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Este artigo é parte de minha tese de doutorado: “Mamãe vai ao 

supermercado: uma abordagem etnográfica das compras para o cotidiano”, 

Nele, proponho-me a apresentar as razões pelas quais tomo as práticas de 

compras como objeto de estudo. Sigo, para isto, diversos autores com os quais 

me identifico no entendimento de tal prática como uma parte constituinte do 

cotidiano extremamente eloquente para a interpretação da cultura e das 

relações sociais da contemporaneidade.  

Primeiramente apresento uma reflexão sobre as diferenças linguísticas 

que são determinantes quando se estuda as compras a partir de autores 

estrangeiros, especialmente de língua inglesa. Em seguida, desenvolvo uma 

abordagem teórica a respeito das compras em geral, como trabalho doméstico 

e como práticas, bem como abordo questões relativas ao gênero das compras, 

ou seja, a identificação da atividade de comprar com o gênero feminino e, 

baseada nos dados empíricos coletados, procuro estabelecer as diferenças 

que caracterizam os gêneros no supermercado. 

Para a construção da tese e, consequentemente, para os resultados 

aqui apresentados, realizei uma etnografia das compras. Durante o período de 

três anos, de 2008 a 2011, acompanhei mulheres de camadas médias1 da 

população florianopolitana, mães – de bebês a adultos jovens, na faixa dos 

vinte anos -, que acumulam, entre suas funções, a de donas de casa, em suas 

compres de abastecimento doméstico em supermercado. São, então, mulheres 

que vivem com suas famílias, casadas ou separadas, com casa e filhos para 

alimentar e cuidar. Essas mulheres residem em bairros distintos da ilha e 

                                                           
1 Quando me refiro a “camadas médias”, parto, como Rial e Grossi (2000), “de vastas discussões no 
seio da Antropologia Brasileira e ao falar de classes médias estamos nos  referenciando à uma 
parcela da população que vive em grandes centros urbanos e que compartilha de valores culturais 
individualistas ocidentais contemporâneos.” 
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muitas não se conhecem. As idades variam de 27 a 53 anos. Têm grau de 

instrução superior, entre graduadas e doutoras, em áreas de formação distintas 

- artes plásticas, história, música, jornalismo, direito, educação física, 

psicologia, medicina, entre outras. Nem todas trabalham em suas áreas de 

formação. Algumas fizeram opções por dar mais atenção aos filhos e a casa. 

Outras são profissionais bastante ocupadas, como Iara2, médica, separada, 

com três filhos e uma neta, que tem três empregos. Todas se consideram as 

responsáveis pelas atividades de compras de abastecimento na família, com 

participações eventuais dos maridos, entre as casadas. 

COMPRAS COMO OBJETO DE ESTUDOS 

A maior parte da literatura teórica sobre as compras é oriunda de países 

de língua inglesa. Por isso, as teorias e análises são desenvolvidas com foco 

na expressão shopping, palavra que significa bem mais do que comprar. 

Shopping, como destaca Shaw (2010), diz respeito não só ao ato de compra, 

mas a um amplo espectro de práticas relacionadas ao comércio ou realizadas 

em estabelecimentos comerciais, do passeio para olhar vitrines, passando pela 

entrada nas lojas “só para olhar”, até a frequência ao supermercado para 

comprar produtos de abastecimento doméstico: “... in addition to shopping 

being the mundane reality of buying the things we need to live and, more 

importantly, do not, and cannot, make for ourselves, shopping makes our lives 

more meaningful because it is both more and less than buying.” (SHAW, 2010: 

2)3. 

Shopping é uma atividade que descerra as fronteiras entre trabalho e 

lazer, produção e consumo, prazer e obrigação e, neste sentido, é um tópico 

bastante escorregadio. É mais do que comprar por conta das diferentes 

maneiras como pode ser realizada. Ao mesmo tempo é menos do que comprar, 

pois nem sempre resulta em compra. (MILLER, 2001, 2002; PERROT, 2009; 

SHAW, 2010). Shaw ainda destaca a diferença entre “to go shopping” e “to do 

the shopping”. A primeira expressão, mais aberta, significa ir ao comércio por 
                                                           
2
 Os nomes foram modificados com o intuito de preservar as identidades das interlocutoras. 

3
 Além de “shopping” ser a atividade mundana de comprar as coisas que precisamos para viver 

e, mais importante, que não fazemos nem podemos fazer para nós mesmos, “shopping” torna a 
vida mais significativa porque é ao mesmo tempo mais e menos do que comprar. (Minha 
tradução) 
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uma variedade de motivações e não necessariamente comprar. A segunda, por 

usar o artigo definido, significa fazer as compras, isto é, buscar no mercado os 

artigos desejados ou necessários para o abastecimento doméstico. 

Em português, ao contrário da língua inglesa, não se encontra uma 

palavra que resuma a possível miríade de atividades realizadas nos 

estabelecimentos comerciais por aqueles que lá estão. Usa-se “comprar” e/ou 

“consumir”. Entretanto, seus significados, não garantem o pleno entendimento 

das atividades realizadas por indivíduos presentes nas lojas para olhar, fazer 

hora e, até mesmo, comprar4. Consumir é usar algo até o seu final, extinguir. 

Diz-se do fogo que consumiu a floresta. “A maioria das sociedades consideram 

o ato de consumir algo intrinsecamente nocivo” (MILLER, 2002: 9), pois gera o 

esgotamento dos recursos. Comprar, por sua vez, significa trocar mercadoria 

por dinheiro.  

