrões; a atenção para as espacialidades insurgentes.

Além do diferencial de produzir moradia com 3 dormitórios, não previsto nas normas do pro-
grama, os edifícios possuem elevadores e terraços individuais nas unidades, equipamentos 
não usuais para essa faixa de renda (Figura 2).

Figura 2 – Pavimento tipo, com elevador e 8 apartamentos por andar - 4 com 3 dormitórios (localizados nas extre-

midades) e 4 com 2 dormitórios; todos as unidades habitacionais com terraço privativo – fonte: anotações da autora 

sobre desenho fornecido pela Usina CTAH.

 2. Pensando representações

Na construção de conhecimento científico, a intenção de explicar deve estar na base do des-
crever, ou do construir uma representação. Santos (2006, p. 9) indica que para isso é necessário 
a elaboração prévia de um sistema de conceitos dotados de coerência interna e externa ao ob-
jeto em estudo, que permita tratamento analítico. Villaça (2011, p. 40) admite que ‘a diferença 
entre descrever e explicar não é simples’ mas trata-se de articular o processo social em estudo, 
aos aspectos econômicos, políticos e ideológicos da sociedade. Tufte (2005, p. 9, tradução nos-
sa) sugere que ‘o ato de organizar informação torna-se’ frequentemente ‘um ato de discerni-
mento’, se houver ‘clareza e excelência no pensar’. Já Lefebvre (2000, p. 6-18, tradução nossa) 
alerta para o perigo de se confundir exclusão de ambiguidades na comunicação com ‘exclusão 
das ambiguidades do objeto comunicado’, na qual ‘se substituem as contradições por uma 
imagem não-conflituosa, uma representação sistematizada, em outros termos, uma coerência 
fictícia’, lembrando que ‘a introdução do objeto e seu conteúdo impede para sempre a certeza 
perfeita’, subordinando a coerência da ‘identidade pura’ do centro teórico à diferença do real.

Em relação ao presente estudo, parte-se do entendimento teórico do território doméstico não 
como algo isolado entre suas paredes, resultado apenas da combinação entre preferencias 
pessoais, uma dada arquitetura e a loja de móveis mais acessível, permeadas por atividades a 
organizar e recursos disponíveis – mas sim como um espaço inserido no mundo globalizado. 
Um espaço produto de relações de produção e reprodução sociais que conformam sua arquite-
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de cada cômodo da moradia, informação utilizada para a posterior montagem de um gráfico. 
Embora as transcrições não sejam apresentadas por inteiro no mapeamento da pesquisa, são 
ferramenta fundamental para acesso aos dados do campo, cujo registro principal é a entrevis-
ta em vídeo com o nome de trabalho “posso entrar?”, no qual o pesquisador bate à porta da 
residência portando uma pequena câmera já em ação. O morador ou moradora abre a porta, 
finge que o recebe pela primeira vez, conforme combinado antes, e mostra/descreve sua casa, 
à sua maneira. Trata-se de uma brincadeira-encenação, obviamente as respostas obtidas são 
declaratórias, versões construídas pelos pesquisados sobre sua realidade, carregadas de ima-
gens que desejam mostrar de si e de suas casas. Formato destinado a deixar os entrevistados 
à vontade e protagonistas do depoimento, é com surpreendente naturalidade que a ação ra-
pidamente se desenvolve, evidenciando a apropriação anterior de uma linguagem já familiar, 
contemporânea – falar para uma câmera de vídeo. Durante a gravação, que é feita sem cor-
tes e tem duração variável (entre 20 e 60 minutos, no geral) de acordo com as diferenças de 
temperamento de cada morador, o pesquisador acumula papéis: é observador-participante e 
fotógrafo da ação, o que pode causar repetições ou lacunas de assuntos ou falas, facilmente 
percebidas e anotadas posteriormente durante a transcrição, quando, além disso, descobre-se 
e descreve-se espaços e detalhes que não eram o foco principal no momento da entrevista mas 
que foram registrados pela câmera, e procede-se às primeiras marcações de falas indicativas 
de motivações, dificuldades e satisfações dos entrevistados, em relação ao resultado do seu 
espaço doméstico (Figura 3).

00:02:31 
 
Conceição sai do terraço e entra na sala, organizada basicamente com 4 elementos: 1) 1 grande sofá cinza azulado de ~4 lugares, 
em “L” [~235 + 185 x 80 cm profundidade]; 2) um tapete marrom claro com barrado branco, 3) o pequeno móvel branco onde fica a 
TV, 4) e 2 arandelas na parede. Diferente dos apartamentos já visitados, as costas do sofá em “L” delimitam e protegem da entrada 
o espaço da sala; orientando a localização da TV para a parede limítrofe aos quartos, ao invés da parede contígua à porta do terraço, 
como o usual (Fig. 7 e 8). Sobre o sofá, 2 pequenas almofadas, uma branca com estampa escura, outra lisa, cor terracota. 
 

