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RESUMO 

O presente trabalho desenvolve uma análise sobre os bares enquanto ambientes 

de dominância masculina. A Divisão Sexual dos Corpos resultou em uma Divisão 

Sexual das Cidades, onde toda a organização social foi projetada pela separação 

entre público e privado, destacando a relação desigual entre os gêneros, produto 

do sistema patriarcal. Enquanto para determinadas mulheres coube o lugar da 

casa, alguns homens se satisfizeram com a liberdade dos espaços públicos. 

Desta forma, a pesquisa buscou compreender alguns meios pelos quais as 

mulheres analisadas nesta pesquisa se inseriram dentro de espaços de 

sociabilidade masculinos, tendo como foco de investigação o bar. Uma vez que 

ser mulher e frequentar ambientes que remetem à virilidade é uma forma de 

resistência, tal estudo baseou-se na perspectiva dos movimentos feministas, 

enfocando no anarcofeminismo, para compreender o processo de inserção de 

determinada categoria de mulher nos espaços públicos. Em suma, verificou-se 

com o trabalho, que apesar do aumento da frequência feminina nestes espaços, 

os estigmas e preconceitos sofridos por estas ainda se fazem presentes, posto 

que aceitação e aprovação são conceitos diferentes. No entanto, por ser tratar 

de um lugar de sociabilidade, o bar deve ser compreendido também como um 

espaço de ressignificação, visto que a mulher em bar, representa a ocupação 

destes ambientes por esse novo indivíduo urbano. À fim de alcançar o propósito 

da pesquisa, a elaboração da monografia se deu por meio de revisão 

bibliográfica. 

 

Palavras-chave: dominância masculina; desigualdade de gênero; mulher e 

bar; estigmatização; anarcofeminismo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

ABSTRACT 

The present work develops an analysis on the idealization of bars as 

environments of male dominance. The Sexual Division of the Corpses led to a 

Sexual Division of the Cities, where the entire social organization was designed 

by the separation between public and private, highlighting the unique relationship 

between the genders, product of the patriarchal system. While some women had 

the place of the house, some men were satisfied with the freedom of public 

spaces. In this way, this research sought to understand some of the stigmata and 

means by which these women analyzed in this research inserted themselves in 

spaces of male sociability, having as focus of analysis, the bar. Since being a 

woman and frequenting environments that evoke virility is a form of resistance, 

such a study was based on the perspective of feminist movements, focusing on 

anarchofeminist, to understand the process of inserting a certain category of 

women in public spaces. In short, it was verified with the work, that despite the 

increase of the female frequency in these spaces, the stigmata and prejudices 

suffered by these women are still present, since acceptance and approval are 

different concepts. However, because it’s a place of sociability, the bar should 

also be understood as a space of resignification, since being a woman in a bar, 

represents the occupation of these environments by this new urban subject. In 

order to achieve the purpose of the research, the elaboration of this dissertation 

took place through bibliographic review. 

 

Key Words: male dominance; gender inequality; woman and bar; stigmatization; 

anarchofeminist. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho analisa o modo como os bares foram estruturados 

enquanto lugares de dominância masculina, dado que as cidades foram 

moldadas por e para um Sujeito masculino específico. Tendo em vista que a 

perspectiva patriarcalista se faz presente em grande parte das ramificações dos 

espaços públicos, tais locais conservam uma forte desigualdade de gênero, 

influenciando na forma como os diferentes sujeitos vivenciam a cidade. À vista 

disso, procuro fazer uma análise sobre como as relações de gênero interferem 

na concepção dos sujeitos sociais ao transitar por determinadas zonas da 

cidade, baseando-me nas que possuem um ethos predominantemente 

masculino, como os bares, sendo estes estabelecimentos o foco desta 

pesquisa.   

Inicialmente, a monografia seria composta por revisões bibliográficas e 

um trabalho de campo feito em diferentes bares do Centro do Rio de Janeiro e 

Tijuca. Todavia, a metodologia utilizada para a construção deste projeto sofreu 

alterações em virtude do confinamento social provocado pela Pandemia da 

COVID-19. Devido a este acontecimento, o trabalho de campo teve que ser 

cancelado e a pesquisa restruturada, pautada agora na investigação do material 

teórico sobre o tema. Sendo assim, no processo de reorganização deste projeto, 

alinhei os capítulos através de uma linha do tempo, onde o Capítulo 1 é um 

apanhado mais abrangente sobre a História de determinadas categorias 

femininas e sua relação com o sistema patriarcal; o Capítulo 2 discorre sobre o 

movimento de contestação a este sistema e o processo de inserção feminino nos 

espaços públicos; e o Capítulo 3 analisa a questão do que é ser uma mulher em 

bar.   

No primeiro capítulo discorro sobre o lugar de determinadas mulheres ao 

longo da História. Através de uma análise sobre o papel social delimitado aos 

sujeitos masculino e feminino pelo sistema patriarcal, destaco o modo como 

diversas mulheres foram alocadas exclusivamente a função de procriadoras. 

Com isso, examino a relação existente entre a construção dos corpos sociais e 

seu vínculo com a divisão sexual das cidades, realçando a segmentação 

existente entre os espaços públicos, pertencentes aos homens, e os privados, 

reservados ao feminino. Dado que o sistema patriarcal utiliza como ferramentas 
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para subjugar as mulheres o controle sobre seus corpos, sexualidade, vida 

reprodutiva, e mantém estas em situação de dependência econômica 

(CAMURÇA, 2007), debato também sobre os dispositivos de controle sexuais. 

Através da análise da construção heterossexual dos corpos e da instituição do 

casamento, sinalizo a maneira como determinadas categorias de mulheres 

foram designadas para a função social da casa. Como o sistema patriarcal 

estipulou um tipo específico de mulher a ser seguido, aquelas que negavam tais 

delimitações eram estigmatizadas e marginalizadas, resultando no apagamento 

de muitas personalidades femininas de nossa História.   

Em vista disso, no segundo capítulo busco resgatar algumas destas 

personalidades, trazendo para o debate o movimento anarcofeminista que 

ocorreu no Brasil, no final do século XIX e início do XX. Tendo como principal 

referência Maria Lacerda de Moura, perpasso sobre as pautas levantadas por 

essas subversivas, além de sinalizar a maneira como tais mulheres influenciaram 

no movimento de inserção feminino nos espaços públicos. Considerando que 

durante muitos séculos a cidade foi local onde a liberdade de acesso era 

designada, sobretudo, à um sujeito masculino, o resgate destas personalidades 

nos mostra como o anarcofeminismo auxiliou na ressignificação de 

determinadas zonas da cidade pelas mulheres. Isto acarretou em um aumento 

da transitoriedade feminina nos espaços urbanos e suas ramificações, como os 

bares.   

Por conseguinte, no terceiro capítulo analiso a influência que a 

desigualdade de gênero teve na composição dos espaços urbanos. Por meio de 

uma comparação entre quais sujeitos sociais são autorizados pelo sistema 

patriarcal a circular pelas ruas da cidade e, identifico alguns dos estigmas 

sofridos por aqueles que não possuem tal aprovação social. Comparando o que 

é ser mulher pública X homem público, delimito como a arquitetura dos corpos 

sociais transborda para as cidades, sendo um reflexo de uma divisão sexual dos 

corpos que interfere na concepção desses espaços de sociabilidade, que são os 

bares. Como o foco do projeto são estes estabelecimentos, por meio de um 

estudo da relação existente entre os bares e seu público feminino, desenhei o 

modo como as relações consolidadas nestes espaços e seus valores simbólicos, 

sofrem interferência das questões de gênero. Assim, procuro entender com tal 
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pesquisa como a arquitetação social dos corpos influencia na vivência de 

determinadas mulheres nesses locais.   

Desta forma, o presente trabalho utiliza o espaço do bar como objeto de 

estudo para entender a forma como o patriarcalismo delimita espaços de 

transitoriedade entre os diferentes sujeitos. Visto que a sociedade brasileira, 

influenciada por este sistema, possui marcadores que evidenciam a relação 

desarmônica presente nas cidades, se faz necessário realçar tal problemática. 

Logo, falar sobre dominação masculina é compreender a existência de uma 

construção social dos corpos extremamente naturalizada no Brasil, que delimita 

as categorias homem e mulher. Ela encontra-se indubitavelmente relacionada 

com uma cultura falocêntrica que enxerga no patriarcado, uma justificativa para 

o homem definir a posição social a qual cada sujeito pertence. Portanto, não é 

desconhecido o fato de que a desigualdade de gênero é um traço estruturante 

de nossa cultura (FERNANDES,1981) e que compõe o bojo da estratificação 

social presente no país. Como GIDDENS (2008, p. 300) sinaliza:  

 

Os estudos sobre a estratificação foram durante muitos anos "cegos 
em relação ao gênero" - foram escritos como se as mulheres não 
existissem, ou como se não tivessem importância ou interesse 
quando se analisavam divisões de poder, de riqueza e de 
prestígio. Contudo, o próprio gênero é um dos exemplos mais 
profundos de estratificação. Não existe nenhuma sociedade em que os 
homens não tenham, em certos aspectos da vida social, mais riqueza, 
maior estatuto e influência do que as mulheres. [grifos meus]  

 
De acordo com Butler (2003), a autonomia masculina deve ser entendida 

como um caráter ilusório, que foi moldado por meio de uma 

cultural patriarcalista que favorece a figura masculina, principalmente o homem 

branco, hétero e CIS. Ela identifica o corpo como um produto da sociedade; um 

instrumento pelo qual um conjunto diverso de significados são impostos e 

naturalizados. Ele “(...) aparece como um meio passivo sobre o qual se 

inscrevem significados culturais, ou então como o instrumento pelo qual uma 

vontade de apropriação ou interpretação determina o significado cultural por si 

mesma.” (BUTLER, 2003, p. 27)  

Butler ainda discorre sobre como a heterossexualidade compulsória é 

uma construção social naturalizada ao longo dos séculos. É um conceito 

culturalmente construído que demarca tipos ideais de gêneros, sexos e corpos, 

“(...) que sancionam e constroem a sexualidade e a identidade de gênero em 
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termos heterossexuais.” (BUTLER, 2003, p. 113) termos heterossexuais.” 

(BUTLER, 2003, p. 113). Sendo assim, a heterossexualidade compulsória se 

caracteriza pela relação desse sujeito masculino que foi evidenciado como o 

detentor do poder, enquanto o feminino foi entendido como o “Outro” submisso 

(BUTLER, 2003). “De modo geral, diz-se que a mulher não é pensada a partir de 

si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse se opondo, fosse 

o outro do homem, aquela que não é homem.” (RIBEIRO, 2017, p.21)   

Preciado (2014), em sua obra Manifesto Contrassexual: práticas 

subversivas de identidade sexual, procura discutir como os corpos são frutos de 

uma construção heterossocial. Para o autor, a heterossexualidade não é algo 

estabelecido naturalmente e as diferenças sexuais dos corpos são construídas 

por uma tecnologia social. A crítica de Preciado parte da apropriação que esta 

tecnologia faz, do discurso de que a heterossexualidade é o modelo natural, para 

legitimar uma condição binária de gênero. Como ele destaca: 

  
Os papéis e as práticas sexuais, que naturalmente se atribuem aos 
gêneros masculino e feminino, são um conjunto arbitrário de 
regulações inscritas nos corpos que asseguram a exploração 
material de um sexo sobre o outro. A diferença sexual é 
uma heterodivisão do corpo na qual a simetria não é possível. O 
processo de criação da diferença sexual é uma operação tecnológica 
de redução que consiste em extrair determinadas partes da totalidade 
do corpo e isolá-las para fazer delas significantes 
sexuais. (PRECIADO, 2014, p. 26) [grifos meus]   

  
Deste modo, Preciado (2014) sustenta que o corpo é entendido como um 

texto concebido socialmente, que possui alguns códigos de produção e 

reprodução sexuais que se naturalizam enquanto os demais são 

erradicados.  Conforme o autor realça, “A (hetero)sexualidade, longe de surgir 

espontaneamente de cada corpo recém-nascido, deve se reinscrever ou 

se reinstruir através de operações constantes de repetição e de recitação dos 

códigos (masculino e feminino) socialmente investidos como naturais.” 