Em alguns momentos, neste trabalho, refiro-me aos passeios pelas lojas 

como flanerie, atividade que se intercala com a de fazer as compras. De modo 

geral, é da presença de compradoras nas lojas de supermercado, going 

shopping e doing the shopping simultaneamente, que trato na tese, mesmo que 

eu as tenha acompanhado no processo de “fazer as compras”, pois nem todo o 

tempo gasto andando pelas instalações foi ocupado com a escolha de produtos 

a serem trocados por dinheiro nos caixas.  

Comprar é uma atividade mundana,parte das rotinas cotidianas, pouco 

estudada pelos meios acadêmicos em geral. Uma das razões para que o tópico 

das compras não tenha sido considerado seriamente como objeto de estudos, 

é o fato de as compras terem sempre sido pensadas como ações individuais de 

escolhas entre bens disponíveis no mercado e como uma consequência do 

entendimento do consumo como a tradução do que há de pior no capitalismo 

(MILLER, 2001, SHAW, 2010). Entretanto, para Miller, as compras podem ser 

                                                           
4 Em um de meus passeios para observar lojas, entrei no supermercado Comper do bairro Trindade, 
em Florianópolis. Observei uma senhora acompanhada de uma menina. Provavelmente, avó e neta. 
Elas circulavam pelos corredores, apanhavam produtos das prateleiras, trocavam  impressões 
sobre eles e, em seguida, devolviam-nos. Andaram pela loja durante aproximadamente meia hora, 
até que a avó olhou o relógio e disse: “vamos, está na hora!”. Saíram da loja levando apenas uma 
garrafa de refrigerante. Concluí que estavam ali fazendo hora para algum compromisso nas 
redondezas. 
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“uma lente através da qual podemos procurar novos insights a respeito da 

natureza de nossa humanidade comum” (MILLER, 2001: 1). Ele considera 

possível, através de seu estudo, fazer a ligação entre o mundo íntimo das 

relações domésticas e as abstrações impessoais da economia política.  

Shaw, por sua vez, vê as possibilidades de interpretação dos sentidos 

sociais e culturais das compras por entender que a atividade funciona como 

suporte para a cultura comum, inclusive a cultura comum global5, uma vez que 

pode ser realizada sem uma linguagem compartilhada e funciona como 

sustentáculo da vida cotidiana. A autora destaca sua centralidade no mundo 

contemporâneo, especialmente nas nações ricas. Cita resultados de pesquisas 

que mostram que comprar é a atividade na qual, depois de trabalho e sono, 

americanos e britânicos gastam mais tempo e salienta que shopping é a 

atividade de lazer favorita dos britânicos. Não parece ser tão diferente no 

Brasil, nem em Florianópolis, especialmente entre as camadas médias da 

população e, mais recentemente, nas camadas populares, com novo poder 

aquisitivo. 

Como parte da rotina, a atividade de comprar ou visitar lojas mantém a 

vida das cidades em funcionamento e compõe a noção de normalidade6 

(PERROT, 2009; SHAW, 2010). Para Miller (2001), a atividade é uma forma de 

solução temporária para tensões e contradições do mundo contemporâneo: 

global e local, relações de parentesco, comunidade ideal e real, identidade, 

meio ambiente e assim por diante. 

Comprar e frequentar o comércio não têm o mesmo significado para 

todas as pessoas, assim como não têm o mesmo significado para uma só 

pessoa todo o tempo. Comprar com algum dinheiro no bolso é muito diferente 

de comprar sem dinheiro, ou de comprar com cartão de crédito, assim como 

existem compras especiais e compras ordinárias. Mesmo uma loja que, para 
                                                           
5 Shaw reconhece as diferenças culturais envolvidas na atividade e destaca os diversos sentidos das 
compras e das relações entre estabelecimentos comerciais e compradores em diferentes países. Isto 
acontece regionalmente, dentro de um mesmo país. Nas feiras livres brasileiras, os 
comportamentos variam de norte a sul. Enquanto no sul os comerciantes são silenciosos, no Rio de 
Janeiro, por exemplo, feira livre sem gritaria não é feira. 
6 Shaw interpreta, por exemplo, o estímulo do Presidente Bush aos cidadãos americanos logo após o 
ataque às torres gêmeas, em 2001, “go shopping”, como uma forma de incentivar um retorno à 
normalidade.  

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



um indivíduo, é especial, para outro pode ser a mais comum ou menos 

interessante. Comprar pode ser enriquecedor e cheio de significado, mas 

também pode ser aborrecido e opressivo, uma característica que a atividade 

partilha com aspectos da vida cotidiana (SHAW, 2010: 8). 

Essa ambivalência entre o especial e o comum, o excitante e o 

aborrecido, é bem clara quando se trata das compras em supermercado, tendo 

em vista que representam o que há de mais banal nas atividades de compra, 

pois são realizadas justamente para o suprimento doméstico que garantirá a 

manutenção da vida privada em funcionamento no cotidiano, ao mesmo tempo 

em que envolvem a possibilidade de descoberta de novos produtos, de preços 

compensadores e até a possibilidade de sociabilizar. Vivian, por exemplo, 

relata que costuma frequentar as lojas próximas de sua casa para, 

simplesmente, conversar: “vou nas lojas, as meninas já me conhecem, me 

oferecem café, bala, e eu fico conversando. Passa o tempo, distrai.” 

Para Heller (1985), a vida cotidiana é heterogênea na medida em que os 

tipos de atividades que a compõem variam em importância e significação. É, 

também, hierárquica, isto é, a centralidade de cada atividade varia em função 

das diferentes estruturas econômico-sociais. Assim, o trabalho pode ser a 

atividade mais importante em uma sociedade, enquanto o lazer o é para outra. 

