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Resumo:  
Os movimentos feministas desde o século XIX buscam por igualdade de gênero tanto na 
vida pública como na vida privada. A mulher, destinada ao espaço doméstico e aos papeis 
de mãe e esposa, há muito questiona seu lugar na sociedade. A casa de bonecas como 
brinquedo de meninas, que prepara para a vida adulta, é o objeto perfeito para que muitas 
mulheres artistas contemporâneas discutam e exponham metaforicamente essas 
questões. A casa, quase sempre sinônimo de proteção, pode tornar-se cela de um exílio 
privado. 
 
Palavras-chave:  
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Abstract: 

Feminist movements since the nineteenth century seek for gender equality in public and 
private life. The woman destined for domestic space and the roles of mother and wife 
questions their place in society. The dollhouse as a toy for girls that prepares for adulthood 
is the perfect object for many contemporary women artists to metaphorically discuss these 
issues. The house that can be synonymous of protection can become cell of a private exile. 
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A sociedade do século XIX e início do século XX era industrial, urbana, política e 

economicamente liberal. Nessa época nasceram os questionamentos sobre a ideia 

de lucro a qualquer custo e também as lutas por direitos dos operários, mas todo 

esse cenário não incluía a participação feminina. Foi durante essa conjectura de 

fatores que também surgiram as primeiras reivindicações feministas. Mulheres 

começaram a questionar as proibições relacionadas à família, à sexualidade, ao 

voto e à sua participação na vida política e pública. 
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A casa sempre foi considerada o espaço feminino por excelência, isto é, um lugar 

de direito e de dever das mulheres oferecido e garantido pelos homens. No texto O 

público e o privado, de Flávia Biroli, ela explicita que o espaço doméstico e a 

extrema dedicação colaboraram para que a  domesticidade feminina fosse vista 

não só como um ponto natural e distintivo, mas também “como um valor a partir do 

qual outros comportamentos seriam caracterizados como desvios”. (BIROLI, 2014, 

p.32) 

Já, em 1832, Charlotte Perkins Gilman publica o romance “O papel de parede 

amarelo”, quando tinha apenas 32 anos, narrando sua história por entre quatro 

paredes. O livro conta a história de uma mulher “doente” que é levada pelo marido 

(que também é seu médico) a habitar uma casa fora da cidade para melhorar sua 

saúde. O sofrimento psíquico da mulher  é narrado em forma de diário, uma vida 

oprimida em que o marido controla o seu estado mental e físico. Um rasgão no 

papel de parede amarelo da casa, no entanto, surge como um respiro de 

autenticidade e ferramenta para evitar a loucura. Gilman participou da busca de 

direitos das mulheres até sua morte em 1935. Nos anos 70 sua obra foi 

redescoberta pelo movimento feminista norte-americano. 

Mas, apesar de os primeiros movimentos feministas terem sido iniciados no século 

XIX, foi o feminismo da segunda onda, a partir de 1960, que ajudou a escancarar e 

transformar as muitas conotações psíquicas de “lar” para as mulheres, revelando 

aspectos de um local tanto de solidão feminina quanto de crise. A mesma casa que 

abrigava e que era metáfora de proteção, muitas vezes transformava-se em um 

“exílio forçado privado e interno” protegido e escondido pela ideia de preservação 

da intimidade e privacidade. 

 

A casa de bonecas 

 

“Casa de bonecas” (Et Dukkhjem) foi o título de uma peça teatral escrita pelo 

dramaturgo norueguês Henrik Ibsen em 1879. A peça em três atos questionava as 

convenções sociais do casamento e retratava a hipocrisia e conservadorismo da 

sociedade no final do século XIX. Mediante as reivindicações feministas que já 

aconteciam na Europa, a peça teve grande repercussão, mas também sofreu 



violentas censuras, pois na obra a personagem principal, Nora, abandona o marido 

e os filhos em busca de sua “liberdade pessoal”, uma ideia não tolerada em uma 

sociedade dominada pelo genêro masculino. 

O título da peça remete ao brinquedo lúdico e inocente (com um grande teor  

normativo incutido dentro dele, diga-se de passagem), que sempre foi oferecido às 

meninas para que essas aprendessem, desde cedo, a ocupar e lidar com o espaço 

e  papel destinados a elas na sociedade patriarcal: o espaço doméstico e o papel 

de esposa/mãe. Enquanto aos meninos era (é) destinado e incentivado a 

exploração da rua, do poder, da aventura interplanetária, às mulheres restava 

(resta) o dever de repassar por várias vezes o itinerário privado da casa: da sala 

para cozinha e desta para o quarto dos filhos. Casa e mulher praticamente 

tornavam-se uma só, mas sempre foi deixado muito claro, nas entrelinhas das 

normas sociais, que sua presença ali era indispensável para que todo o resto fluísse 

com perfeição. O papel reservado à mulher não é só parte de uma máquina social, 

mas uma importante engrenagem para que o todo funcione. 