(PRECIADO, 2014, p. 26)   

Portanto, a noção de corpo está intimamente relacionada à construção 

social de gênero, uma vez que esses corpos são culturalmente concebidos 

através de uma divisão binária da sociedade. Isto posto, se faz necessário 

sinalizar as interseções que potencializam a desigualdade de gênero, tendo em 

vista que ela perpassa por variáveis que são indissociáveis a ela. Como Butler 
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(2003, p. 20) destacou, é inviável se pensar o gênero, sem se atentar para as 

interseções políticas e culturais presente em sua composição, pois ele “(...) nem 

sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes 

contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 

modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente constituídas.”   

Por conseguinte, ao discorrer sobre tal desigualdade, é preciso salientar 

qual categoria de mulher será analisada neste trabalho. Butler 

e Preciado evidenciam a necessidade de se pensar o gênero como uma 

categoria flexível, que enxergue os outros como corpos falantes, não 

necessariamente se enquadrando no binarismo imposto pela sociedade 

patriarcal. Desta maneira, procuro frisar ao longo do texto o tipo de mulher que 

será analisada, focando nos recortes que serão feitos. Por ser uma noção 

deveras fluida, meu objetivo não foi englobar todas as categorias de mulheres, 

tendo em vista que a pesquisa não daria conta de todas elas e, portanto, minha 

escolha se deu pelos limites impostos por um trabalho monográfico.   

Como já foi aludido anteriormente, meu trabalho foi costurado somente 

por referências bibliográficas e não pude fazer uma pesquisa de campo, devido 

a Pandemia da COVID-19. À vista disso, meu recorte foi influenciado por minhas 

leituras, autoras e vivências. Sendo assim, tal pesquisa se concentra em 

analisar, sobretudo, uma mulher que se enquadra enquanto branca, CIS e 

pertencente a classe média. Entretanto, é imprescindível ratificar que em 

nenhum momento esta pesquisa buscou universalizar a categoria Mulher, uma 

vez que tudo que foi analisado neste projeto, partiu do estudo de UMA categoria 

feminina específica e ressalto tal categoria escolhida em todo o trabalho. 

Portanto, é válido salientar que as dificuldades encontradas por estas mulheres 

não são necessariamente as mesmas dificuldades que as demais encontrarão. 

Existem marcadores socioculturais e econômicos que interferem e potencializam 

as desigualdades sofrida pelos diferentes sujeitos sociais, e que não podem ser 

esquecidos ao falarmos sobre gênero.   

Como Djamilla Ribeiro (2017) destaca que a universalização da condição 

de mulher baseia-se em uma noção inadequada de que todas as mulheres 

vivenciam a desigualdade de gênero da mesma forma. Assim, “ao persistirem na 

ideia de que são universais e falam por todos, insistem em falarem pelos outros, 
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quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem universais.” (RIBEIRO, 

2017, p.19) Logo, tal pensamento é deveras problemático, visto que cada 

categoria feminina sofre diferentes formas de opressão e, portanto, é preciso se 

atentar para os diferentes tipos de ser-mulher existentes.   

Em resumo, ao discorrer sobre a dominação dos corpos e dos espaços, 

influenciada pela desigualdade de gênero presente no país, a pesquisa foca sua 

análise, principalmente, em tal desigualdade como fator primordial à 

estruturação dos bares enquanto locais de dominância masculina. A escolha do 

bar como recorte para análise foi pensada em virtude de dois aspectos que 

compõem estes locais. O primeiro se apresenta pela relação que o público 

masculino tem com estes espaços, e o segundo, pelo modo como determinadas 

mulheres estão se fazendo cada mais presentes nesses estabelecimentos. 

Como os bares possuem um forte valor cultural e simbólico em nosso país, 

referente ao público masculino, tal pesquisa se propôs a entender como este 

“novo freguês” transita e é apreendido dentro destas instalações.  
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2. CAPÍTULO I: UMA HISTÓRIA DA DOMINÂNCIA MASCULINA   

 

"Pela maior parte da História, 'anônimo' foi uma mulher."  

 

Virgínia Woolf 

 

2.1. UMA PERSPECTIVA DAS “ESPECTADORAS”  

  

Discorrer sobre a História das Mulheres é uma tarefa um tanto complexa, 

visto que estas foram deixadas à margem da sociedade durante séculos. 

Beauvoir (1970, p.81), ao escrever que “O MUNDO sempre pertenceu aos 

machos.”, destacou bem o lugar designado às figuras femininas no decorrer do 

tempo. O espaço que elas ocupavam dependia exclusivamente dos olhares 

masculinos (COLLING, 2004). Aos homens coube a posição de protagonista, 

enquanto as mulheres foram dogmaticamente alocadas ao papel de 

espectadoras. Esta dimensão histórica pode ser entendida como consequência 

tanto de uma divisão sexual dos corpos, quanto de uma dominação masculina 

extremamente enraizada pelo sistema patriarcal, sendo posteriormente 

reforçada no capitalismo. Como resultado, ocorreu um embaçamento das 

categorias femininas enquanto componentes histórico-sociais.   

Para se entender o contexto histórico no qual as mulheres estão inseridas 

é preciso ter em mente o fato de que a instauração do patriarcado resultou em 

uma sociedade construída de acordo com os ditames masculinos. Pertencer à 

categoria dos dominados foi algo naturalizado nas mulheres, posto que o 

patriarcalismo é um sistema de dominação que se encontra presente em todos 

os aspectos de sua vida, influenciando até mesmo em sua criação e forma de 

agir. Tal sistema é uma construção social tão firmada em nossa cultura que não 

necessita de um discurso legitimador para se justificar. É apreendido pelo senso 

comum na qualidade de um componente inegável e natural do ser humano. 

(BOURDIEU, 1998)  

O sistema patriarcal tem como ferramenta de reiteração uma justificativa 

apoiada na utilização tendenciosa de determinados marcadores biológicos, que 

legitima a opressão feminina. Um exemplo disso é o termo “sexo frágil”. Entende-
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se aqui que o indivíduo da frase é exclusivamente a mulher, uma vez que ela foi 

assimilada como um ser, cuja condição natural é a fragilidade. Todavia, ela só é 

vista de tal forma porque foi concebida em uma sociedade moldada segundo 

uma concepção machista de feminilidade. Autores como Bombarda 

(1896) foram efetivamente importantes para a consolidação destes discursos, 

que fundamentaram as relações desarmônicas entre os corpos sociais.    

  

(...) é uma construção arbitrária do biológico, e particularmente do 
corpo, masculino e feminino, de seus usos e de suas funções, 
sobretudo na reprodução biológica, que dá um fundamento 
aparentemente natural à visão androcêntrica da divisão de trabalho 
sexual e da divisão sexual do trabalho e, a partir daí, de todo o cosmos. 
(BOURDIEU, 1998, p.33) [grifos meus]   

  

O patriarcado foi responsável por inscrever nos corpos femininos e 

masculinos marcadores culturalmente estruturados que deveriam ser 

apreendidos pelos indivíduos na qualidade de naturais e imutáveis. Por 

consequência, a divisão sexual dos corpos proporcionou que um tipo específico 

de homem1 se apossasse do lugar de Sujeito social e destinasse à mulher o 

lugar da submissão.   

Como Beauvoir (1967) sinaliza, que a passividade é uma dessas 

características culturais, apreendida enquanto essencial à “mulher feminina”. 

Entretanto, é preciso evidenciar que tal atributo nunca foi um dado biológico, e 

sim uma construção social que foi diariamente imposta às mulheres desde a sua 

infância, por toda a sociedade (BEAUVOIR, 1967), para desta forma, moldar um 

tipo ideal de feminilidade. Logo, fica nítido o fato de que, a partir de um 

determinado momento histórico, o homem precisou conceber culturalmente as 

mulheres enquanto passivas e submissas, a fim de ter maior facilidade em 

manter a dominação sobre seus corpos.   

A naturalização do patriarcado fez com que os dispositivos sociais de 

manutenção da ordem masculina fossem entendidos não apenas como naturais, 

 
1 O indivíduo masculino descrito como o principal detentor da cultura ao longo da História, é 
uma construção social muito específica de homem. O mais privilegiado pelo patriarcado é 
aquele que possui todos os dispositivos que o enquadrem como sendo concebido enquanto 
branco, hétero, CIS e pertencente à classe burguesa, principalmente. Ou seja, existem níveis 
de privilégios tanto masculinos quanto femininos, determinados por marcadores 
socioeconômico e culturais, que favorecem ou não os indivíduos nesta escala hierárquica que 
compõe o estrato social.  
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mas também como determinantes para a concepção do ser-mulher na 

sociedade. A partir de uma idealização falocêntrica2 de feminilidade, os homens 

condensaram nas mulheres todas as características entendidas como negativas 

(BOURDIEU,1998), para assim, respaldar as ações masculinas de dominação 

desses corpos. Como Beauvoir (1970, p. 16) destacou “(...) Desde 

a Antigüidade [sic], moralistas e satíricos deleitaram-se com pintar o quadro das 

fraquezas femininas.”  

Consequentemente, a divisão sexual dos corpos acarretou em uma 

divisão sexual do trabalho. A relação entre homens e mulheres foi concebida a 

partir de suas funções sociais, sendo estas determinadas por uma 

construção patriarcalista de mundo, que dita as regras de convivência, hábitos e 

costumes a serem seguidos. Esta influência patriarcal na arquitetura da 

sociedade produziu também uma disposição binária dos corpos sociais. Tal 

sistema concebeu um tipo ideal de masculinidade e feminilidade ao qual 

deveriam ser entendidos enquanto modelos a serem seguidos pelos diferentes 

indivíduos. Butler (2003, p. 52) ressalta que esses dois tipos ideias são 

constituídos “(...) por meio de leis proibitivas que produzem gêneros 

culturalmente inteligíveis, mas somente mediante a produção de uma 

sexualidade inconsciente (...)”.  

Tal sexualidade inconsciente deve ser entendida como o sistema 

heterossexual. Naturalizado em nossa sociedade, ele regula o gênero através 

deste binarismo, onde a categoria masculina se diverge da feminina por meio da 

realização das práticas do desejo heterossexual (BUTLER, 2003), que dispõe o 

homem enquanto dominador e a mulher enquanto dominada. Preciado (2014), 

em sua obra Manifesto Contrassexual: práticas subversivas de identidade 

sexual, salienta a noção de que os corpos são frutos de uma 

construção heterossocial. Ou seja, o sistema heterossexual deve ser entendido 

enquanto um dispositivo determinado socialmente, resultado da divisão sexual 

dos corpos que propôs uma noção binária de sociedade onde tal espaço só 

 
2 O termo falocentrismo faz referência a palavra "falo", que segundo Lacan deve ser entendida 
enquanto "significante" do desejo masculino no campo sexual (BONFIM, 2014). Isso 
acarretou o entendimento do falo como a representação de um significante fundamental para 
a composição social, que resultou na elevação do indivíduo masculino perante o feminino. 
Por este termo ser assimilado enquanto modelador de uma sexualidade binária dos corpos 
sociais, pode-se afirmar que ele auxiliou na legitimação da dominação masculina, tendo em 
vista que tal dominação seria consequência desta valorização do "falo" pelos homens.  
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comportaria dois tipos de sexos específicos3, sendo um superior e o outro 

inferior.  

  

A natureza humana é um efeito da tecnologia social que reproduz nos 
corpos, nos espaças e nos discursos a equação natureza = 
heterossexualidade. O sistema heterossexual é um dispositivo social 
de produção de feminilidade e masculinidade que opera por divisão e 
fragmentação do corpo: recorta órgãos e gera zonas de alta 
intensidade sensitiva e motriz (visual, tátil, olfativa...) que depois 
identifica como centros naturais e anatômicos da diferença sexual. 
(PRECIADO, 2014, p. 25)  

  

Assim, a idealização da heterossexualidade proporcionou uma 

hierarquização dos corpos sociais reservando a um grupo masculino específico 

todos os meios para fundamentar a sociedade de acordo com os seus princípios. 

Como resultado, tais homens acabaram por implementar as regras sociais sem 

levar em consideração, sobretudo, as diferentes categorias de mulheres 

(BEAUVOIR, 1970), visto que elas não possuíam um papel social de tanta 

grandeza quanto o deles.   