As compras mais corriqueiras, em supermercados, inseridas neste contexto de 

hierarquia e heterogeneidade, constituem parte da vida cotidiana, mas, é 

relevante que se deixe claro aqui, não são entendidas, pelas compradoras e 

nem pela sociedade de uma forma mais ampla, como a atividade mais 

importante de seu cotidiano.  

UMA TEORIA DAS COMPRAS  

Nesta seção, o objetivo é relatar a “teoria das compras” desenvolvida por 

Miller (2002), já que, em alguma medida, o trabalho que realizei 

acompanhando mulheres em compras no supermercado se assemelha ao que 

ele realizou em uma rua do norte de Londres, durante um ano. Miller identificou 

as compras com o sacrifício, no sentido antropológico do termo, ou seja, um 

sacrifício aos deuses, sob os argumentos de que, “tanto o sacrifício quanto o 
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ato de comprar representam o momento decisivo em que o trabalho produtivo 

se transforma em processo de consumo”. Para o antropólogo, existe uma clara 

analogia entre os principais estágios do sacrifício e os do ato de comprar, 

enquanto “ritos devocionais” (MILLER, 2002: 87).  

Para chegar a tal interpretação dos atos de compra, Miller parte de 

Bataille e se inspira nos trabalhos clássicos sobre sacrifício, “em particular, a 

fundamentação dos estudos modernos sobre o sacrifício por Hubert e Mauss”. 

Estes autores insistem, de acordo com Miller, “que o ritual do sacrifício melhor 

se presta como objeto de estudo quando dividido em alguns estágios, mas, 

para que cada um destes estágios seja adequadamente compreendido, o ritual 

tem de ser considerado como um todo” (MILLER, 2002: 26).  

O que deve ficar claro quando se lê a palavra “sacrifício” em Miller é que 

ela “não faz referência ao sentido coloquial do termo como é utilizado no 

conceito de dona-de-casa que se ‘autossacrifica’” (MILLER, 2002: 28), isto é, 

não é da mãe que sofre e abre mão de coisas para si, “sacrificando-se” pelos 

filhos que fala o antropólogo, é, sim, do próprio ato de compra. 

É neste sentido que o autor entende o mote dos atos de compra 

cotidianos como sendo o amor devocional. As compras são sempre dirigidas à 

alteridade, filhos, companheiros, a própria casa etc.: “o ato de comprar é a 

interpretação do outro como sujeito que deseja” (MILLER, 2002:162). O ato de 

comprar é, também, a assunção de que o outro precisa de cuidados e, por isso, 

nem sempre seus desejos são satisfeitos e a compradora faz julgamentos 

sobre as necessidades e desejos do outro, como é o caso, por exemplo, da 

alimentação considerada saudável para a família em contraste com os gostos 

específicos por açúcares e gorduras.  

O ato de comprar, como um ritual sacrifical, de acordo com Miller está 

dividido em três estágios. O primeiro deles seria a “visão do excesso”, cuja 

premissa é a afirmação de que este é o momento exato “em que tudo que 

estava concentrado na acumulação de recursos está prestes a se transformar 

no momento em que esses mesmos recursos serão gastos” – o trabalho se 

transforma na forma abstrata do dinheiro -, que gera um discurso sobre as 
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compras como mero desperdício e provoca uma atitude moralista em relação 

ao consumo. 

O segundo estágio é chamado pelo autor de “a fumaça ascende até a 

divindade”, momento que transforma o que seria desperdício em oferenda que 

“garante que a acepção abstrata do dispêndio seja transmudada em 

desistência real ou simbólica de recursos em favor da divindade.” Ou seja, 

estão incluídos aqui os passeios pelas lojas e as escolhas em nome dos 

objetos de devoção. Neste estágio, segundo Miller, “a maioria das sessões de 

compra tem seu início com atos de dispêndio intencional, mas a prática real do 

comprar, suas aptidões, seu trabalho e suas metas primordiais, dirigem-se de 

maneira crescente à possibilidade de economizar.” A economia ou sensação 

de poupança é um valor determinante nos atos de compra, como exploro no 

terceiro capítulo. 

Como último estágio, Miller identifica “a refeição sacrifical”, ou seja, o 

momento em que acontece o retorno às relações sociais com a sociedade 

profana, em que a família (o outro), que durante os dois primeiros estágios era 

idealizada pela compradora, se torna concreta, em que “ela expressa seu amor 

e devoção no mesmo grau em que consegue trazer à tona os desejos muito 

específicos e muitas vezes passageiros de cada objeto individualizado do 

amor.” (MILLER, 2002: 122). É a volta para casa com as compras, sua 

transformação em alimentos, presentes, carinhos. 

Esta teoria busca explicar as motivações que acompanham 

compradores e compradoras nas práticas de compras cotidianas. Essas 

motivações, de acordo com o autor, refletem valores e afetos que constituem 

sociedade e cultura contemporâneas. Neste sentido, a teoria das compras de 

Miller contribuiu, junto com outros autores que pensam sobre as compras, para 

que eu pudesse apresentar, na tese, algumas das complexas relações sociais 

e culturais que acontecem no supermercado, durantes as práticas de compras 

de abastecimento cotidianas, compreendendo o supermercado como uma 

arena de sacrifício devocional, em que valores e afetos se fazem presentes, 

como as relações das mulheres com os membros de suas famílias e com suas 

redes sociais, as relações que acontecem no interior da loja com outros 
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compradores e com funcionários, as referências e modelos que carregam 

consigo durante as compras e são determinantes em suas escolhas, a forma 

como os casais se constroem no supermercado e a forma como o saber 

comprar é transmitido para as gerações mais novas. 