Foi sempre dito às mulheres que elas serviam apenas para certas tarefas, que só 

estariam seguras dentro de casa, protegidas entre quatro paredes, cuidando da 

família e com um marido que controlasse suas ações. Apesar de toda a luta 

feminista em andamento desde o século XIX, a formação de uma “identidade 

feminina” desprotegida e frágil ainda é fortemente construída socialmente desde a 

infância. O “ser menina”, apesar dos esforços feministas incansáveis no sentido de 

que essa frase não soe como pejorativa, e sim, como uma afirmação positiva, ainda 

é sinônimo de fraqueza e inferioridade na sociedade atual, em pleno século XXI. 

As mulheres continuam lutando por igualdade de gênero tanto na vida pública como 

na vida privada. A reestruturação do horizonte feminino à esfera doméstica ecoa 

até hoje. 

O espaço doméstico é onde a maioria das crianças é aculturada1 pela primeira vez. 

Assim, uma casinha de bonecas deveria ser um brinquedo para ambos os sexos 

em uma sociedade que busca igualdade entre os gêneros. Não é à toa ela se 

                                                 
1 A palavra aculturada aqui é utilizada entendendo que a cultura original e natural das crianças 
considera a igualdade entre os gêneros. A aculturação, isto é,  a introdução de uma cultura machista, 
ocorre durante a infância na maioria dos espaços sociais familiares e públicos que a criança 
frequenta. 



encontrar em evidência em espaços terapêuticos, muitas vezes como a ferramenta 

central do trabalho criança/terapeuta. Parte do apelo da casa de bonecas, como 

objeto de brincadeira e curiosidade, reside em seus conteúdos sedutores, como os 

bonecos e acessórios domésticos que se aninham dentro dela podendo ser 

reorganizados e adicionados, ecoando as aspirações e fantasias de vidas adultas 

reais. O interior pode ser revelado no exterior, proporcionando um espaço de jogo 

moldado por normas e desejos sociais. Mas, ao mesmo tempo, sua função como 

brinquedo permite à criança atuar e perseguir desejos transgressores, por exemplo, 

no rearranjo não convencional de salas e bonecos, no deslocamento de móveis ou 

na resolução diferenciada de conflitos familiares. O brincar com a casa de bonecas, 

uma miniatura do próprio lar e metáfora do mundo interno, ajuda a criança a 

organizar seus espaços internos e externos. Se a casa é o seu reflexo, brincar de 

casinha a ajuda a projetar o tipo de lar e de cidadão que quer ter e ser quando 

adulta, independentemente do seu gênero. A miniatura nos faz sonhar e é uma das 

moradas da grandeza2, (2001, p.160), nos diz poeticamente o filósofo francês 

Gaston Bachelard. 

 

Artistas mulheres e casas de bonecas 

 

Não é de admirar que a casa de bonecas tenha tomado a imaginação de muitas 

artistas contemporâneas que tentam subverter algumas das associações culturais 

sobre a “casa” e o “lar”. Na década de 1970, Miriam Schapiro e Sherry Brody 

reconheceram o potencial imaginativo e subversivo do tema quando criaram sua 

Dollhouse (Figura 1) como parte do projeto Womanhouse3 . A casa de bonecas de 

Schapiro tem imponentes dois metros de altura e combina beleza, conforto e a 

suposta segurança da casa com terrores (internos e externo) existentes dentro de 

                                                 
2 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001, p.160-163. 
3 Em 1971, Miriam Schapiro se juntou a Judy Chicago como codiretora do Feminist Art Program do 

California Institute of the Arts. O objetivo explícito do programa era “ajudar as mulheres a reestruturar 
suas personalidades para serem mais consistentes com seus desejos de serem artistas e ajudá-las 
a construir suas atividades artísticas a partir de suas experiências como mulheres”. Essa intenção 
encontrou sua expressão concreta no espaço- instalação criada pela comunidade. O projeto, 
Womanhouse (January 30 – February 28, 1972), foi uma instalação feminista e um espaço de 
performance criado para e por mulheres em uma casa abandonada em Hollywood. Fonte: 
http://www.womanhouse.net/ 



suas paredes. Criaturas invasoras reais e imaginárias perturbam a aparente 

tranquilidade e ordenação da casa. Enrolada no chão da sala há uma cobra 

cascavel. Do lado de fora da janela do quarto do bebê há um urso gigante olhando 

para o pequeno monstro que está no berço (sim, há um monstro no berço), 

enquanto o bebê real está sentado próximo a um ovo, ameaçado por um escorpião, 

sem se importar com o crocodilo, descansando em uma prateleira da estante. Dez 

homens olham pela  janela da cozinha, representando a ameaça que vem do lado 

de fora.  