Isto posto, a superioridade masculina passou a ser construída através da 

apropriação destes grupos de todos os mecanismos de produção de 

conhecimento social e cultural, tal como a ciência, artes, literatura etc. Eles 

buscaram desta forma não só ratificar como também conservar o fato de que 

toda a sociedade foi esculpida por um Sujeito masculino exclusivo. Com isso, é 

possível compreender a relação de endeusamento que a figura do homem 

representa em toda a História.   

  

Tudo contribui para confirmar essa hierarquia aos olhos da menina (...) 
A literatura infantil, a mitologia, contos, narrativas, refletem os mitos 
criados pelo orgulho e os desejos dos homens: é através de olhos 
masculinos que a menina explora o mundo e nele decifra seu destino. 
A superioridade masculina é esmagadora: Perseu, Hércules, Davi, 
Aquiles, Lançarote, Duguesclin, Bayard, Napoleão, quantos homens 
para uma Joana d'Arc; e, por trás desta, perfila-se a grande figura 
masculina de São Miguel Arcanjo!” (BEAUVOUIR, 1967, p. 30)  

   

O endeusamento de tantas figuras masculinas possibilita uma melhor 

compreensão do lugar que foi reservado ao feminino no decorrer da História. 

 
3 Válido ressaltar que tanto este binarismo quanto a produção de uma sexualidade 
inconsciente, repousam na naturalização da heterossexualidade enquanto sistema 
institucionalizado e imposto aos corpos sociais (BUTLER, 2003). Desta forma, tais sistemas 
devem ser entendidos enquanto construções sociais.  
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Tudo ao redor da mulher foi feito para o homem e por ele e ela tem ciência disso 

(BEAUVOIR, 1967). O patriarcado assegurou que a sociedade fosse alicerçada 

por meio da ascensão masculina e de subordinação feminina. Essa mesma 

sociedade contribuiu para uma conceitualização negativa e inferior das 

mulheres. Logo, elas foram concebidas historicamente pelos homens, com a 

função social de “oposto negativo” deles.  Tal oposição, descrita de acordo com 

o pensamento patriarcalista, proporcionou a rivalidade existente entre os 

indivíduos masculino e feminino.   

 

A mulher é, assim, votada ao Mal. "Há um princípio bom que criou a 
ordem, a luz, o homem; e um princípio mau que criou o caos, as trevas 
e a mulher", diz Pitágoras. As leis de Manu definem-na como um ser 
vil que convém manter escravizado. O Levítico assimila-a aos animais 
de carga que o patriarca possui. As leis de Sólon não lhe conferem 
nenhum direito. O código romano coloca-a sob tutela e proclama-lhe a 
"imbecilidade". O direito canônico considera-a a "porta do Diabo". O 
Corão trata-a com o mais absoluto desprezo. (BEAUVOIR, 1970, p. 
101)  

 

2.2. O SUJEITO HOMEM E O QUASE-SUJEITO MULHER   

 

A História registrada a partir da ótica de um sujeito masculino 

característico, garantiu que a divisão sexual dos corpos fosse algo deveras 

assinalado. Beauvoir (1970), a partir da criação do termo “Outro” como 

ferramenta para explicar a construção do ser-mulher numa sociedade 

categoricamente masculina, evidencia essa hierarquização entre os corpos 

sociais. A constante necessidade dos homens de ter um Outro para se 

afirmar enquanto Sujeito acarretou na designação da mulher como o ser inferior; 

o quase-sujeito. Fundamentado na concepção de que a mulher é o Outro do 

homem, ele busca reafirmar a sua existência enquanto o verdadeiro arquiteto da 

sociedade, a partir da negação e submissão das figuras femininas.   

Desde o princípio do sistema patriarcal as mulheres foram pensadas, não 

por elas mesmas, mas sim pelos homens (BEAUVOIR, 1970). O patriarcalismo 

enxergou na dominância dos corpos femininos uma ferramenta de suma 

importância a ser utilizada pelo sujeito masculino para se reafirmar enquanto ser 

universal e, portanto, utilizou isto para validar uma sociedade baseada em um 

sistema de dominação-exploração. A concepção de um quase-sujeito mulher é 

uma construção social falocêntrica, uma vez que no decorrer da História, estas 
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foram apreendidas enquanto parte negativa do homem. As mulheres foram 

culturalmente concebidas como “deficientes”, e por mais distante que seja a 

referência à relação entre homens e mulheres ao longo da História, estas 

estiveram a maior parte do tempo subordinadas às figuras masculinas 

(BEAUVOIR, 1970).   

Por conseguinte, se torna nítido o fato de que a relação entre os sujeitos 

masculino e feminino foi historicamente moldada através de um discurso 

legitimador, utilizado por este primeiro grupo, para conservar uma relação social 

extremamente desigual, pautada na opressão e submissão feminina. Portanto, 

a noção do “Outro” em Beauvoir sinaliza a maneira pela qual a mulher é um 

produto de uma sociedade patriarcalista. A idealização da figura feminina 

depende dos aspectos que foram alocados a ela pela divisão sexual dos corpos. 

“A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em 

relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, 

o Absoluto; ela é o Outro.” (BEAUVOIR, 1970, p. 10)   

Deste modo, percebe-se que a estruturação dos corpos sociais é uma 

ferramenta sociocultural e política que molda padrões ideais a serem seguidos. 

Estes, são utilizados como mecanismos para corroborar o sistema patriarcal. 

Segundo Butler (2003, p. 19), a arquitetação política dos sujeitos “(...) procede 

vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, e essas operações 

políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que 

toma as estruturas jurídicas como seu fundamento.” Consequentemente, os 

indivíduos que não se adequam a tais operações políticas acabam sendo 

marginalizados pelo sistema, que visa preservar uma dominação masculina 

específica.   

Sendo assim, ao inscrever socialmente como as mulheres devem ser 

criadas enquanto figuras passivas e obedientes a ele, esse grupo masculino 

conserva uma dominância política de seus corpos, a partir de mecanismos 

legitimados pelo patriarcalismo. Tais mecanismos, preservam a desigualdade 

existente entre os indivíduos, além de serem utilizados para que as mulheres 

não consigam se afirmar enquanto Sujeitos e permaneçam desta forma no papel 

do Outro de maneira imutável. Impedindo-a de se colocar nos espaços 

entendidos como masculinos, o homem mantém a mulher comprimida em seus 
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papéis sociais, fazendo com que todo aspecto da vida feminina seja 

condicionado para que ela se torne dependente do homem.    

  

(...) escolhem para ela livros e jogos que a iniciem em seu destino, 
insuflam-lhe tesouros de sabedoria feminina, propõem-lhe virtudes 
femininas, ensinam-lhe a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa ao 
mesmo tempo que da toilette, da arte de seduzir, do pudor; vestem-na 
com roupas incômodas e preciosas de que precisa tratar, penteiam-na 
de maneira complicada, impõem-lhe regras de comportamento: 
"Endireita o corpo, não andes como uma pata". Para ser graciosa, ela 
deverá reprimir seus movimentos espontâneos; pedem-lhe que não 
tome atitudes de menino, proíbem-lhe exercícios violentos, brigas: em 
suma, incitam-na a tornar-se, como as mais velhas, uma serva e um 
ídolo. (BEAUVOIR, 1967, p. 23)  

  

2.3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS CORPOS   

  

A elaboração da feminilidade foi uma ferramenta utilizada pela dominância 

masculina. O vir-a-ser mulher é construído a partir de uma 

idealização patriarcalista de tais corpos, para conservar a superioridade do 

Sujeito homem. A problemática da divisão sexual da sociedade repousa no fato 

de que o sistema patriarcal utilizou um ideal binário de sexo para conservar uma 

categoria masculina específica no papel de Sujeito Universal. A partir de tal 

divisão binária dos corpos, este Sujeito homem angariou maior parcela de poder 

social e se conservou enquanto modelo de masculinidade a ser seguido pelos 

demais. Preciado (2014, p. 168) destaca o modo como tal binarismo amplifica 

“(...) a estigmatização política de determinados grupos (...) e permitem que eles 

sejam sistematicamente impedidos de acessar as tecnologias textuais, 

discursivas, corporais etc. que os produzem e os objetivam.”   

A conservação deste Sujeito homem resultou também na idealização 

do “mito da feminilidade”. Entendido como um manual de regras e costumes que 

deve ser inscrito nas mulheres desde seu nascimento, este influencia suas vidas 

cotidianamente. Devido ao fato delas terem sido condicionadas a permanecer à 

margem da sociedade as mulheres não conseguiam se definir objetivamente 

(BEAUVOIR, 1970), uma vez que tudo ao seu redor foi arquitetado pelo homem. 

Logo, para a mulher estabelecer-se enquanto figura feminina, ela precisou se 

espelhar na conceitualização de feminilidade criada a partir da perspectiva 

masculina.   
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Assim, à existência dispersa, contingente e múltipla das mulheres, o 
pensamento mítico opõe o Eterno Feminino único e cristalizado; se a 
definição que se dá desse Eterno Feminino é contrariada pela 
conduta das mulheres de carne e osso, estas é que estão 
erradas. Declara-se que as mulheres não são femininas e não que a 
Feminilidade é uma entidade. Os desmentidos da experiência nada 
podem contra o mito. (BEAUVOIR, 1970, p. 299) [grifo meus]   

  

Desta forma, o mito da feminilidade contribuiu para firmar uma percepção 

socialmente elaborada de que as mulheres devem ser vistas enquanto uma 

categoria vulnerável. Isto facilitou a construção de um “modelo ideal” de mulher, 

que representaria a oposição ao homem. A partir deste momento, o feminino 

passou a ser entendido não só como inferior, mas também como sinônimo de 

impureza e negatividade, uma vez que as características entendidas enquanto 

positivas foram histórica e culturalmente alocadas as figuras masculinas, e as 

demais, a este outro grupo. Assim, diversos pretextos biológicos foram 

empregados para moldar o corpo feminino na qualidade de imoral e sujo.   

A questão do sangue menstrual foi um dos principais fundamentos que 

conferiram a tais corpos o lugar da imundície, pois este aspecto remetia a sua 

natureza enquanto mulher. Beauvoir (1967, p.56) enfatiza tal problemática ao 

ressaltar que “(...) assim como o pênis tira do contexto social seu valor 

privilegiado, é o contexto social que faz da menstruação uma maldição. Um 

simboliza a virilidade, a outra a feminilidade.” Desta forma, a relação dicotômica 

entre Natureza e Cultura foi empregada na equação da divisão sexual dos corpos 

para legitimar a dominação masculina. Enquanto o homem já se julgava 

percursor e propagador da Cultura, a mulher era entendida enquanto sinônimo 

de Natureza. Isto foi utilizado como dispositivo pelo sistema patriarcal para 

atribuir um lugar social de inferioridade às categorias femininas, além de justificar 

a maneira como o homem passou a enxergar tais corpos enquanto objetos a 

serem subjugados por ele. Perrot salienta o modo como o pensamento 

aristotélico foi utilizado durante os séculos para legitimar estas diferenças 

culturalmente construídas entre os dois grupos:  

  

As mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, do 
humano e do animal. São uma ameaça potencial para a vida 
harmoniosa da coletividade (...) / As mulheres não são apenas 
diferentes: modelagem inacabada, homem incompleto, falta-lhes 
alguma coisa, são defeituosas. A frieza da mulher se opõe ao calor do 
homem. Ela é noturna, ele é solar. Ela é passiva e ele, ativo. O homem 
é criador, por seu sopro, o pneuma, e por sua semente. Na geração, a 
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mulher não passa de um vaso do qual se pode esperar apenas que 
seja um bom receptáculo.  (ARISTÓTELES apud PERROT, 2007, p. 
23) [grifo do próprio livro]  

  

2.4. O PATRIARCADO E SEUS DISPOSITIVOS DE CONTROLE SEXUAIS  

 

O advento do sistema patriarcal fez com que a sociedade enxergasse as 

diferentes categorias de mulheres como um objeto de prazer do homem. 

Algumas destas categorias4 eram entendidas enquanto um apetrecho, no qual o 

indivíduo masculino possuía a liberdade para negociar sua troca da forma mais 

benéfica a ele. A divisão sexual dos corpos condicionou a estas mulheres o lugar 

de serva e, portanto, deveriam possuir uma figura masculina que se encontrasse 

alocado ao papel de “senhor” de suas vidas (BEAUVOIR, 1967).      