O GÊNERO DAS COMPRAS 

Os autores do campo de estudos do consumo que analisei (DEVAULT, 

1994; MILLER, 1995, 2001, 2002; CAMPBELL, 2001; LIPOVETSKY, 2000, 

2007; SLATER, 2002; JUBAS, 2007; PERROT, 2009; SHAW, 2010) são 

consensuais em considerar que as compras são uma atividade 

predominantemente e culturalmente feminina. Não que os homens não façam 

compras, mas o entendimento sobre quem é o consumidor ou comprador 

masculino difere radicalmente daquele sobre a mulher – ou sobre o feminino.  

Neste sentido, a análise de Slater (2002: 60-64) sobre o homem do 

iluminismo e a mulher consumidora traz à tona diferentes percepções e 

entendimentos sobre os papéis masculino e feminino no consumo e nas 

compras. De acordo com o autor, a figura do consumidor no pensamento 

neoliberal é interpretada de duas maneiras: de um lado o herói da 

modernidade, pois “nos desejos mais banais, e anteriormente indignos, do 

indivíduo (desejo de conforto e riqueza, de comércio e de indústria) podia-se 

discernir a vontade e a inteligência heroica capazes de transformar a natureza 

e a sociedade e sujeitá-las aos desejos do indivíduo, escolhidos livre e 

privadamente.” De outro, “uma figura ridícula: um escravo irracional dos 

desejos materialistas triviais, que pode ser manipulado na direção de um 

conformismo infantil massificado por astutos produtores de larga escala”.   

O autor se refere, no primeiro caso, às teorias econômicas neoclássicas 

e diz que, para estas, as necessidades são exógenas ao mercado: isto é, o 

comprador chega às lojas já sabendo o que deseja. Para esses teóricos é 

melhor ignorar a questão das necessidades, considerando-as como dadas, 

pois qualquer mudança na visão sobre o consumidor alteraria a própria teoria. 

No segundo caso, a visão do consumidor está relacionada às críticas à cultura 

de massa. Slater afirma que a masculinidade faz parte do retrato do 
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consumidor herói burguês do liberalismo, enquanto o consumidor manipulado e 

irracional tem um caráter feminino. 

A origem desta distinção está, segundo Slater (2002:60), no pensamento 

iluminista: “o Iluminismo falava de direitos universais que excluíam 

veladamente grande parte da população”. O termo “homem”, no liberalismo de 

Locke, referia-se aos “homens brancos, adultos que dispunham de 

propriedades.” Às mulheres era restrito o acesso à vida publica, à autonomia e 

ao direito à propriedade. Esse pensamento separa o entendimento de 

racionalidade entre formal (masculina) e substantiva (feminina). Associada a 

isso, a ideia de que as necessidades são exógenas provoca uma separação 

entre razão e emoção, “entre necessidades substantivas e valores de um lado 

e seu cálculo formal de outro”, e tende a desqualificar o “trabalho das mulheres 

na reprodução, suas capacidades sociais e sua vida emocional” (Slater, 

2002:61). Para o autor, é absurdo basear as teorias do consumo e da cultura 

do consumo em noções de racionalidade que excluem a experiência das 

mulheres que, no decorrer da modernidade, tornaram-se “especialistas em 

consumo”. 

Para Shaw (2010), também, as críticas que se faz a atividade das 

compras são resultado de uma mudança na divisão sexual do trabalho que, ao 

ser afastado do lar por conta da industrialização e consequente diferenciação 

entre trabalho remunerado e não remunerado7, transformou o que era uma 

atividade honorável – as compras associadas à economia, virtude e prudência 

– em algo desvalorizado, como de resto todo o trabalho doméstico. A socióloga 

sugere que a simples menção às compras pode gerar, nas mulheres, culpa, 

ansiedade ou atitude defensiva, mesmo que, gostando ou não, sejam 

obrigadas a fazê-las (Shaw, 2010: 24). Não é difícil identificar esses 

sentimentos entre as mulheres acompanhadas na pesquisa: 
                                                           
7 Essa descrição ou discussão sobre o afastamento do trabalho remunerado da casa e as 
consequentes transformações geradas nas relações entre os gêneros pode ser encontrada, também, 
em inúmeras obras da literatura feminista que relatam a emergência da família burguesa e a 
valorização da intimidade que confinaram as mulheres ao lar, estabelecendo normatizações sobre 
seus comportamentos ideais de mães e donas de casa: PETER, 1997; DINCÃO, 1997; DEL PRIORY, 
1997. Na mesma linha, a literatura feminista que trata da divisão sexual do trabalho na 
contemporaneidade aponta para a manutenção da concentração do trabalho doméstico sob 
responsabilidade feminina mesmo nos dias de hoje. (DE VAULT, 1994; ARAÚJO e SCALON, 2005; 
BRUSCHINI, 2008; MELLO, 2001). Este será assunto da próxima seção. 
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Eu fico pensando assim: po, se a gente fosse vadia... Porque tu vês, 

assim, quem não quer nada com nada, etc. Não é o nosso caso, 

porque a gente batalha, a gente luta, cuida das contas cuida da 

casa, dos filhos, da empregada, do trabalho. Talvez seja um 

comportamento aditivo de compensação, mas eu já fiz tanto, eu 

mereço me dar um presente no dia das mães. Talvez não devesse, 

porque sei que estou com essas condições [pouco dinheiro], mas 

porque não ao mesmo tempo?  Porque senão você vai acumulando 

tanta frustração que às vezes é difícil até de você levantar da cama. 