                         
Fig. 7 – sala tem disposição diferente                  Fig. 8 – sala é formada por 4 elementos: sofá, móvel TV, tapete, arandelas 
 
Conceição aponta para as arandelas da sala: 
 
C – que mais que eu modifiquei ... aqui eu coloquei essas 3 ... [corrige] essas 2 luminárias né ... ali tem mais 1 luminária [aponta 
para o teto] ... eu eliminei, deixei só uma, centralizada ... 
 
E – tinha uma aqui, não? 
 
C – lá [aponta para o teto acima da mesa de jantar] ... eliminei a de lá, deixei aqui [aponta a luminária centralizada no teto] ... e 
coloquei essas 2 na parede ... 
 
E - humhum ... mudou cor né, das [paredes] ... pintou ... 
 
C – isso, isso, coloquei essas 2 [cores] que dão um destaque bem legal na parede né? [salmão claro ao longo da parede da porta 
de entrada, desde o balcão até a parede dos quartos e corredor - quando a cor muda para um verde suave, que se repete 
internamente nos 3 quartos]. 
 
E – é, deve ficar legal quando você ... apaga essas e fica só essas né ... 
 
C – é .. e coloquei essa ... como que fala? 
 

LEGENDA: 

00:00:00 = anotação de tempo na entrada e  
                   saída de cada cômodo. 
 
Comentários do pesquisador 

C = o entrevistado 

E = o pesquisador. 

Falas a realçar 

 

 

 

 Figura 3 – Parte transcrição de vídeo-entrevista “posso entrar?” – fonte: elaboração da autora.

2.1. Os mapas

O sítio eletrônico da International Cartographic Association (ICA) apresenta as seguintes defi-
nições1 (tradução nossa, grifo nosso):

Um mapa é uma representação simbolizada da realidade geográfica, representando as-
pectos proeminentes ou características selecionadas, resultante do esforço criativo de 
seu autor na execução de suas escolhas, e é projetado para uso quando as relações es-
paciais são de relevância principal. A cartografia é a disciplina que trata da arte, ciência e 
tecnologia de fazer e usar mapas.

O mapa não é uma simples ilustração, mas uma forma precisa de comunicação gráfica (Matias, 
1996, p. 101) para registro, análise e comunicação de conhecimento. Reconhecidamente uma 
construção cultural de quem o elabora e de quem o interpreta, para sua eficiência como trans-
missor da informação, é necessário que os elementos utilizados na representação da realidade 
que descreve sejam previamente conhecidos e reconhecidos: ‘os diversos tipos de imagens (no 
nosso caso os mapas) são gerados por diferentes técnicas, mas todas essas técnicas, cada uma 
com suas especificidades, utilizam a memória no diálogo com o(s) receptor(es) dessa ima-
gem.’ (Fialho, 2010, p. 100, grifo nosso). Acurácia e simplificação são as características desejáveis, 
devendo a representação gráfica necessariamente transcrever relações entre os elementos a 
partir de três níveis fundamentais: associar ou dissociar, ordenar e quantificar (Matias, 1996, p. 
83). Citando designações da cartografia francesa – ‘mapa-imagem’ que privilegia a represen-
tação e ‘mapa-instrumental’ que privilegia orientação – Santos (1988, p. 147) escreve: ‘os mapas 
podem ser mais figurativos ou mais abstratos, assentar em sinais emotivos ou expressivos ou, 
pelo contrário, em sinais referenciais ou cognitivos. Em suma, os mapas podem ser feitos para 
serem vistos ou serem lidos.’

2.2. Os mapas no presente trabalho 

 A opção pela abordagem etnográfica na pesquisa trouxe desdobramentos, além da bem 
vinda flexibilidade na aproximação ao espaço pessoal dos pesquisados. Envolvendo ‘mé-
todos e procedimentos  nos quais temos que ser radicalmente indutivos para a seleção do 
que deve ser importante para a pesquisa’ (Mattos, 2011, p. 66), modificando-se o caminhar 
durante o desenrolar e a reflexão sobre o trabalho de campo, o ato de organizar as informa-
ções parciais e construir sua representação se mantém, neste momento do estudo, aberto 
ainda ao movimento de ajustes na observação e análise, e à própria diferença introduzida 
por cada moradia pesquisada. 