Logo, discorrer sobre a noção de mulher enquanto propriedade perpassa 

necessariamente por uma análise acerca da instituição do casamento. Este foi, 

a partir da introdução do sistema patriarcal, um dos principais contratos sociais 

da História que possibilitou a utilização de mais uma categoria feminina5 como 

mercadoria pela sociedade. Segundo Beauvoir (1967), a mulher sempre foi 

ofertada em casamento para determinados homens, por outros homens. A 

instituição matrimonial impôs às mulheres uma relação de servidão, uma vez que 

"O princípio tutelar, frequente na jurisprudência ocidental, colocava a mulher 

casada numa condição de objecto [sic] durante toda a vida." (MILLET, 1970, p. 

17)     

Consequentemente, a dominação masculina promoveu o silenciamento 

de muitas vozes femininas, posto que ao serem entendidas como propriedades, 

a objetificação de seus corpos suscitou na desconsideração do indivíduo mulher 

enquanto ser autônomo. Deste modo, é preciso ter em mente que tal instituição 

 
4 Como busco analisar apenas a função social de esposa alocada a determinadas mulheres, 
se faz necessário apontar que, apesar deste trabalho discorre sobre um papel social 
específico, este não foi o único mecanismo utilizado pelo patriarcalismo para explorar e 
submeter os corpos femininos. 
5 É preciso se atentar para o fato de que desde os primórdios do sistema patriarcal, diferentes 
mulheres foram apreendidas pelos sujeitos masculinos como mercadoria. Dado que a 
prostituição é a profissão mais antiga de mundo, percebe-se que ao longo dos séculos o 
homem buscou monetizar o corpo feminino e utilizá-lo ao seu favor. Todavia, a prostituição 
classifica e objetifica uma categoria muito específica de mulheres como mercadoria. Assim, 
a instituição do casamento pode e deve ser entendida como mais uma destas ferramentas 
utilizada pelo patriarcalismo, para conservar a dominância masculina sobre os corpos 
femininos, pois este contrato possibilitou que uma outra categoria feminina fosse apreendida 
também como moeda de troca pelos homens.     
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é entendida de divergentes maneiras entre esses grupos. Para o homem é uma 

escolha, enquanto para a mulher, a função de esposa foi durante muitos séculos, 

o seu papel social. O casamento foi concebido por ela como um dever. Ele era, 

sobretudo, uma obrigação (BEAUVOIR, 1967).    

O contrato matrimonial não conferia nenhum mérito às qualidades 

presentes nas mulheres, dado que estas eram garantidas pela sociedade e 

estavam incluídas na instituição do casamento (BEAUVOIR, 1967). Este contrato 

também foi responsável por conservar o homem na qualidade de proprietário dos 

corpos femininos. Assim, o “princípio matrimonial”6 que regulamentava as 

relações entre homens e mulheres na sociedade, designava às categorias 

femininas a condição de posse. Esta posição de mercadoria ao qual elas se 

encontravam, fez com que esse indivíduo masculino fosse o detentor de todos 

os privilégios que tal contrato gerava, uma vez que para elas o casamento só 

modificaria o senhor ao qual tinham a obrigação de servir.  Portanto, ao se casar, 

a mulher:   

  

Perdia o controle sobre os seus rendimentos, não lhe era permitido 
escolher o seu domicílio, não podia administrar bens que lhe 
pertenciam legalmente, assinar papéis ou servir de testemunha. O 
marido possuía tanto a sua pessoa como os seus serviços (...) / Tudo o 
que a mulher adquirisse pelo seu trabalho ou herdasse sob tutela 
tornava-se propriedade legal do marido. (MILLETT, 1970, p. 17)  

  

Por ter sido apreendida legalmente na qualidade de serva de seu esposo, 

o casamento designou a uma determinada classe social de mulheres, a função 

de procriadora. O modelo machista de reprodução preservou na figura masculina 

a posição de gerador da vida. O homem era entendido como o principal expoente 

da reprodução, e o papel da mulher neste processo era secundário. Tais 

mulheres, na qualidade de servas, tinham apenas a incumbência de carregar e 

alimentar a semente masculina (BEAUVOIR, 1970). Após o casamento, o 

principal encargo feminino era conceder o maior número possível de herdeiros 

para seus maridos, pois esta era a maior forma de servi-los, cabendo a esposa 

 
6 Anteriormente o casamento em determinadas classes sociais (em regra, burguesa) era 
concebido por um viés altamente econômico e político. Ele não era uma escolha e sim uma 
obrigação socialmente imposta a determinados grupos. Desta forma, tal análise da instituição 
matrimonial visa destacar os privilégios alocados as figuras masculinas e as obrigações e 
posições de inferioridade as quais essas categorias femininas foram designadas por este 
contrato, visto que a mercadoria ofertada na instituição do casamento, sob esta ótica 
específica, é a mulher. 
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parir e educar todos os filhos. Foi a partir deste aspecto da divisão sexual dos 

corpos, que o homem encontrou um pretexto para manter as mulheres limitadas 

ao espaço da casa.   

Deste modo, é de suma importância a percepção de que ao longo de um 

período histórico específico, o sexo foi utilizado por um recorte de classe distinto, 

como ferramenta para a manutenção do poder masculino. Preciado (2014) 

reflete sobre tal problemática ao sinalizar a necessidade de se pensar o sexo 

como uma tecnologia biopolítica, ou seja, ele deve ser analisado na qualidade 

de um sistema complexo de ordenamentos que regulam e controlam as relações 

entre os corpos. Assim, percebe-se como a arquitetação dos indivíduos sociais 

apresenta uma forte hierarquia sexual e de gênero que se encontra extremante 

incorporada na sociedade.     

A análise da hierarquização sexual dos corpos é deveras percebida ao 

sinalizar o lugar do prazer desta categoria feminina na sociedade. A construção 

heterossexual e falocêntrica de mundo, reservou a busca pelo prazer no ato 

sexual como sendo, sobretudo, direito de uma categoria específica de homens7. 

 Para as mulheres, a conquista ao gozo foi marginalizada e/ou reprimida, 

tendo em vista que a relação sexual só tinha como foco satisfazer as 

necessidades do Sujeito homem e gerar herdeiros para este. Beauvoir (1967, p. 

112) salienta como a sociedade patriarcal reservou a estes grupos masculinos e 

femininos supracitados, lugares opostos na busca pelo prazer sexual, dado que 

para ela, o sexo não sendo voltado a santificação “(...) é falta, queda, derrota, 

fraqueza”.   

Enquanto no processo de busca pelo prazer sexual, o homem tinha um 

direito garantido socialmente de satisfação plena de seus desejos, a mulher foi 

negligenciada ao longo de tal operação, uma vez que o seu papel nesta equação 

era apenas o de procriadora. Tal desleixo às necessidades femininas ocorreu 

em decorrência dos dispositivos de dominação patriarcalista, que buscaram 

 
7 É preciso ter em mente que ao falar sobre a busca pelo prazer masculino como algo natural 
e intrínseco a ele, estou sinalizando uma categoria específica de homem que já foi destacada 
anteriormente (hétero e CIS, principalmente). Tendo em vista que existem outros marcadores 
sociais (tal como a sexualidade) que interferem nessa escala de privilégios na busca pelo 
prazer, se faz necessário ratificar que não busco englobar todas as categorias masculinas 
nesta análise. 
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valorizar o falo e controlar os corpos femininos através destas repressões e 

inibições sexuais também.   

Ao mesmo tempo que a busca pela satisfação sexual destes homens foi 

entendida enquanto um dado biológico; uma característica natural deles, o 

falocentrismo retratou a masturbação e o prazer feminino enquanto imoral e 

impuro. A busca não só pelo gozo, mas também por autoconhecimento de seus 

corpos, foi negada à essas mulheres. O único meio que elas usufruíam para 

suprimir uma sexualidade que negligenciava suas necessidades sexuais 

(PRECIADO, 2014) foi terminantemente censurado por diferentes instituições 

sociais. A masturbação feminina era entendida por determinadas sociedades e 

classes sociais como um tabu. Por conseguinte, o prazer destas mulheres foi, 

não só ignorado, como também endemoniado pela sociedade.   

  

O que conhecemos sob o nome de "orgasmo feminino" não é, pelo 
menos desde o século XVII, senão o resultado paradoxal do trabalho 
de duas tecnologias opostas de repressão da masturbação e de 
produção da "crise histérica". O prazer feminino sempre foi 
problemático, já que parece não ter uma função exata nem nas 
teorias biológicas nem nas doutrinas religiosas, segundo as quais 
o objetivo da sexualidade é a reprodução da espécie. Ao mesmo 
tempo, a sexualidade masculina será com frequência descrita em 
termos de ereção e de ejaculação, e raramente em termos de orgasmo. 
O prazer feminino era descrito como a crise que sobrevém a uma 
doença histérica, uma espécie de "paroxismo histérico" que deveria ser 
produzido em condições clinicas e, na maioria das vezes, com a ajuda 
de diversos instrumentos mecânicos e elétricos. (PRECIADO, 2014, p. 
114) [grifos meus]   

  

Desta maneira, o patriarcado construiu ao longo dos séculos dois tipos de 

prazeres heterossexuais e socialmente divergentes. O do indivíduo masculino 

mencionado acima, entendido como algo puro e necessário, posto que se 

encontra alocado na concepção de virilidade, e o dessa mulher, configurado na 

expressão máxima da imoralidade que seria todo o corpo feminino. Sendo assim, 

toda a edificação dos corpos sociais foi projetada conforme cânones, baseados 

em uma concepção binária, de uma cultura machista e heteronormativa, que dita 

quais prazeres devem ou não ser aceitos socialmente, e quais corpos podem 

gozar deles.  

  

2.5. O LUGAR HISTÓRICO DE CADA INDIVÍDUO 
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É incontestável o fato de que a partir da implantação do sistema patriarcal, 

a História sinalizou a maneira como um grupo masculino angariou privilégios e 

maior liberdade. As mulheres foram limitadas pelo patriarcado desde o momento 

em que este foi incorporado na sociedade como sistema de dominação-

exploração dos corpos sociais. Alocadas ao lugar de inferioridade e servidão a 

elas foram negados diversos meios e formações. A dominação masculina 

reservou um papel social extremamente restritivo às mulheres, impossibilitando 

que estas tivessem acessos a todos os espaços públicos, além de as impedirem 

de desfrutar das mesmas vivências que os homens. Sendo assim, é meio óbvio 

o homem ter sido o detentor do conhecimento e da cultura, dado que ele nunca 

concorreu de maneira igualitária com a mulher.   

  

Como Van Gogh poderia ter nascido mulher? Uma mulher não teria 
sido enviada em missão ao Borinage, não teria sentido a miséria dos 
homens como seu próprio crime, não teria procurado uma redenção; 
nunca teria, portanto, pintado os girassóis de Van Gogh. Sem contar 
que o gênero de vida do pintor — a solidão de Arles, 
a freqüentação [sic] dos cafés, dos bordéis, tudo o que alimentava a 
arte de Van Gogh alimentando-lhe a sensibilidade — lhe teria sido 
proibido. (BEAUVOIR, 1967, p.481)  

  

Desta forma, quando Beauvoir (1967, p. 09) escreve a sua máxima 

"Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.", ela revela a maneira como a 

construção dos corpos sociais foi pautada em uma desigualdade culturalmente 

instaurada. Uma vez que o tornar-se mulher resulta também de marcadores 

socioculturais que são inscritos em determinados corpos durante toda a sua vida, 

é nítida a influência que o sistema patriarcal possui na arquitetação dos 

gêneros8.   

Tendo em vista que o processo de interação social repousa na diversidade 

de atributos que abarcam as relações entre homens e mulheres, o fazer-se 

mulher e o fazer-se homem necessita de uma constante relação entre os 

gêneros (SANTOS, OLIVEIRA, 2010). Sendo assim, a partir de todos os 

elementos históricos supracitados, é possível apreender que desde o momento 

em o patriarcado se instaurou enquanto sistema de dominação-exploração nas 

 
8 É demasiadamente importante se atentar para o fato de que a sociedade foi arquitetada a 
partir de uma concepção binária de gênero. O ser-homem e o ser-mulher desta construção 
social não abarcam todas as categorias de homens e mulheres. Existem marcadores sociais 
que assinalam o fato de que o gênero deve ser entendido de maneira mais abrangente. 
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sociedades, ele foi responsável por formular um conjunto de valores simbólicos 

que regulamentam e justificam a divisão sexual dos corpos e a dominância 

masculina que se faz presente até os dias atuais.   