(Kati, 42 anos, separada, dois filhos) 

Sendo as mulheres que entrevistei de alto capital cultural, a tendência a 

uma autointerpretação psicológica de suas culpas e ansiedades aparece com 

bastante frequência. A própria linguagem que Kati utiliza, com termos como 

“comportamento aditivo de compensação”, já denota o que Gilberto Velho 

chama de “prisma de camadas médias intelectualizadas e ‘psicologizadas’” 

(1999:21). As compradoras buscam formas de justificar e interpretar seus 

comportamentos no consumo que denotam uma preocupação com o 

autoconhecimento e caracterizam uma atitude reflexiva a respeito de suas 

experiências individuais. Entretanto, continuam considerando comprar como 

uma atividade relacionada a um descontrole feminino.  

COMPRAS COMO TRABALHO DOMÉSTICO 

Com frequência cada vez maior, são veiculadas, na mídia em geral, 

matérias que discutem a divisão mais equitativa do trabalho doméstico entre os 

gêneros como uma tendência contemporânea. O fato mesmo de este tema 

ganhar destaque em matérias jornalísticas na TV, jornais e em revistas 

semanais já indica o quanto a participação do homem nos cuidados com a 

casa e com os filhos ainda é excepcional em nossa cultura.  

Muitos dos trabalhos acadêmicos feministas, desde os anos 1970, 

tomam o tema da divisão das tarefas domésticas com seriedade e destacam 

que, apesar de todas as transformações ocorridas na sociedade, com a maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho - no Brasil, em 2002, a 
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participação das mulheres no mercado de trabalho já atingia os 50%, segundo 

dados do IBGE (MADALOZZO, MARTINS e SHIRATORE, 2010) – ainda hoje, 

nas camadas médias urbanas, “a maioria das mulheres é a principal 

responsável pela organização doméstica, se não diretamente, ao menos 

delegando e distribuindo funções, bem como cobrando resultados.” 

(BRUSCHINI, 2008:73).  

O mesmo aparece em trabalhos que se referem ao tema em outros 

países. Só para dar um exemplo, cito aqui Hirata e Kergoat (2007) que 

destacam que os estudos feministas ligados à discussão das desigualdades 

entre gêneros no que tange ao trabalho doméstico remonta, na França, à 

década de 1970 e, apesar de tantos avanços, a iniquidade ainda persiste.  

Esta situação de iniquidade em relação ao trabalho doméstico aparece 

entre as mulheres que acompanhei em compras. A maior parte das casadas 

considera-se a única responsável pelas tarefas de cuidados, administração e 

abastecimento doméstico. Algumas se sentem responsáveis inclusive por 

comprar roupas para seus maridos. E mesmo as que contam com a ajuda de 

empregadas domésticas, sentem-se assoberbadas pelo acúmulo de trabalho. A 

resposta mais comum à pergunta sobre tarefas de abastecimento e 

administração do lar foi, durante a pesquisa, “é tudo comigo”, expressão às 

vezes acompanhada de reclamações pela sobrecarga de trabalho que isso 

representa: 

“Ah, porque eu trabalho” [imitando o marido]. E eu não trabalho? 

Trabalho mais do que quando se trabalha um expediente de oito às 

seis, vamos dizer, mas tudo bem... (Clara, 43 anos, jornalista, 

casada, 2 filhos) 

É tudo comigo. Hoje eu disse: ó, eu vou tirar férias! (Vivian, 52 anos, 

casada, síndica do prédio, 2 filhas) 

Eu sou uma pessoa cronometrada para poder dar tempo de tudo. “A 

Penélope faz tudo, dá conta de tudo.” (Penélope, 43 anos, 

empresária, separada, 2 filhos) 
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Sou mulher, tenho filhos, marido, dou aulas pra (sic!) adolescentes, 

tento organizar o caos que se instala em casa (só às vezes...), sou 

cantora profissional e ainda estou escrevendo roteiro de um curta e 

envolvida com projeto de um longa-metragem. A vida tem que ser 

realmente longa pra (sic!) dar conta de tudo isso, ufa! Enfim, sou 

louca... (Karen, casada, 2 filhos, falando de si mesma no Facebook) 

Um dado interessante que surge no campo, justamente por colocar em 

questão as queixas que fazem sobre a sobrecarga de trabalho, é o fato de que 

tanto as mulheres que se dizem responsáveis exclusivas pelas tarefas 

domésticas quanto as que se referem a algum tipo de compartilhamento com 

seus companheiros fazem críticas contundentes em relação à competência dos 

homens: 

O Felipe não sabe comprar. Ele compra, tipo, abóbora, mas não 

compra o gengibre. Não pensa em tudo o que é preciso. (Ana, 38 

anos, um filho, casada) 

Não é minha intenção, neste trabalho, defender qualquer posição em 

relação ao tema da divisão das tarefas domésticas. Busco, isto sim, apoio nos 

estudos feministas no sentido de justificar a escolha das mulheres como grupo 

a ser investigado e destacar o importante lugar das compras na realização das 

tarefas de manutenção do lar. Um trabalho que, por suas características, nunca 

termina, como salienta Giard (2008:217): 

Trabalhos que visivelmente nunca acabam, jamais suscetíveis de 

receber um arremate final: a manutenção dos bens do lar e a 

conservação da vida dos membros da família parecem extrapolar o 

campo de uma produtividade digna de ser levada em conta. Só 

quando faltam é que chamam a atenção, mas neste caso é ainda de 

reprovação que se trata. 