Dollhouse nasceu de uma série que Schapiro chamou de “santuários” em que ela 

explorou suas várias identidades como artista, esposa e mãe. Cada um dos 

cômodos, ou celas (como ela chama), é mobiliado para sugerir esses papéis 

diferentes e conflitantes, incluindo uma cozinha, uma sala de estar, um quarto de 

estrela de Hollywood, uma "sala de harém" e um estúdio de artista mulher (no qual 

o modelo nu é masculino). Por meio das identidades evocadas por cada sala 

cuidadosamente mobiliada, a artista brinca com papéis de gênero e estereótipos 

conflitantes dentro dos espaços da casa e do lar. Dollhouse revela uma gama de 

complexidade e contradição muito além do alcance dos brinquedos das meninas 

ou noções estereotipadas do lugar da mulher. Ela convida a refletir sobre questões 

de gênero que preocupavam mulheres artistas de sua geração e que ressoam até 

os dias atuais.  

 



 

 

Figura 1 - Miriam Schapiro, Dollhouse, 1972, madeira e objetos, Smithsonian American Art 
Museum. Fonte: https://americanart.si.edu/artwork/dollhouse-35885 

 

 

No final da década de 90, a artista conceitual alemã Hanne Darboven (1941-2009) 

usou a casa de bonecas para explorar sua preocupação constante com os papéis 

do tempo e da memória. Famosa desde os anos 1960 por seus escritos 

compulsivos, que narram sua existência e a passagem do tempo, Darboven 

posicionou duas casas de bonecas em uma instalação chamada Leben (Figura 2). 

O trabalho incluiu 2.782 escritos diários escritos à mão e desenhos narrando sua 

vida durante este período de tempo. Uma casa de bonecas representava uma casa 

alemã clássica do século XIX, enquanto a outra era da década de 1950. Ambas 

foram abertas de um ou dos dois lados com minúsculos quartos mobiliados visíveis 

para o espectador. Questões de escala foram acentuadas através de suas posições 

em uma grande galeria, em que as paredes eram cobertas com as páginas escritas 

de seus diários. As paredes forradas de texto criaram um estranho espaço 



volumétrico, no qual essas casas em miniatura assumiam uma presença quase 

mística, com suas minúsculas entranhas exibidas como relíquias antigas.  

As casas de bonecas são altamente simbólicas em Leben, como se a artista através 

delas apontasse o caminho para a compreensão de suas histórias familiares para 

além da palavra. Elas parecem íntimas e lúdicas, mas também objetos quase 

sagrados de devaneio, posicionados entre as suas histórias pessoais escritas 

compulsivamente. Em uma rápida primeira olhada no trabalho de Daborven já 

sentimos que a artista quer nos contar algo que aconteceu entre aquelas quatro 

paredes. Alguma coisa que aquelas quase 3000 folhas escritas à mão por anos, 

talvez não possuam palavras suficientes para exprimir. 

 

 

 

 

Figura 2 - Hanne Darboven, Leben, leben (Life, living), 1997–98, 2782 papeis escritos, 32 
fotografias e duas casas de bonecas. Fonte: https://ocula.com/art-galleries/spruth-

magers/artworks/hanne-darboven/leben-leben--life-living-1997-1998/ 

 

 

Já no século XXI, a artista inglesa Rachel Whiteread apresenta a instalação Place 

(Village) (Figura 3), que consiste em mais de 150 casas de bonecas sem mobília, 



colecionadas por ela ao longo de 20 anos, adquiridas em briques e pela internet, e 

que, atualmente, fazem parte do acervo permanente do Museum of Chilhood em 

Londres. Apesar de não haver nenhum ser humano na vila, as luzes estão acesas 

nesta cidade deserta de casas espalhadas por uma encosta em miniatura. A 

crescente aldeia em miniatura contraria as tradicionais ideias de que casas de 

bonecas remetem ao conforto do lar. Esses espaços vazios perderam seus 

conteúdos domésticos e associações de gênero, sugerindo a possibilidade de uma 

catástrofe repentina que provocou uma deserção súbita.  

Na primeira exibição do trabalho, em 2007, no Museo d’Arte Contemporanea 

Donna-Regina (MADRE), em Nápoles, havia 52 casas vazias colocadas em um 

espaço escuro da galeria, também escura, espremidas dentro de suas próprias 

caixas de transporte. Casas individuais com pouco espaço privado e jardins.  Esta 

aldeia deserta, desde sua primeira exposição, ainda que cheia de luz e totalmente 

iluminada, sempre pareceu um monumento fantasmagórico a uma comunidade 

abandonada.  