Tal divisão sexual dos corpos é nitidamente refletida nas narrativas 

históricas presentes na sociedade, visto que é evidente o fato de que, no 

decorrer dos séculos, as maiores façanhas foram irrefutavelmente 

“conquistadas” por uma categoria específica de homens, pois estes escreveram 

com maior liberdade as narrativas históricas. Contudo, seria muita ingenuidade 

pensar que tais conquistas são uma prova inquestionável de que o homem é um 

Sujeito social mais valoroso do que a mulher, uma vez que a História não relata 

uma “verdade universal”, mas sim uma perspectiva acerca dos acontecimentos, 

a partir do ponto de vista dos que detém o poder. Assim, para se entender o 

porquê de inúmeras personalidades femininas terem sido apagadas das 

narrativas deste sistema, se faz necessário resgatar algumas destas figuras, 

como as anarcofeministas do final do século XIX e início do XX.    
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3. CAPÍTULO 2: AS DEGENERADAS DOS SÉCULOS XIX E XX  

  

"Minha palavra não é de ataque, é de resistência."  

 

Maria Lacerda de Moura 

 

3.1. DAS JUSTIFICATIVAS À SUBMISSÃO FEMININA  

  

O final do século XIX e início do XX foi um momento de prelúdio de uma 

polarização política e social, tendo seu início na Europa e, posteriormente 

chegando ao Brasil. Tal movimento foi intitulado de Primeira Onda Feminista. Ele 

foi disseminado no país pela escritora Nísia Floresta Brasileira Augusta, cujas 

produções intelectuais, juntamente com a tradução do 

livro A Vindication of The Rights of Women (1832), de Mary Wollstonecraft, 

foram de exacerbada importância para incitar tal movimento (MOURA, 2018). 

Assim, ao mesmo tempo que os discursos médico-científicos faziam parte do 

quadro de fundamentos para a manutenção da dominância masculina nos 

séculos XIX e início do XX, tal período trouxe também a impulsão do debate 

acerca dos direitos da mulher, com o advento da Primeira Onda. Este foi o 

começo de uma atuação feminina que buscou ao longo de seu desenvolvimento, 

problematizar cada vez mais o papel social atribuído às mulheres.  

Conforme Moura (2018) realça, foi pela compreensão de seu papel social 

atrelado à subalternidade que determinadas categorias de mulheres propuseram 

uma alteração deste cenário. A autora afirma que foi em virtude da 

conscientização desta submissão que se originou o movimento feminista, por 

volta do final do século XVIII9. Duarte (2003, p.152) destaca que tal movimento 

chegou ao Brasil nas primeiras décadas do século XIX, visto que neste período 

“(...) as mulheres brasileiras, em sua grande maioria, viviam enclausuradas em 

antigos preconceitos e imersas numa rígida indigência cultural.”   

 
9 O início do movimento feminista (ou o seu primeiro esboço) data da Revolução Francesa. 
Foi neste momento histórico onde Olympe de Gouges (1748-1793), em oposição 
a Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), elaborou 
a Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791). Ela procurou não só enfatizar, 
como também se posicionar contra o apagamento que as categorias femininas tiveram 
durante a Revolução. Este marco foi o pontapé inicial no processo de busca por direitos das 
mulheres.  
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Desta forma, foi em meados do século XIX que tivemos uma 

movimentação histórica feminina no Brasil, inicialmente voltada à questão da 

educação feminina, trazida por Nísia Floresta Brasileira Augusta. Sua primeira 

obra, “(...) Direitos das mulheres e injustiça dos homens, de 1832, é também o 

primeiro no Brasil a tratar do direito das mulheres à instrução e ao trabalho, e a 

exigir que elas fossem consideradas inteligentes e merecedoras de respeito. 

(DUARTE, 2003, p. 153). Portanto, foi através deste despertar para os abusos 

aos quais as mulheres eram submetidas que o feminismo começou a se 

intensificar no país ao longo do século XIX.   

Com base no panorama histórico-político do período, é perceptível que a 

sociedade se encontrava dividida entre dois polos completamente divergentes. 

De um lado, contemplava-se o início de um movimento por libertação, que 

buscava igualdade para as categorias femininas. De outro, um crescimento 

exponencial dos discursos cientificistas como justificativa à inferiorização delas. 

Isto posto, se faz necessário discorrer sobre autores como Cesare Lombroso e 

Guglielmo Ferrero, uma vez que eles foram de suma importância para se 

entender o lugar do feminino na disposição da hierarquia social da época. Tais 

pesquisadores tornaram-se relevantes para a disseminação dos discursos 

médico-científicos, pois arquitetaram seus estudos concebendo a mulher como 

inferior ao homem em todos os aspectos.   

A partir de suas pesquisas, eles as dividiram em duas 

categorias, normais ou delinquentes10. Segundo o trabalho de Carolina de Wit e 

Viviane Borges (2017) sobre a principal obra de Lombroso e Ferrero (1893)11, a 

concepção da mulher normal se dava impreterivelmente com sua associação à 

maternidade, sendo este, seu principal papel enquanto componente social. Para 

ambos, a sexualidade era concebida como um aspecto de degeneração desta 

categoria e tornar-se mãe suspenderia os instintos sexuais femininos. (ISHIY, 

2014) Logo, o anseio à maternidade era fator determinante para o entendimento 

tanto da mulher normal quanto da delinquente, visto que a negação deste desejo 

era compreendida como um desvio de conduta (WIT; BORGES, 2017).   

 
10 Válido ressaltar que no trabalho de Lombroso e Ferrero, existem três categorias femininas 
distintas: a mulher normal, a prostituta e a criminosa, sendo as duas últimas subclassificações 
da mulher delinquente. 
11 LOMBROSO, C.; FERRERO, G. La donna delinquente: la prostituta 
e la donna normale. Roma. EDITORI L. ROUX E C., 1893. (original)   
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Ademais, seus trabalhos também ressaltavam fatores biológicos que 

eram interpretados como justificativas à concepção do feminino enquanto 

naturalmente submisso. Ishiy (2014) salienta que a teoria lombrosiana estava 

intrinsecamente atrelada a pressupostos científicos do determinismo biológico, 

onde o comportamento humano, sobretudo o das mulheres, seria determinado 

por seus atributos físicos e biológicos, exclusivamente. Foi durante este período, 

portanto, que os discursos médico-científicos se potencializaram e foram 

utilizados como pretexto pelo patriarcalismo para estruturar a função social 

destas, atrelada puramente à maternidade (WIT; BORGES, 2017).  

  

Como o normal e o patológico no tratamento de questões como a 
menstruação, a gravidez e a menopausa confundiam-se muito e não 
se levava em conta as inter-relações entre o biológico, o psíquico e o 
social em tais exames, o resultado era acabar considerando a mulher 
como uma doente permanente dentro dos parâmetros "masculinos" (...) 
Como a mulher é encerrada em seu sexo, o seu psiquismo é julgado 
de acordo com ele, para justificar todos os lugares-comuns aceitos de 
inferioridade feminina, que são utilizados conforme as necessidades 
sociais. (LEITE, 1984, p. 24)   

   

Desta forma, enquanto a mulher normal foi culturalmente arquitetada para 

ser dona de casa e mãe de família, assim permanecendo enclausurada em seu 

espaço doméstico, em contrapartida, temos na delinquente a negação deste 

modelo. A essas mulheres eram concedidas tal classificação, pois possuíam 

alguns hábitos e características que anteriormente eram alocadas à figura 

masculina, principalmente aos homens criminosos, como o desejo sexual e o 

alcoolismo (WIT, BORGES, 2017).   

Outro pesquisador deveras importante para entender a definição de 

mulher construída ao longo dos últimos séculos e ratificada pelo patriarcalismo 

do século XX, foi o psiquiatra Miguel Bombarda. Em seu livro A Epilepsia e 

as Pseudo-Epilepsias (1896), ele evidencia sua visão acerca das mulheres. O 

autor examina à princípio, questões ligadas à epilepsia e ao que ele 

denominou pseudo-epilepsia. Contudo, ao sondar um pouco mais, percebe-se 

com clareza que seu trabalho está estreitamente arraigado a pretextos que 

visam corroborar a naturalização de uma estrutura socialmente construída, que 

dispõe as categorias femininas enquanto pertencente a uma posição 

subordinada.   
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Ao analisar uma parte do livro intitulada LIÇÃO VII 

Estigmas etiologicos da epilepsia e factores de pseudo-epilepsias. — II, 

percebe-se com nitidez um discurso totalmente falocêntrico por parte do autor. 

Ao longo do estudo, Bombarda (1896) faz uso de concepções como os crânios 

femininos, que por possuírem menor volume e peso de massa encefálica, já 

seriam suficientes para comprovar o estigma de sua inferioridade. Ele atesta que 

tais diferenças anatômicas significariam uma ausência de vigor cerebral na 

mulher, que a colocaria em um grau de diferença grande do homem 

(BOMBARDA, 1896). Ademais, Bombarda (1896) também discorre sobre a 

sexualidade feminina, afirmando que esta refletiria numa suspensão de seu 

desenvolvimento, ratificando assim, um elemento teratológico12 no organismo da 

mulher. Ele a enxerga como um ser completamente indigno e dependente do 

homem, que não possui nada de útil, com exceção de sua capacidade 

reprodutiva.   

  

A mulher é um a degenerada, disse eu. Está claro que a phrase [sic] 
não aspira a mais que exprimir sob uma fôrma paradoxal uma grande 
verdade, qual é a inferioridade psychica [sic] da mulher, sua estreita 
dependência do homem e um certo grau de anomalia mental que a 
torna meio antagônica com o ambiente social. A degenerescência, que 
resulta d'uma construcção [sic] cerebral defeituosa, representa-se pela 
ausência ou diminuição da faculdade de adaptação ao meio e pela 
tendência á eliminação espontânea na sucessão das gerações (...) O 
organismo inteiro é uma decadência; só o óvulo se salva no grande 
desastre.” (BOMBARDA, 1896, p. 130)  

  

Destarte, tal como Lombroso e Ferrero, Bombarda foi decisivo para a 

popularização desses discursos nos campos acadêmicos e científicos, 

responsáveis por circunscrever delimitadas categorias femininas, de maneira 

restrita, no âmbito privado. Isto ocorreu em virtude de um determinismo 

socialmente imposto, que só enxerga utilidade em tais corpos, se estes forem 

usados para a procriação. Como Beauvoir (1967, p. 176) destacou, “num mundo 

em que a mulher é essencialmente definida como fêmea, é necessário que seja 

integralmente justificada enquanto fêmea.” É neste momento, então, que tais 

pesquisadores ganham ênfase e passam a ser cada vez mais usados para 

justificar a dominância masculina. Seus trabalhos foram utilizados socialmente 

 
12 Relacionado a teratologia. Refere-se à ciência encarregada pelo desenvolvimento de 
anormalidades e malformações congênitas, ou relativas às monstruosidades.  
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não só para corroborar, como também sujeitar as mulheres a representarem 

exatamente o papel que foi culturalmente atribuído a elas (BEAUVOIR, 1970)  

À vista disso, falar sobre o que é ser uma mulher no final do século XIX e 

início do XX no Brasil e, principalmente, o que é ser uma mulher 

delinquente durante este período, se faz imprescindível a análise de autores 

como os supracitados. Suas pesquisas são basicamente a perpetuação de 

discursos falocráticos, que percorreram os séculos e são característicos deste 

período histórico também. Tais autores ratificaram a posição social atribuída 

às mulheres normais, que as classificam enquanto sujeitos secundários e 

defeituosos.  

Doravante o estabelecimento do sistema patriarcal nas sociedades, toda 

a História a datar deste momento, passou a ser escrita tendo como base o 

patriarcalismo. Quando Beauvoir (1970, pp. 111-112) sinaliza que "Aristóteles 

exprime a opinião comum ao declarar que a mulher é mulher em virtude de uma 

deficiência, que deve viver fechada em sua casa e subordinada ao homem.”, ela 

evidencia a longevidade desse sistema, que se estende até os dias atuais. 

Assim, ao justificar a dominação masculina, os autores reproduziram um 

discurso misógino, tal como Aristóteles, e enfatizaram o tipo de mulher 

normal concebida pelas relações de poder do início do século XX.   