As transcrições das entrevistas em áudio e vídeo são a primeira parte do processo de sistema-
tização dos dados e têm uma estrutura não somente descritiva mas reflexiva, além de fotos dos 
ambientes e de indicar os intervalos de tempo em que o morador se demorou na apresentação 

1 disponível em <http://icaci.org/mission/>, acesso em 10/02/2019.
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Os comentários contextuais, que podem fazer parte de qualquer mapa, surgem a partir das 
falas dos entrevistados ou da observação do pesquisador, e podem se referir a recordações 
enfáticas sobre a cidade natal, sobre a menção a um ambiente, móvel ou objeto destacado, 
evidenciando conexões (Figura 5).

Figura 5 – Exemplos de 2 comentários originados das entrevistas e observações – Fonte: elaboração da autora.

O primeiro mapa apresenta o morador entrevistado, localiza onde nasceu, mostra esquemas 
(na mesma escala) da cidade de origem e a do domicílio atual, localiza e faz breve relato sobre o 
percurso de moradias anteriores em São Paulo. Embora muitas mudanças de domicílio e prin-
cipalmente sua localização possam no geral ser um indicativo de vulnerabilidade econômica, 
respeitou-se as diferenças em detalhes e interesse que cada entrevistado demonstrou nos de-
poimentos. Alguns descreveram em minúcias a quantidade de cômodos de cada residência, e 
localizações precisas. Outros foram mais vagos ou lacônicos, indicando apenas bairros, fazendo 
confusão por vezes no histórico relatado. Procurou-se principalmente ser cuidadoso em não 
invadir assuntos interditos ou desconfortáveis para o entrevistado.

O segundo mapa inicia a descrição do apartamento e seu espaço interno. Informa sua tipolo-
gia (2 ou 3 dormitórios), quantos são os moradores e sua faixa etária, como se distribuem nos 
dormitórios, além de fazer breve descrição e localização da procedência declarada de alguns 
móveis. Ainda em desenvolvimento, os ícones para a informação sobre os moradores listam 
6 faixas etárias, fazendo apenas uma junção entre 2 faixas usualmente classificadas em se-
parado: jovens adultos (18 a 24 anos) e adultos (25 a 64 anos), considerando a proximidade de 
suas necessidades quanto às funções domésticas (Figura 6). Pereira (2015, p. 51-59), fazendo 
compilação entre autores, lista 7 faixas etárias, baseadas em ‘etapas da vida e necessidades 
individuais’ que se refletem, ou deveriam se refletir, na espacialidade doméstica. Bebês ne-
cessitam de espaços vazios no piso para brincar e aprender a se movimentar, por exemplo. Na 
primeira infância é recomendável que a criança possa ‘tomar posse’ de algum espaço para si, 
com guarda de brinquedos, além da necessidade de itens de segurança como telas de prote-
ção em janelas e guarda de substâncias químicas em lugar inacessível. Crianças na 2ª infância 

As primeiras tentativas de organização dos dados se aproximam de ‘mapas-imagem’ (Santos, 
1988), combinando-se desenhos, fotografias, textos, gráficos, em escalas que se equilibram en-
tre o não comprometimento da clareza do conteúdo e as limitações impostas pelas dimensões 
do suporte em que será divulgado – o papel, tamanho A4, orientação paisagem. Cada moradia, 
identificada numericamente na ordem em que foi pesquisada, será representada por um con-
junto de mapas que, além de formarem o seu mapa geral, quando separados e agrupados por 
assunto (também numerado) com os das outras moradias, permitirão recortes específicos e 
cruzamentos de análise. Cada conjunto de mapas é dividido em 2 grupos, que demandam es-
tratégias diferentes de representação: grosso modo, um que apresenta o olhar do pesquisado, 
outro que apresenta o olhar do arquiteto, embora essa divisão não seja estanque, já que o olhar 
do pesquisado é um guia que permeia todo o estudo.

A parte que apresenta o morador e seus coabitantes, sua origem e percurso de moradias, a 
forma como apresentou seu espaço doméstico, os assuntos que privilegiou, têm o texto como 
eixo principal, que funciona como legenda para as outras figuras do mapa e a partir do qual 
surgem comentários contextuais. Esse texto, embora não seja necessariamente literal, tem ori-
gem nas citadas transcrições das entrevistas. Optou-se por não se estabelecer localizações ou 
dimensões rígidas para os elementos propostos, à exceção dos 2 números acima e à direita na 
página, indicativos da moradia pesquisada e do assunto do mapa, em formato flexível para que 
a representação se adapte ao objeto representado e não o contrário (Figura 4).