Concebendo o artista como uma mistura de criança e adulto, Whiteread questiona 

e faz refletir sobre a concepção de casa e de lar e seus valores simbólicos. 

O trabalho da artista foi doado em 2017 para o Museum of Childhood em Londres. 

Segundo a artista, a instalação foi doada para este museu pois é um trabalho que 

atrai tanto adultos como crianças, que juntos formam histórias, formulam e 

respondem perguntas, comprovando que uma casa de bonecas, ou melhor uma 

vila de casa de bonecas, pode ser também um lugar ideal para se discutir questões 

como política e sociedade juntos. 

 

 

 



 

Figura 3 - Rachel Whiteread, Place (Village) (2006-2008) 200 casas de bonecas e luzes. Fonte: 
https://www.vam.ac.uk/moc/exhibitions/placevillage/ 

 

Night Hunter (Figura 4) é uma animação feita à mão pela artista americana Stacey 

Steers. A filmagem foi feita durante quatro anos e utilizou-se mais de 4.000 

colagens para a animação de 15 minutos de duração. Night Hunter é principalmente 

em preto-e-branco, mas possui toques de cor que percorrem os elementos como 

sangue através de um corpo. Objetos pulsam. Os ovos, por exemplo, são tingidos 

de amarelo pálido que vai e vem, parecendo vibrar. Eventualmente, eles se abrem 

para liberar um bando de pássaros fantásticos e embaçados. 

As imagens de ilustrações de livros dos séculos XVIII e XIX, descrevendo densas 

florestas, abundantes papéis de parede de artes e ofícios e interiores sombrios 

tornam-se cenários para a ressuscitada estrela do cinema mudo Lillian Gish, que 

costura e cozinha, mas também enfrenta vermes gigantes, mariposas, uma cobra 

ameaçadora e ovos em proliferação. As características e gestos emocionalmente 

instáveis de Gish registram medo, nojo, tédio e horror. Uma ansiedade doméstica 

é transmitida enquanto se assiste a animação. Um misto de pesadelo e devaneio 

se passa dentro do confinamento doméstico. Assim como na casa de bonecas de 

Miriam Schapiro, imagens de ovos, pássaros e serpentes misturam-se ao ambiente 

doméstico supostamente seguro. A angústia torna-se maior, principalmente, 

quando Steers projeta o filme, trechos diversos em cada um dos 10 cômodos de 

uma casa vitoriana preta, medindo 1m50cm de altura (Night hunter house – Figura 

5). Ao se espiar pelas janelas da casa, como voyeurs que invadem a privacidade 

alheia, vê-se uma casa completamente mobiliada toda em preto, onde a única luz 



existente é a que vem do filme projetado nos diversos cômodos, dividido em trechos 

distintos, em loop, o que produz no espectador um misto de horror e vertigem. 

 

 

 
Figura 4 - Stacey Steers, Frame Night hunter, 2011. Filme 35mm to HD, 15’30”, som estéreo. 

Fonte: https://staceysteers.com/ 

 

 

 
 

Figura 5 - Stacey Steers, Night Hunter, (instalação). Boise Art Museum, Boise, ID, 2014 Fonte: 
https://staceysteers.com/ 

 
 



Conclusão 
 
A luta por identidade de gêneros remonta ao século XIX. A revolução industrial, 

com seu processo de evolução técnico-econômico e conquistas trabalhistas,  

provocou o surgimento das primeiras reivindicações feministas e a participação da 

mulher na vida pública.  

A partir de 1960, porém, com o feminismo de segunda onda, a busca da 

transformação do “lar”, até então, lugar de preservação e intimidade da mulher 

tornou-se mais enfática. 

Muitas artistas ao longo do tempo têm produzido suas obras, tentando promover  a 

identidade de gêneros, desmistificando a criação de uma “identidade feminina”, 

sempre frágil e submissa, cultuada desde a infância.  

Para isso, tem sido usada frequentemente, como uma metáfora da casa real, do 

seu interior e do seu exterior, a casa de bonecas, um brinquedo que deveria ser 

utilizado na infância, sem distinção de papéis. Assim, a “Dollhouse”, de Miriam 

Schapiro e Sherry Brody, a instalação “Place”, de Rachel Whiteread, bem como, a 

animação “Night Hunter”, de Stacey Steers. 

A casa, como ambiente privado dentro do espaço público, rompe e discute a 

membrana que separa essas duas esferas. No estranhamento que é criado pela 

arte, pelo choque da junção do estranho com o familiar, pode-se, talvez, vislumbrar 

outros modos de viver, e, no caso de algumas mulheres artistas, esse 

escancaramento das vísceras da casa, dentro de um local público para que todos 

possam ver, pode ser o grito necessário emprestado a muitas mulheres que se 

encontram dentro de um exílio doméstico forçado e privado. 
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