Consequentemente, todas aquelas que ambicionavam algo a mais, e que 

negavam os determinismos impostos pela sociedade, eram 

consideradas mulheres delinquentes ou degeneradas. A elas eram atribuídos 

estigmas terríveis, que acarretava em diversas discriminações, uma vez que os 

portadores do estigma não são vistos como seres completamente humanos 

(GOFFMAN, 2008). Isto posto, mulheres como Maria Lacerda de Moura, entre 

outras, foram de exacerbada importância para intensificar o movimento de 

contestação a esta mentalidade no Brasil. Tais revolucionárias foram de grande 

relevância à fomentação dos movimentos feminista e anarcofeminista no Brasil. 

Movimentos estes que tinham como objetivo a réplica de pensamentos 

normativos, além de incitarem a luta pela igualdade de gênero. 

Essas degeneradas, que buscavam se inserir nos meios públicos, lutar por 

liberdade sexual e não se enquadravam no perfil de mulher existente, foram 

essenciais à luta emancipatória feminina ao longo do século XX, uma vez que:   
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Ao fugirem do padrão imposto pela sociedade, causavam espanto, 
repulsa e ódio. Ir contra a construção social que designava os 
espaços que podiam ser ocupados por mulheres e as práticas 
socialmente aceitas realizadas pelas mesmas, era um sinal de 
infâmia. Lombroso e Ferrero são exemplos nítidos de cientistas que 
produziram discursos normativos, condenando e tipificando mulheres 
que não se encaixavam no padrão – negando a maternidade, estando 
na rua, tendo desejo sexual, cometendo crimes e negando as normas 
burguesas.” (WIT; BORGES, 2017, p. 02) [grifos meus]  

  

3.2. DOIS FEMINISMO ENCONTRADOS NESTE PERÍODO  

 

Para se entender melhor a conjuntura sociopolítica na qual as brasileiras 

se encontravam, se faz necessário percorrer sobre duas vertentes distintas do 

feminismo no Brasil13. A primeira, refere-se ao movimento sufragista, que apesar 

de ter possuído um teor socioeconômico, buscou alcançar principalmente pautas 

políticas, objetivando o direito ao voto feminino (OLIVEIRA, CASSAB, 2014). A 

segunda, anarcofeminista, visava uma autonomia mais ampla e radical para as 

mulheres, ganhando força no país com a chegada dos imigrantes espanhóis e 

italianos, sobretudo. Sendo assim, a luta pela libertação feminina do período 

encontrava-se dividida entre esses dois polos divergentes do 

movimento. Céli Pinto (2003), em seu livro Uma história do feminismo no Brasil, 

faz uma análise precisa sobre os principais aspectos de cada uma dessas 

vertentes.   

O movimento sufragista ficou conhecido como Feminismo Bem-

Comportado, tendo como principal nome, Bertha Lutz. Sua pauta primordial foi a 

incorporação da mulher como indivíduo possuidor de direitos políticos (PINTO, 

2003), sendo tal movimento, influenciado pelo sufrágio inglês14. Tinha a 

 
13 Válida destacar que no trabalho estou analisando duas das três vertentes do movimento 
feminista brasileiro deste período. Além do sufragismo e do anarquismo, existiu também o 
chamado feminismo difuso. Pinto (2003) destaca que tal vertente tinha sua expressão através 
das diversas manifestações das imprensas feministas alternativas de sua época. Suas 
participantes eram mulheres intelectualizadas, geralmente professoras, escritoras e/ou 
jornalistas, que tinham como foco um movimento que abrangesse mais direitos femininos do 
que somente o direito ao voto (PINTO, 2003). Suas pautas incluíam questões como a 
sexualidade e o divórcio para as mulheres, e defendiam a educação feminina. Destacavam a 
dominação dos homens e afirmavam que esses tinham interesse em manter as mulheres fora 
do espaço público (PINTO, 2003).  
14 O movimento sufragista pode ser dividido em duas fases subsequentes, uma mais 
constitucionalista e bem-comportada, e outra mais combativa e militante (KARAWEJCZYK, 
2014). Bertha Lutz teve como influência esta primeira fase, que priorizou a organização de 
campanhas, sempre buscando a moderação e respeitando a lei e a ordem, tentando desta 
forma, sensibilizar a opinião pública (KARAWEJCZYK, 2014).    
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Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF) como seu maior espaço 

de articulação e era compreendido enquanto um movimento mais forte e 

organizado do que os demais. Possuía grande alcance nacional, decorrência do 

seu caráter mais elitista.   

Em detrimento dos aspectos socioeconômicos presentes no sufragismo, 

tal movimento ganhou maior destaque dentro das narrativas históricas sobre a 

Primeira Onda Feminista. Todavia, apesar de sua grande repercussão e alcance, 

tal período histórico não pode ser resumido exclusivamente à busca pelo 

sufrágio universal (PINTO, 2003). Dado que a expansão do feminismo trouxe 

consigo a fomentação de diversos debates, o anarcofeminismo também deve 

ser analisado enquanto uma vertente de demasiada relevância no decorrer desta 

Primeiro Onda no Brasil.   

Associado ao Partido Comunista, era visto como um Feminismo 

Malcomportado, consequência de suas pautas mais abrangentes. Composto por 

mulheres proletárias, trabalhadoras e intelectuais, seu principal objetivo era a 

libertação feminina de maneira radical (PINTO, 2003). Enfocando na questão do 

trabalho e na exploração das mulheres, tal movimento conjugava as pautas 

feministas aos ideais anarquistas e comunistas da época (PINTO, 2003). Sua 

principal referência foi a anarcofeminista Maria Lacerda de Moura, visto que ela 

foi uma mulher nascida no final do século XIX que já refletia acerca das 

diferentes perspectivas sobre a condição da mulher. Ela levantou pautas que 

muitos pensam ter surgido apenas nos movimentos feministas da década de 

1960 (LEITE, 1984), mas que na realidade, ela foi a pioneira.    

Deste modo, falar sobre o feminismo presente nos séculos XIX e XX vai 

além da conquista do direito ao voto. O movimento anarquista sempre colocou a 

luta feminina como uma de suas pautas e, portanto, foi de suma importância para 

iniciar debates que até hoje são recorrentes. Como Rago (2012) sinaliza, o 

anarquismo se colocou contra as relações de poder existentes e questionou de 

maneira notória a ideologia da domesticidade, que busca justificar a dominação 

masculina15. Logo, “Em todos os momentos históricos em que o anarquismo 

 
15 Se faz necessário destacar que o presente trabalho busca enfatizar um aspecto específico 
do movimento anarquista – o anarcofeminismo – e não se propõe a fazer uma análise do 
anarquismo como um todo. Logo, o foco desta pesquisa diz respeito a luta feminina dentro do 
movimento, sinalizando suas pautas relacionadas à desigualdade de gênero.   
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despontou como força de expressão social e política, a questão da luta pelo fim 

da violência de gênero e pelo direito das mulheres à esfera pública foi 

amplamente debatida e incentivada.” (RAGO, 2012, p. 70)   

  

 3.3. MARIA LACERDA DE MOURA E O ANARCOFEMINISMO  

 

Mabel Dias (s/d) em seu livro Mulheres Anarquistas, faz um apanhado 

biográfico acerca da vida de algumas mulheres libertárias. Segundo a autora, 

Maria Lacerda de Moura foi uma figura polêmica e importante do início do século 

XX, tendo desde muito jovem se interessado pelos ideais sociais e anticlericais. 

Foi professora primária e acreditava na educação como uma ferramenta de 

transformação social (DIAS, s/d). Em 1923, criou a revista Renascença, bastante 

divulgada entre os anarquistas. Escreveu para jornais como A Lanterna e A 

Plebe, onde seu principal foco era pedagogia e educação. Ajudou também a 

denunciar “(...) as práticas pelas quais os exploradores mantinham o saber e o 

poder sobre a mulher e a criança, adotando assim o discurso e a prática 

pedagógica anarquista.” (DIAS, s/d, p. 20)   

Em sua luta por igualdade de gênero, liberdade do corpo e sexual, Maria 

Lacerda enfrentou diversos preconceitos. Na visão de muitos autores, tal como 

Bombarda (1896), o movimento feminista que começava a surgir não passava 

de uma tentativa ridícula e infrutuosa de se almejar a independência da mulher 

e sua equidade ao homem. Conforme Matos (2003, p. 113) destaca, “O discurso 

médico desqualificava as mulheres que não desejassem ser mães e questionava 

o advento da luta feminina pela igualdade de direitos sociais, alegando que as 

mulheres deveriam concentrar sua luta por deveres morais equiparados (...)”. 

Assim, o cientificismo da época era um dos maiores empecilhos a se enfrentar, 

pois influenciava na regulamentação das relações de poder existentes.  

  

Qualquer outra atividade feminina que não fosse a de mãe e esposa, 
realizada no aconchego do lar, passou a ser entendida como 
subordinada, acessória e desviante. O trabalho externo feminino 
provocava indignação aos médicos, revestida, na maior parte das 
vezes, de preocupações morais. Condenava-se o 
trabalho extradoméstico das mulheres, que era visto como um 
desperdício físico de energias femininas e como fator de dissolução da 
saúde e de comprometimento da dignidade feminina (...) (MATOS, 
2003, p.112) [grifos meus]   
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Foi em contraposição a este tipo de pensamento cientificista e patriarcal 

que Maria Lacerda baseou sua luta. Refutando trabalhos como o de Miguel 

Bombarda, a autora publica o seu livro A Mulher é uma Degenerada (1924), 

criticando e negando abertamente tal estudo sobre a inferiorização feminina. 

Nesta obra, Moura (1932, p. 20) destaca que Bombarda considera insensato 

qualquer empenho em benefício da ascensão da mulher até o homem, e assim 

indaga, “De que elevação se trata?... O que se vê hoje, é uma mediocridade 

alarmante por parte do "sexo alto"; nem um vislumbre de mentalidade, cousa 

[sic] alguma que provoque desejo de imitação.”   

Portanto, seu livro inteiro é uma réplica sobre o que Bombarda procurava 

afirmar acerca das mulheres. O autor via a emancipação feminina como uma 

considerável força degeneradora e fator de esterilidade (MOURA, 1932), e Maria 

Lacerda era estritamente contra esse pensamento antifeminista. Ao sinalizar que 

“(...) não discuto com um homem apenas, com o sr. Bombarda, 

com Lombroso ou com Ferri: protesto contra a opinião anti-feminista [sic] de que 

— a mulher nasceu exclusivamente para ser mãe, para o lar, para brincar com o 

homem, para divertil-o [sic].” (MOURA, 1932, p. 62), a autora evidencia que seu 

trabalho pretende contestar qualquer discurso que reafirme e justifique a 

submissão feminina.   

Logo, Moura questionava o mito da inferioridade cerebral da mulher e, 

assim, desqualificava todo o discurso de dominação concebido pela ciência 

médica de sua época (RAGO, 2012).  Moura nos fez pensar sobre toda a 

organização social do início do século XX, destacando seus costumes, normas 

e preconceitos, que fizeram com que as mulheres precisassem em tempo 

integral lutar por melhores condições de vida. Defendeu abertamente o amor 

livre, a maternidade consciente, além de fazer parte de um movimento que 

buscou reivindicar para estas o direito ao corpo e ao prazer sexual (RAGO, 

2012).  

Maria Lacerda de Moura também foi incisiva e genial ao estender sua 

crítica à moral presente em sua época, pois seus estudos apontaram tal 

moralidade como a principal ferramenta da dominação patriarcal. Desta forma, 

sua crítica repousava no fato de que esta moral foi culturalmente projetada para 

delimitar os corpos sociais, sendo crucial para a arquitetação da mulher 

enquanto o ser inferior. Logo, tais personalidades foram de extrema importância 
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para o movimento de contestação a esta mentalidade retrógrada, pois elas 

entenderam que a problemática da opressão feminina repousava na idealização 

de uma moral imparcial e extremamente consolidada.   