Bruschini classifica o trabalho doméstico em cinco blocos: tarefas 

relativas ao cuidado com a casa ou moradia; tarefas relacionadas à 

alimentação e higiene pessoal; prestação de serviços físicos e psicológicos; 

administração da unidade doméstica; e manutenção da rede de parentesco e 
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de amizade (BRUSCHINI, 2008:70 e 71). Não é necessário muito esforço para 

identificar a presença marcante das compras em todas essas práticas. 

Produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentação, vestuário, presentes, 

decoração para o lar e outros que sejam necessários para o correto 

funcionamento de uma casa e uma família fazem parte da materialização 

dessas tarefas, tanto funcionalmente quanto simbolicamente.  

Neste sentido, pressões culturais sobre o papel das mulheres como 

provedoras do bem-estar doméstico, ou seja, sobre o significado de ser uma 

boa mãe e boa dona de casa, mesmo nos dias de hoje, podem ser observadas 

tanto nos seus discursos quanto no seu desempenho durante as compras. De 

certa forma, executar bem as tarefas domésticas e, entre elas, as compras, 

significa, para todas, o reconhecimento de que estão desempenhando 

corretamente suas funções. É, também, uma demonstração de amor e cuidado, 

que em alguma medida, gera também insegurança e angústia, como no caso 

de Karen. Enquanto ela escolhia farinha de trigo, perguntei se costumava 

preparar bolos: 

Sempre penso em fazer, mas nunca faço. Eu gostaria de ser um 

pouco mais dona de casa, de cuidar mais das coisas da casa. Não 

dá tempo. 

As donas de casa, então, continuam a representar a figura de decisoras 

no consumo. Ao mesmo tempo, seu trabalho tende a ser o menos valorizado e 

comumente difamado no mundo moderno: “Seus desejos parecem ser 

reprimidos pela modesta subserviência a projetos maiores da família e da 

casa.” (MILLER, 1995). 

Em seus relatos, minhas interlocutoras confirmam essa assertiva: Olga, 

por exemplo, afirma que não vai comprar uma bolsa que considera linda por 

estar poupando para comprar uma geladeira nova e Taís, em um determinado 

dia, disse que “até agora” não comprou coisa alguma para si mesma, pois todo 

o dinheiro será guardado para as reformas que pretende fazer na casa. Cabe 

destacar, porém, que essas afirmações podem não corresponder à realidade. 

Baseada em observação e em contradições nos discursos, sei que elas haviam 
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comprado roupas e acessórios recentemente. Portanto, o que aparece no 

discurso é, de certa forma, uma imagem idealizada de si mesmas como 

provedoras do bem-estar doméstico, podendo também ser uma expressão do 

que pensam corresponder a minha expectativa nas suas falas. 

As preocupações das donas de casa com os assuntos domésticos, 

então, teriam, conforme Miller, caráter normativo, moral, estético e, pelo menos 

no discurso, seriam mais importantes do que os próprios desejos. Na opinião 

do autor, isso revela quão estéril e absurdo é o pensamento geral sobre 

consumo, isto é, a visão do consumo como algo individualista e hedonista: “A 

própria noção de escolha (no caso das compras de abastecimento) se revela 

distante de ser um ato autônomo, ou auto-gerado. É mais uma condição 

limitada que carrega o peso da formação histórica das categorias sociais em 

termos de classe, gênero e outros parâmetros, o julgamento normativo das 

famílias e dos pares e a pressão dos negócios para manterem sua 

lucratividade.” (Miller, 1995: 63). Isso significaria dizer que há, nas compras de 

abastecimento doméstico realizadas por mulheres, pouca autonomia, sendo 

caracterizadas mais como um trabalho a ser realizado em nome de uma família 

que deve ser alimentada e cuidada, afazeres pelos quais as mulheres são 

responsáveis.  

De Vault (1994), referindo-se às compras de abastecimento doméstico 

como trabalho, especialmente às compras de alimentos, prefere chamar a 

atividade de “provisão”, pois entende que, desta forma, é possível entendê-la 

para além do que existe dentro de uma loja e para enfatizar que a atividade 

está inserida em um trabalho doméstico socialmente organizado, isto é, na 

opinião da autora, muito do trabalho de alimentação da família é, hoje, feito 

socialmente, através do mercado.  

Como trabalho e obrigação, as compras de provisão não são prazerosas 

e são, na maior parte das vezes, feitas com vistas a “se livrar” da tarefa. Quer 

dizer, quanto mais rápidas e objetivas as mulheres forem no supermercado, 

mais satisfeitas sairão. Entretanto, a percepção do tempo no supermercado 

varia e diferentes temporalidades convivem em cada visita a uma loja: o tempo 

do trabalho, de vencer a lista e o tempo de flanar, desejar, sonhar.  
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Em uma das ocasiões em que acompanhei Ana comentei, ao final, que 

nossa incursão pelo supermercado tinha durado 33 minutos. Ela reagiu à 

informação dizendo: “tudo isso?... Supermercado para mim é perda de tempo.” 

Ana e Iara declaram não gostar de fazer compras em supermercado. Ambas, 

em mais de uma ocasião, manifestaram, entre suspiros, sua vontade de largar 

o carrinho na metade das compras, no meio do supermercado, e irem embora. 