Figura 4 – Esquema geral dos mapas tipo 1 – fonte: elaboração da autora.
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O quarto mapa (Figura 8) e sua sequência fazem comentários sobre o ambiente, móveis e 
objetos, seus arranjos, tipologia, usos, a partir das importâncias surgidas nas entrevistas e/
ou nos aspectos que chamam a atenção do pesquisador. Em princípio, pelo menos 1 mapa 
desse tipo para cada cômodo da casa estabeleceria uma sistematização de anotações per-
mitindo tratamento analítico.

Figura 8 – Mapa 4 – Comentário: os cantos preferidos – fonte: elaboração da autora.

O segundo grupo de mapas, organizado em torno do olhar técnico do arquiteto, inicia-se com 
a localização da moradia no Condomínio, no prédio, no andar (Figura 9) e se estrutura princi-
palmente em torno da planta do apartamento e o seu mobiliário, que é desenhado a partir 
da observação dos registros fotográficos dos ambientes, já que levantamentos técnicos para 
medições se mostraram de difícil implementação. No caso do João Cândido, esse trabalho foi 
facilitado pela referência fornecida pelo piso cerâmico dos apartamentos, de 1 tipo só em todos 
os cômodos, e quadriculado. São 7 os assuntos desses mapas (Figura 10):

•  o zoneamento – registrar como se usa efetivamente os espaços. Cozinhas por vezes se es-
praiam até as áreas de serviço, cujos objetos são deslocados em caixas para o terraço. O ter-
ceiro dormitório pode virar quarto de serviço se houver poucos moradores. Na sala atende-se 
clientes que vêm comprar perfume. O espaço de circulação é moradia dos pássaros na gaiola, 
porque fica perto da luz natural do terraço.

• os objetos – as classificações partem dos objetos e móveis em si (cortinas, camas, mesas) e não 
das atividades (proteger janelas, dormir, comer), primeiro porque o móvel é o objeto principal 
do estudo, segundo porque as atividades podem ser exercidas com flexibilidade em relação ao 
móvel ou equipamento recomendado.

• os materiais predominantes – levantamento dos principais materiais construtivos.

• a procedência – registro dos modos de aquisição dos móveis: comprado, doado, sob medida, 
usado, o móvel preferido.

iniciam atividade escolar, com necessidades específicas, além de tenderem à ‘segregação por 
gênero quase total por volta dos 6-7 anos’. Adolescentes costumam causar grande impacto no 
ambiente doméstico, recebendo grupos de companheiros e amigos na sala ou nos quartos. 
Jovens adultos entram no mercado de trabalho, acarretando demanda de uso do banheiro 
em horários simultâneos, têm filhos e companheiros, e não necessariamente mudam de casa, 
por exemplo. Idosos necessitam de banheiros e cozinhas adaptados para uso de andadores ou 
cadeira de rodas e espaços de armazenamento adequados ao seu alcance.

Figura 6 – Ícones dos moradores por faixa etária; em vermelho os moradores de um dos  apartamentos pesquisados 

– fonte: elaboração da autora.

O terceiro mapa sistematiza informações sobre a vídeo-entrevista ‘posso entrar?’ realizada 
com o morador: a ordem em que sua casa foi mostrada; a proporção do tempo em que se 
demorou em cada cômodo em relação à duração total da gravação (Figura 7); suas principais 
menções quanto a aspirações, reclamações ou elogios às qualidades do seu arranjo doméstico, 
e apresenta imagens de cada ambiente, com indicação dos pontos de vista. As convenções 
cromáticas representam os cômodos e serão, claro, mantidas em todas as residências pesqui-
sadas, variando-se a ordem e o intervalo de tempo em que foram mostrados.

Figura 7 – Parte da sistematização da ordem e tempo da visita – fonte: elaboração da autora.
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3. Discussão

Os mapas do tipo 1 (o olhar do pesquisado), que combinam a palavra, desenhos, fotos, gráficos, 
demandam uma profusão de legendas para registros de autoria de cada elemento, por vezes di-
fícil de ser solucionada graficamente. Comentários que surgem utilizando-se conteúdo da rede 
mundial de computadores, poderiam ser vinculados a códigos Quick Response (QRC), ligando-se 
à informação online através de escaneamento por câmeras fotográficas de telefones celulares. Os 
QRCs poderiam ser utilizados também para acesso a conteúdo especialmente produzido pela pes-
quisa, como às vídeo-entrevistas por exemplo, se convenientemente editadas para se preservar 
privacidades. Outro problema identificado é que, mesmo que a grade de diagramação dos ma-
pas não tenha sido rigidamente estabelecida, ainda assim há limites impostos pelas dimensões 
do suporte e a necessidade de legibilidade, ocasionando por vezes o temor que a necessidade de 
edições de textos e imagens possa se sobrepor às necessidades do conteúdo a ser representado.