  

1.º- ainda hoje, todos os homens são seduzidos e todas as mulheres 
são sempre culpadas de seduzir os homens. / 2.º- Se os homens 
violam as leis sociais e morais – é por culpa da sedução das mulheres. 
Donde se vê que a fraqueza de caráter do homem é eterna e infinita... 
Ainda vem dos tempos de Moisés. Daí a Igreja conservar a idéia de 
que a mulher é arma do demônio e obra de Satanás. Estamos com a 
mesma mentalidade do século de Moisés (...) O Código da nossa moral 
e da nossa política é o Velho Testamento. / Parece incrível! / A moral 
da Igreja encrustou-se dentro da nossa carne. Foi como se as cinzas 
das vitimas queimadas vivas nas fogueiras, nós as respirássemos, 
fazendo-as circular nas nossas veias. (MOURA, 2012, pp. 42-44)   

  

Desta maneira, por ter ido contra os princípios da moralidade vigente, 

Moura sustentou a ideia de uma conduta mais libertária para as mulheres, além 

de sinalizar que o voto não refletiria em uma emancipação para todas e, portanto, 

não poderia ser entendido como a única pauta do feminismo (DIAS, s/d). Logo, 

tal anarcofeminista, por lutar por direitos mais amplos, acabou por se desvincular 

completamente de qualquer relação com o movimento sufragista, ao realçar que 

o voto seria um processo ineficaz de luta pelo poder (LEITE, 1984).   

  

3.4. O ANARCOFEMINISMO E A CRÍTICA AO MOVIMENTO SUFRAGISTA  

 

Ao analisar estas duas vertentes do feminismo é preciso ter em mente 

alguns aspectos do movimento sufragista. Sua principal representante pertencia 

tanto à elite econômica quanto intelectual, além de ter tido uma condição cultural 

favorecida, pois seus pais incentivaram e investiram em seus estudos, o que a 

diferenciava das demais mulheres de sua época (PINTO, 2003). Por conta de 

sua criação, Bertha Lutz experimentou vivências muito específicas, que não se 

aplicavam à realidade brasileira. Em consequência, o movimento sufragista 

englobou uma categoria bastante singular de mulher e, portanto, foi um 

movimento limitante, sendo esta, uma de suas principais críticas.   

Perante a perspectiva excludente do  sufragismo, 

as anarcofeministas arquitetaram sua crítica evidenciando que a luta pela 

obtenção exclusiva do direito ao voto feminino não seria suficiente para romper 

com os preconceitos sofridos pelas mulheres. Tal movimento nunca teve como 
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base o questionamento das estruturas sociais, e tão pouco propôs o 

enfrentamento das violências típicas das relações de gênero (RAGO, 2012). 

Sendo assim, enquanto temos no movimento sufragista a exclusão das demais 

categorias femininas e suas realidades, o anarcofeminismo destaca com sua 

crítica, que focar somente no direito ao voto não traria as alterações necessárias 

para modificar as estruturas patriarcais existentes na sociedade. 

Como Millett (1970, p. 42) realça:  

   

Se um movimento reformista se fixa num objectivo [sic] tão mínimo 
como o direito de voto (...) e em seguida, depois de o ter alcançado, se 
revela incapaz de fazer um bom uso dele, dificilmente poderia 
empreender as transformações radicais necessárias para a conclusão 
da revolução sexual, nas atitudes e estruturas sociais, na 
personalidade e nas instituições.  

  

Foram, portanto, pensadoras como Maria Lacerda de Moura que 

incentivaram a luta pelos demais direitos das mulheres, visando a expansão das 

pautas feministas, procurando englobar todas elas em sua luta. Empenhando-se 

em estudar os mecanismos utilizados pela sociedade para sujeitá-las, Moura 

buscou meios para emancipá-las de todas as suas subserviências, mediante a 

conscientização e participação social feminina (LEITE, 1984).   

Assim, o distanciamento entre os movimentos sufragista e anarquista foi 

progressivamente se alargando, pois cada um deles possuía propostas e lutas 

específicas que os colocavam em posições divergentes dentro do feminismo. O 

primeiro foi um feminismo que não se preocupou em definir a posição de 

exclusão da mulher como produto da desigualdade de gênero, dado que seus 

membros não enxergavam a restrição feminina como resultado das relações de 

poder existentes (PINTO, 2003). Logo, o sufragismo optou por não modificar o 

papel social atribuído às mulheres ao longo dos séculos, pois desta forma, 

acreditava que conseguiria alcançar seus objetivos. Como Bester (1997, p. 18) 

destaca, as sufragistas não se propuseram “(...) a mudar a imagem da mulher 

na sociedade brasileira, tampouco sua missão de mãe de família e dona de casa, 

talvez justamente para não pôr a perder a tão almejada admissão ao sufrágio, 

que já era vista como "pedir demais".”  

Em contrapartida, o anarcofeminismo era compreendido como um 

movimento mais radical, pois suas adeptas não mediam esforços para sinalizar 
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a problemática da dominação masculina e a opressão sofrida pelas mulheres 

(PINTO, 2003). Foi um feminismo que sinalizou também a questão do direito ao 

voto, mas não se contentou somente com a obtenção de tal direito. Buscaram 

libertá-las de qualquer vínculo de dominação que elas sofriam nas esferas 

sociais, destacando as relações de poder ao qual estavam submetidas, tanto 

dentro dos âmbitos trabalhistas quanto dos familiares. (RAGO, 1985) Assim, 

o anarcofeminismo foi crucial à ampliação do papel social atribuído às mulheres, 

pois enfatizou que o homem foi culturalmente concebido para além de seu sexo 

e, portanto, a mulher também deveria ter o direito de não se manter acorrentada 

exclusivamente no papel de fêmea (MOURA, 1932).   

  

O homem é homem antes de ser pai. / E' [sic] sábio ou generoso, 
filosofo ou operário, politico [sic] ou guerreiro, inventor ou andarilho, 
independente das funções de pai. / E por que razão nos dizem com 
arrogância axiomática: a mulher nasceu para esposa e mãe, para o 
lar? / Si [sic] o homem, socialmente falando, tem fins a preencher 
independente do sexo, a mulher não menos, é claro." / (...) 
Assim, tambem [sic] a mulher, socialmente falando, nasceu mulher 
antes de ser esposa ou mãe. (MOURA, 1932, p. 70) [destaque do livro]  

  

Deste modo, o movimento anarcofeminista procurou inserir as mulheres 

em todas as esferas sociais, compreendendo que a luta pela emancipação 

feminina era mais complexa do que apenas a sua incorporação ao domínio 

político. A submissão da mulher precisava ser entendida como produto de uma 

moral sexual, que foi culturalmente imposta pelo patriarcado, para delimitar os 

corpos sociais, principalmente os femininos. Portanto, foram 

as anarcofeministas que questionaram esta moral burguesa, encarregada de 

conceber uma mulher domesticada e pertencente exclusivamente ao lar. Elas 

buscaram com isso, libertá-las desta moral instituída, para assim construir uma 

nova figura feminina que refutaria as representações masculinas dominantes 

(RAGO, 1985).   

Tal movimento realçou também que o feminino não deve ser entendido 

somente na qualidade de fraqueza e vulnerabilidade, dado que “Sua fraqueza 

física e mental é instrumento de tortura, de exploração.” (MOURA, 1932, p. 88) 

Isto posto, foram as degeneradas que sinalizaram como a construção da 

fragilidade feminina é uma ferramenta desse sistema de exploração, utilizada 

para conservar a dominância de seus corpos. Logo, foram delinquentes como 
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Maria Lacerda, que se lançaram no combate aos dispositivos de opressão, 

fundamentados pela moral falocrática da sociedade patriarcal.   

  

O feminismo aparece como um movimento libertário, que 
não quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida 
pública, na educação –, mas que luta, sim, por uma nova 
forma de relacionamento entre homens e mulheres, em 
que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir 
sobre sua vida e seu corpo. Aponta, e isto é o que há de 
mais original no movimento, que existe uma outra forma 
de dominação – além da clássica dominação de classe –
, a dominação do homem sobre a mulher (...) (PINTO, 
2010, p. 16) [grifos meus]   

  

Em suma, Moura compreendeu que a luta feminista e o combate ao poder 

eram disputados mais fortemente pelo campo da moral sexual (RAGO, 2012), 

sendo tal movimento deveras importante, pois tais subversivas entenderam a 

urgência de uma revolução sexual que acabasse com essas noções culturais 

atribuídas aos corpos. Ao destacar tal problemática, o anarcofeminismo se 

propôs a refutar os alicerces do patriarcalismo, objetificando uma transformação 

profunda do quadro social. Logo, foi em decorrência de sua tentativa de ruptura 

total com os pilares deste sistema, que tal movimento foi apreendido na 

qualidade de radical e malcomportado, pois ambicionava um rompimento, que 

através da revolução, colocaria em xeque o poder patriarcal.  

   

3.5. A REVOLUÇÃO SEXUAL E O ENTENDIMENTO DOS CORPOS SOCIAIS  

 

O final século XIX e início do XX testemunhou tanto o advento da 

Industrialização, quanto o surgimento da Primeira Onda Feminista. Tal processo 

industrial repercutiu de duas formas diferentes para a situação feminina no 

país. Por um lado, seu começo pôs em evidência a divisão dos papeis sociais 

atrelada ao sexo, visto que neste momento a lógica capitalista evidenciou ainda 

mais a relação social entre o homem trabalhador e pertencente ao meio público 

e a mulher como a responsável pelo lar. Visto que o capitalismo fez uso das 

ferramentas de opressão presentes no sistema patriarcal para se conservar 

enquanto modelo econômico social, ele realçou a Divisão Sexual do Trabalho 

desde o início do processo industrial.   



46 
 

   
 

No entanto, conforme a industrialização foi se intensificando, ela careceu 

de novos trabalhadores e a mão de obra de determinados grupos femininos 

passou a ser absorvida pelo capitalismo. Desta forma, em decorrência do novo 

panorama que se apresentava, houve um maior contato entre essas mulheres e 

os espaços públicos. Ademais, apesar desse marco ter promovido uma 

independência financeira para esses indivíduos femininos analisados, tal 

incorporação se deu muito mais por uma necessidade do sistema capitalista de 

obter mão de obra para a sua produção do que por uma vontade de tê-las nesses 

meios.   

Consequentemente, este novo cenário que se apresentava a elas sofreu 

forte influência da desigualdade de gênero. Isso resultou em uma não-aceitação 

por parte dos indivíduos que ali já transitavam de dividir tais espaços com esse 

novo grupo. Assim, tal inserção feminina não buscou romper com a moral sexual 

vigente e, portanto, o papel social atribuído a essas mulheres se manteve intacto, 

gerando ruídos e obstáculos para elas, que as impediam de deslocar-se 

plenamente nos meios urbanos. Como sua utilidade nos últimos séculos foi 

atrelada ao homem, tal mulher só conseguiria se afirmar publicamente através 

de uma imagem masculina relacionada a ela. Deste modo, a desvalorização do 

trabalho feminino neste período foi enorme, pois partiu da premissa de que a 

mulher por si só não bastava, conseguindo obter sucesso por meio do êxito de 

seus filhos ou de seu marido (RAGO, 1985).    

  Em vista disso, apesar das mulheres terem se introduzido nos espaços 

de dominância masculina, a inserção feminina em tais locais não promoveu a 

ruptura com a moral em vigor. Como Rago (1985, p. 63) salienta, quanto mais 

ela buscava sua liberdade, mais a sociedade burguesa projetava em sua pessoa 

o anátema do pecado e a culpabilização pelo abandono do lar, dos filhos e de 

seu marido e, portanto, “vários procedimentos estratégicos masculinos, acordos 

tácitos, segredos não confessados tentam impedir sua livre circulação nos 

espaços públicos (...)”.   

É em detrimento dos aspectos supracitados que se vê a importância 

do anarcofeminismo no combate à desigualdade de gênero ao longo do século 

passado. Tal movimento entendeu que não bastava apenas trazer as mulheres 

para os espaços públicos, pois isto não proporcionaria por si só o rompimento 
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com os papeis sociais impostos a elas. Se fazia necessário, portanto, combater 

a moral sexual que as acorrentavam dentro de suas casas.  