Ana nunca chegou a abandonar as compras na metade, mas Iara, médica, que 

trabalha em tempo integral, e diz sempre sair com dor de cabeça do 

supermercado, sim:  

Algumas coisas não estão na lista, essa aqui é uma lista que eu já 

fiz, eu fiz pela metade, era domingo, eu tava de saco cheio já, entrei 

no mercado e brrrr... [risos] Agora liguei para a Edna [empregada] e 

ela disse: não sei mais a lista, você levou. Não sei o que você levou 

e o que não levou. 

Não serem prazerosas não significa, necessariamente, que as mulheres 

não gostem de ir ao supermercado. “Gostar eu gosto, mas queria ter mais 

tempo”, diz Clara. A queixa em relação à falta de tempo para o supermercado é 

bastante frequente, mesmo entre as que são enfáticas ao afirmarem: “Eu gosto 

de supermercado!” Comprar no supermercado é um trabalho que consideram 

ser seu e que acreditam fazer melhor do que seus companheiros e maridos, 

mas nem todas demonstram apreciar, pelo menos enquanto as compras 

significam trabalho. 

INVISIBILIDADE DAS COMPRAS DE ABASTECIMENTO 

Durante o período em que realizei a pesquisa de campo, costumava ligar 

para minhas interlocutoras às segundas-feiras para investigar se pretendiam ir 

ao supermercado naquela semana, pedindo que me chamassem caso 

decidissem fazer compras. Em muitas dessas ligações, as mulheres se 

desculpavam por não terem me ligado na semana anterior, explicando que “Ah, 

desculpa, não te liguei na semana passada porque [não fiz compras/não A ut
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comprei nada], só passei na [padaria, no minimercado, no “Chico”8] para 

[buscar, apanhar, pegar] [pão, frios, banana, umas coisinhas que faltavam]”.  

Destacam-se nessas falas o caráter de passagem dos estabelecimentos 

comerciais; o caráter rotineiro e, em geral, não planejado das compras de 

abastecimento; o fato de que esses estabelecimentos são lugares familiares, 

quase extensões das casas das mulheres, aonde vão para “pegar”, “apanhar” 

ou “buscar” os produtos que necessitam e não para compra-los.  

Evidencia-se, aí, também, o caráter de invisibilidade das compras como 

tarefa doméstica. Parece possível considerar que, para serem entendidas 

como compras, as práticas de abastecimento ou provisão necessitam ser feitas 

em grandes quantidades e, portanto, serem visíveis e significativas, como as 

que elas programavam para fazer acompanhadas de uma pesquisadora. As 

compras que fazem no dia a dia não são visíveis nem para elas mesmas. 

O significado de comprar, para as mulheres que acompanhei, então, tem 

a ver com algo que é realizado de forma especial, planejada, com um dispêndio 

maior de energia, tempo e dinheiro. O que fazem no cotidiano é simplesmente 

suprir alguma necessidade específica e não representa exatamente “fazer as 

compras”. Portanto, são compras tão invisíveis quanto o próprio trabalho 

doméstico. 

FEMININO E MASCULINO NO SUPERMERCADO 

Leonora, divorciada, há algum tempo descobriu que sua empregada 

“compra melhor e é mais econômica” do que ela. Desde então, Rosi é a 

responsável pelas compras de provisão da casa de Leonora. Rosi gosta muito 

da tarefa de ir ao supermercado para sua patroa. Foi ela que provocou a 

mudança, criticando Leonora como compradora. Acompanhei-a duas vezes. 

Seu desempenho, durante as compras, é de especialista, já que controla o 

tempo, observa preços e qualidade dos produtos. Durante as compras, fez 

questão de me mostrar seus conhecimentos sobre alimentos e produtos de 

limpeza, sempre falando com tom de autoridade no assunto. Porém, ela não 

                                                           
8 Pequeno supermercado localizado no bairro Lagoa da Conceição, bastante  frequentado pelos 
moradores da região. 
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costuma fazer compras em quantidade para si mesma. Explica que falta 

dinheiro, então só vai aos mercadinhos próximos de sua casa, no bairro 

Campeche, para buscar alguma coisa que falta para o preparo de alimentos. 

Em geral, o leite em pó consumido por seu filho mais novo é pago por Leonora 

e comprado por Rosi, junto com as demais compras para a casa da patroa. 

Uma vez por mês, juntas, Leonora e Rosi preparam a lista. Leonora 

deposita o dinheiro na conta corrente de Rosi e esta parte para o 

supermercado para comprar, de uma vez só, todos os produtos necessários 

para a realização das tarefas de alimentação e limpeza do período. Além do 

supermercado uma vez por mês, semanalmente, Rosi vai à feira livre próxima à 

casa de Leonora para comprar legumes, frutas e verduras, responsabilizando-

se, aparentemente, por todos os afazeres domésticos da casa de Leonora, 

bem como pela administração do orçamento destinado à provisão. É bem 

possível que, ao fazer compras em grandes quantidades para Leonora, Rosi 

realize suas próprias fantasias a respeito do que significa ser uma boa dona de 

casa. 

Porém, enquanto Leonora relatava a forma como organizou essa parte 

de sua vida doméstica, que a deixou muito satisfeita por ver-se livre do 

supermercado, no qual nunca teve prazer, e por estar economizando, revelou 

que continua indo ao supermercado toda semana para comprar produtos que 

Rosi não sabe ou não está autorizada a comprar, como o chocolate que o filho 

gosta, algum alimento especial para receber amigos ou as bebidas alcoólicas – 

cervejas, vinhos, destilados – usados para abastecer a adega e o bar. Todos 

domínios a que Rosi não tem acesso.  