A quantidade de categorias e características a registrar, que aumenta a cada domicílio pesquisado, 
e as legendas para sua correspondente representação constituem outro desafio. A tabela propos-
ta inicialmente para as faixas etárias dos moradores, por exemplo, logo se mostrou insuficiente 
ao desconsiderar cães, gatos, pássaros, cuja presença nos domicílios ocupam espaços e explicam 
configurações específicas de objetos. No geral, a primeira escolha dos signos recai, na presente 
pesquisa, para ícones, enquanto comunicação mais direta inclusive para público não especializado, 
mas essa estratégia não foi possível no mapeamento das configurações de mobiliário dos am-
bientes, onde se adotou símbolos como convenções cromáticas, texturas, grafismos, embora haja 
no meio alguns ícones - para vasos de plantas e bicicletas – numa certa confusão conceitual. Das 
tarefas ainda não concretizadas está  separar melhor os temas dos mapas por paletas cromáticas 
diferentes entre si, para que a identificação visual seja mais rápida (Figura 11).

Figura 11 –Estudo das legendas – fonte: elaboração pela autora.

• altimetria – as curvas de nível resultantes dos volumes dos móveis e seus arranjos.

• áreas de uso – verificação se os arranjos possibilitam áreas adequadas ao uso dos móveis e 
equipamentos.

• áreas de circulação – desenho das rotas de circulação possível entre os cômodos, resultante da 
configuração de mobiliário existente (não se considera deslocamentos específicos para tarefas).

Figura 9 – Mapa 5 – Localização do apartamento – fonte: elaboração da autora.

Figura 10 – Exemplo (miniaturizado) de mapeamentos em diversos domicílios – fonte: elaboração da autora. 
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Outra lacuna a ser resolvida, é o registro de mudanças feitas pelos moradores em paredes e 
tetos, na forma de pinturas, novos pontos de luz e tv, roda tetos, forros de gesso rebaixados, e 
decorações personalizadas (Figura 14).

Figura 14 – Pintura na parede, feita por uma das moradoras do apartamento – fonte: foto da autora.

4. Conclusão

A estratégia proposta, flexível na forma, tem sido satisfatória para o registro do objeto em estu-
do. A profusão de mapas em desenvolvimento para cada domicílio reflete sua complexidade, 
as múltiplas camadas de observação envolvidas no trabalho etnográfico em campo e um dos 
objetivos da pesquisa, que é o olhar cuidadoso sobre o que Leite (2000) denominou de ‘as 
imagens ausentes’, ao referir-se à quase inexistência de representações, nomeadamente em 
termos iconográficos, de interiores do ‘espaço doméstico de grupos sociais desfavorecidos e de 
menor visibilidade social’ – ausência essa ‘sincrônica’ mas também ‘diacrônica’. Nesse sentido, 
pretende-se preservar ao máximo a integridade das evidências visuais divulgadas, em fotogra-

Na observação dos arranjos, não há como não notar que, entre as funções do mobiliário, fre-
quentemente está o suporte de objetos decorativos ou objetos utilitários (como as caixas em 
cima dos guarda roupas). Estabeleceu-se 2 tipos de grafismos (Figura 12) para acrescentar aos 
móveis no mapeamento desses casos, mas ainda há questões a resolver, como por exemplo, 
representar o volume, que pode ser considerável principalmente nos objetos utilitários. O que 
remete à uma questão correlata, que é anotar a bagunça. Enquanto indicador de possível sin-
toma de problemas na organização doméstica, a bagunça é elemento importante para ser 
registrada. Mas há pessoas que são bagunceiras mesmo quando têm espaço e recursos su-
ficientes para não sê-lo. E há bagunças que ocupam seus espaços nos domicílios porque são 
coleções de objetos importantes demais para serem jogados fora (Figura 13) e, sem espaço 
suficiente, ficarão sem solução (por vezes sem que o morador se incomode, aparentemente).

Figura 12 – Grafismos simbolizando objetos decorativos ou utilitários, para acrescentar aos móveis quando dos ma-

peamentos – fonte: elaboração da autora.

Figura 13 – Bagunças de qualidades diferentes, indicativas de problemas diferentes – fonte: fotos da autora.
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