Leonora encontrou, em sua casa, uma equação em que ela representa o 

masculino das compras, enquanto Rosi faz o papel reservado ao feminino. De 

acordo com Perrot (2009: 76), o gênero do comprador produz o gênero da 

compra. A antropóloga cita pesquisas sobre consumo que revelam que os 

homens tendem mais às compras lúdicas, enquanto as principais escolhas 

referentes à alimentação e higiene pessoal e doméstica ficam por conta das 

donas de casa e, no caso do Brasil, das empregadas domésticas. 
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Encontrei algumas vezes Antônio, marido de Taís, no supermercado. Em 

muitas delas, ele carregava uma lista preparada por ela e preocupava-se em 

fazer a compra corretamente, pois “sabe como é a Taís, né? Se eu chego em 

casa com o produto errado vou ouvir a semana inteira.” Em outras, em geral no 

horário do almoço, Antônio estava simplesmente passeando no supermercado, 

comprava um cerveja especial ou um chocolate para o filho mais velho que o 

acompanhava. Aí se observa claramente a divisão de gênero nas compras, 

que, mesmo quando executadas pelo marido, têm conotações diferentes. A 

compra de alimentos seguia a lista definida por Taís, enquanto o passeio e a 

compra lúdica eram atitudes autônomas de Antônio. Que o mercado é ocasião 

de fazer outra coisa que não compras não é privilégio de classe, mas de 

gênero, sugere Perrot (2009: 79), numa afirmação que minhas observações 

confirmam. 

Mesmo quando os homens fazem as compras de produtos que são 

necessários para a realização das tarefas domésticas, seguindo, em geral, 

listas preparadas ou administradas pelas mulheres, suas compras têm maior 

visibilidade (PERROT, 2009). Primeiro pelo fato de serem, na maior parte dos 

casos, exceções. Segundo, porque tendem a comprar em maior quantidade. 

Gabriel, marido de Vicky eventualmente a acompanha ao supermercado. Na 

ocasião em que fomos juntos, os três, Gabriel chegou depois de termos 

percorrido toda a loja. Vicky já tinha enchido o carrinho de acordo com sua 

lista. Sentamos na lanchonete do Angeloni do bairro Santa Mônica para 

esperar por Gabriel. Este chegou, cumprimentou-nos, deu uma olhada no 

carrinho e partiu para o interior da loja. De tempos em tempos, voltava até onde 

estávamos e colocava os produtos que havia escolhido no carrinho: queijos em 

grande quantidade, mais leite fermentado do que ela já havia colocado, dois 

pacotes de 16 rolos de papel higiênico, etc. Cada vez que ele vinha até nós 

com mais produtos, Vicky ria da situação: “eu não disse que ele exagera?”, “te 

disse que não compro papel higiênico, porque o Gabriel sempre compra. Lá em 

casa, nunca falta.”  

Muitas vezes, comentando meu trabalho com amigos ou com médicos 

que fui consultar por motivos particulares, ouvi: “pergunta para mim, eu adoro 

supermercado”. Porém, em todas as tentativas de aprofundamento do tema, 
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descobri que eles faziam as compras, mas eram guiados, em geral, por suas 

mulheres, que, em geral, preparam as listas de compras: “lá em casa era eu 

quem fazia”, disse David (55 anos, casado, dois filhos, médico e amigo do Rio 

de Janeiro), mas minha mulher mudou o esquema, agora manda a empregada 

e o motorista”.  

Enquanto as mulheres entrevistadas encaram, na maior parte do tempo, 

as compras como trabalho e manifestam sua insatisfação com a obrigação de 

cumpri-lo, os homens dizem gostar. Talvez gostem porque suas compras não 

são revestidas da responsabilidade de suprir o necessário para o dia a dia, são 

complementares e de itens que remetem mais ao lazer, como bebidas e 

chocolates, do que ao cotidiano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De um modo geral, procurei apresentar a atividade de comprar e 

frequentar lojas como parte constituinte da normalidade do cotidiano, que, ao 

mesmo tempo que representa lazer e prazer, tem uma forte conotação de 

trabalho, especialmente no caso das compras de provisão em supermercados. 

Esta conotação gera uma ambivalência na relação das mulheres com a 

atividade, o que se observa, facilmente, acompanhando-as durante a tarefa. 

  Por ser trabalho doméstico, a atividade de provisão é também invisível, 

ou só perceptível quando não realizada. As compras são parte de praticamente 

todas as tarefas de uma boa dona de casa, assim, carregam o peso da 

responsabilidade que estas mulheres assumem para si na manutenção e 

promoção do bem estar de suas famílias. 

 Neste sentido, preconceitos e marcações de gênero são também 

observáveis quando se reflete sobre as compras para o cotidiano familiar: a 

associação das compras com descontrole feminino; a provisão como trabalho 

feminino, mesmo que seja apenas dirigindo o processo de comprar; a 

visibilidade das compras masculinas, por serem mais volumosas e por serem 

exceções. Concomitantemente, as críticas que as mulheres fazem à 

competência de seus maridos como compradores podem denotar uma espécie 
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de “reserva de mercado”, um desejo de não compartilhar esse saber como 

forma de manutenção de um espaço de poder na família.  

O que fica evidente, então, é que a mais simples “passadinha no 

supermercado” é, sim, carregada de significados e uma excelente oportunidade 

para que se estude e compreenda as maneiras pelas quais nossa cultura e 

nossa sociedade se constroem e se reproduzem. 
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