Estas degeneradas ainda ressaltaram que a educação e o trabalho 

feminino impediriam a sua submissão econômica (MOURA, 1932), sinalizando a 

urgência de uma luta que incorporasse direitos maiores do que somente o 

político. Logo, o anarcofeminismo entendeu que a problemática da desigualdade 

de gênero não seria combatida com as pautas levantadas pelas sufragistas, pois 

esta desigualdade é resultado de relações de poder que regulam e normatizam 

tais corpos.  Portanto, a crítica feita à moral burguesa mostrou como a ruptura 

da função social atrelada ao sexo e a total independência financeira das 

mulheres acabariam com a autoridade e estrutura econômica do sistema 

patriarcal (MILLETT, 1970), dado que:  

  

 O desenvolvimento inteletual [sic] da mulher fará que ela revigore ou 
faça aparecer as qualidades latentes do seu carater [sic]. Não se 
deixará facilmente espoliar. / Sua submissão, docilidade, a resignação 
passiva, com que se reveste na luta material pela existência, serão 
substituídas pela energia e independência, uma vez compreendido o 
valor próprio, equivalente a uma unidade. Saberá que não é objeto de 
exploração ou de goso [sic]. Reivindicará o direito: a trabalho igual, 
salário igual. (MOURA, 1932, p. 89)  

  

Sendo assim, a entrada da mulher de classe média no mercado de 

trabalho e a sua participação na renda domiciliar foram resultados desse 

processo de industrialização, que alterou as relações de poder no interior do 

sistema familiar patriarcalista. Este novo ordenamento social não só prejudicou, 

como também destacou as problemáticas deste sistema tradicionalmente 

imposto, que objetivava a subordinação feminina (BRITO, 2013). A partir deste 

período, a industrialização colocou em xeque a divisão sexual do trabalho 

tradicional, responsável pela manutenção do modelo nuclear de família (BRITO, 

2013), pois possibilitou à mulher uma independência financeira e uma 

possibilidade reivindicar determinados espaços públicos para si.   

Portanto, ao afirmar que "as exceções femininas provam que a mulher se 

faz por si mesma e, para isso, precisa acotovelar os preconceitos", Moura (1932, 

p. 60), ressaltou a capacidade destas de se contrapor aos discursos normativos 

vigentes. No instante em que tais subversivas levantaram pautas relacionadas à 

opressão feminina, elas tornaram possível o entendimento de que a arquitetura 
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dos corpos não é puramente social, mas também política (PRECIADO, 2014). 

Assim, o anarcofeminismo, ao resistir às opressões patriarcais, buscou ampliar 

a luta pela libertação das mulheres, para comportar pautas socioculturais e 

econômicas também, se tornando essencial no processo de incorporação 

desses novos sujeitos nas esferas públicas. Desta forma, tais subversivas, ao se 

lançarem nos espaços públicos, auxiliaram no processo de inserção e acesso 

feminino a espaços de sociabilidade masculinos, possibilitando uma maior 

interação entre os grupos femininos e tais espaços.  Deste modo, o próximo 

capítulo tratará do processo de reinvindicação do urbano pelo indivíduo feminino, 

sob a ótica das relações estabelecidas no interior dos bares.   
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4. CAPÍTULO 3: BARES – LUGARES MASCULINOS, ESTIGMAS 

FEMININOS  

 

“(...) a mulher acha-se, em terra, cercada de tabus como todos os seres 

sagrados; ela própria é tabu."  

 

Simone de Beauvoir 

   

4.1. A CONCEPÇÃO ANDROCÊNTRICA DAS CIDADES  

  

A associação feita entre o feminino e os bares é influenciada pelo fato de 

que, a partir de um dado período histórico, as sociedades foram estruturadas 

tendo como base uma desigualdade de gênero profunda. Uma vez que a 

implementação do sistema patriarcal consagrou a um sujeito masculino 

específico a maior parcela de poder social, este fragmentou os espaços públicos 

de maneira que legitimasse o isolamento das categorias femininas.   

Park (1973), sob o viés de que a cidade foi concebida por uma divisão 

cultural fundada nos hábitos e costumes dos sujeitos que a habitam, sinaliza 

como este espaço possui tanto uma organização moral quanto física, que 

interagem reciprocamente para se moldar e se transformar. Ele destaca tais 

locais encontrados nas diversas expressões que compõem a metrópole, como 

lugares nos quais os sujeitos podem gozar de sua natureza e moralidade. Santos 

e Oliveira (2010) assinalam como o processo de organização dos locais públicos 

precisa ser analisado em conjunção com as relações sociais existentes entre os 

sujeitos masculino e feminino. Segundo os autores, com o surgimento da 

propriedade privada, houve a necessidade de uma nova ordenação, tanto nos 

ajuntamentos familiares quanto nos vínculos trabalhistas e estas modificações 

acarretaram em novas relações sociais.   

A divisão sexual dos corpos, em conjunção com a dominância que o 

patriarcado impôs às mulheres, culminou numa concepção androcêntrica16 dos 

 
16 Na Antropologia, o Androcentrismo é interpretado como a inclinação cultural que faz com 
que a figura masculina seja vista como o único modelo de representação coletiva, 
desvalorizando e proporcionando o apagamento da categoria feminina. Isto acarreta no 
entendimento do pensamento masculino como sendo superior aos demais. 
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meios urbanos. Tais ambientes foram projetados de acordo com uma ótica 

masculina, baseada na noção patriarcal de superioridade e inferioridade17. 

Saraiva (2017) destaca que no decorrer da história das cidades, o lugar 

destinado às mulheres foi o espaço doméstico, ao passo que o homem 

conquistou para si o domínio público, político e econômico. Deste modo, é 

evidente o fato de que o sujeito masculino se apropriou da maior parcela do 

espaço urbano e restringiu as categorias femininas a um lugar específico.   

Como Simões (2009) destacou, a sociabilidade feminina era caracterizada 

como a interação cotidiana que ocorria, principalmente, enquanto as mulheres 

estavam no espaço da cozinha. O âmbito privado representava o maior local de 

deslocamento permitido ao feminino, sendo também o lugar onde estes sujeitos 

conseguiam obter os meios necessários à exposição adequada de si para o 

mundo (SIMÔES, 2009). Logo, a diferenciação entre as esferas pública e privada 

gerou zonas sexuadas nas cidades (SARAIVA, 2017), resultado de uma 

hierarquização vinculada à ideia de gênero, que foi imposta pelo sistema 

patriarcal.    

Tal hierarquia interferiu na liberdade de ir e vir de variadas mulheres, uma 

vez que elas eram permitidas a frequentar lugares específicos. Mello e Vogel 

(1985) dissertam que somente os locais vistos na qualidade de extensão da 

casa, como o mercado e a lavandeira, eram compreendidos enquanto espaços 

de transitoriedade destas categorias femininas. Os autores destacaram que os 

únicos meios públicos que estas mulheres tinham permissão para percorrer 

livremente seriam os estabelecimentos que reportassem uma responsabilidade 

com o cuidado do lar. Desta maneira:  

  

Socializadas em âmbito privado, coube às mulheres a tarefa de cuidar 
dos filhos, dos pais, do marido, da casa de modo geral, figurando como 
responsáveis pela manutenção da ordem em casa, apaziguadoras de 
conflitos, refletindo-se esses cuidados nas atividades que assumem ao 
participarem dos espaços públicos (...) Essa Divisão sexual do 
Trabalho (...) contribuiu significativamente para a inferiorização das 
mulheres, limitando-as ao exercício de atividades que reproduzem a 
ideia do “cuidar”. (SANTOS, OLIVEIRA, 2010, p.13)   

  

 
17 A noção patriarcal delimita que o indivíduo entendido como superior é o masculino, 
enquanto o feminino é visto como o inferior e submisso.  
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Estes ordenamentos sociais foram utilizados pelo homem como 

justificativa à manutenção das relações de poder estabelecidas, visando 

conservar um sistema de dominação-exploração. A diferenciação binária entre 

os dois sujeitos, acarretou no estruturamento da cidade através de sistemas de 

significados, que são entendidos como a maneira pela qual a sociedade reproduz 

e utiliza o gênero para encadear as regras das relações sociais (SCOTT, 1995).   

É fato que a arquitetação do meio urbano foi elaborada para comportar, 

sobretudo, as necessidades masculinas. Joan Scott (1995, p. 75), ao sinalizar 

que “(...) o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, (...) ele é criado 

nesse e por esse mundo masculino.", destaca como a desigualdade de gênero 

engloba toda a vida das mulheres. Tal desigualdade se apresenta de maneira 

evidente na cidade, tendo em vista que este espaço é o principal ambiente de 

reprodução das identidades e papéis sociais.  Segundo Scott (1995), no 

momento em que o gênero é entendido como uma categoria social, firmada 

sobre um corpo sexuado, ele faz referência as identidades especificamente 

sociais das subjetividades femininas e masculinas.     

  

Além disso, o termo "gênero" também é utilizado para designar as 
relações sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente 
explicações biológicas, (...) Em vez disso, o termo "gênero" torna-se 
uma forma de indicar "construções culturais" - a criação inteiramente 
social de idéias [sic] sobre os papéis adequados aos homens e às 
mulheres. (SCOTT, 1995, p. 75)  

  

4.2. A DIVISÃO SEXUAL DOS ESPAÇOS 

 

Bourdieu (1998) sinaliza a oposição existente entre o universo público, 

entendido enquanto espaço de dominância dos homens, e o privado, alocado ao 

feminino. A estruturação binária das sociedades teve como premissa a 

elaboração de um pensamento, cujo biológico seria entendido enquanto 

determinante das relações sociais (FIGUEIREDO, 2009). Os hábitos e vínculos 

dos sujeitos com as diferentes zonas da cidade seriam definidos e 

justificados por esses atributos de distinção biológica. Tais mecanismos de 

socialização foram utilizados pelo sistema patriarcal para edificar as cidades 

tendo como suporte a fragmentação de suas zonas de deslocamento. Desta 
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forma, o acesso a devidas localidades seria delimitado pela divisão sexual dos 

corpos.    

  A divisão sexual dos corpos resultou em uma divisão sexual das cidades 

favorecendo este sujeito homem, pois a repartição dos meios sociais objetificou 

o isolamento feminino. Ao sinalizar que “êle [sic] vai à cidade aos domingos e 

dias de feira, encontra-se com outros homens, vai ao bar, bebe, joga cartas, 

caça, pesca. Ela fica em casa e não conhece lazeres”, Beauvoir (1970, p. 174) 

realça a exclusão feminina de diversos locais. Assim, o não reconhecimento de 

que as cidades foram arquitetadas sob uma ótica sexista, contribui para a 

manutenção da segregação sofrida pelas mulheres, resultado da ação desse 

sujeito homem, que é refletida nestes espaços (SARAIVA, 2017).      

  

Para as mulheres, o acesso a lugares públicos não é experienciado da 
mesma forma que os homens, são atos que em muitos casos 
dependem da dominação do medo pela rua, tornando a cidade um 
lugar onde realizam seus trajetos e cumprem suas funções, sem que 
elas tenham espaço próprio. (SARAIVA, 2017, p. 07)  

  

 Quando Park (1973) afirma que a cidade não é meramente um 

mecanismo físico e construção artificial, mas também um estado de espírito, ele 

nos faz pensá-la sob a ótica de seus sistemas simbólicos. Dado que os valores 

alocados aos diferentes espaços interferem em como os sujeitos são 

apreendidos socialmente, é perceptível o modo como estes são concebidos de 

maneira variada, a partir das relações de gênero em cada sociedade (JARDIM, 

1991). Logo, "(...) não são as diferenças sexuais e biológicas que determinam 

referenciais simbólicos, mas as diferentes socializações que estabelecem 

construções próprias." (JARDIM, 1991, p. 44). Assim, a naturalização da divisão 

sexual da sociedade fez como que o próprio coletivo regularizasse a 

transitoriedade dos espaços públicos. Os sujeitos entendidos como pertencentes 

a determinadas áreas urbanas são socialmente autorizados a frequentá-las, 

enquanto os demais, por não se encontrarem nos ambientes culturalmente 

impostos a eles, são reprimidos e marcados por diferentes estigmas18.  

 
18 Conforme Goffman (2008) destaca, os estigmas são percebidos como as perspectivas 
normativas e imposições rigorosas dos membros sociais, e aqueles que não acatam com 
essas expectativas são vistos como pessoas estragadas e inferiores. 
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A desigualdade de gênero existente na sociedade, promoveu o 

desenvolvimento cultural de determinadas categorias de mulheres, alocadas ao 

papel exclusivo de esposa e mãe. Tendo sido projetada a esta função, tal 

categoria foi socialmente concebida para os afazeres domésticos, conservando 

sua “vocação” enquanto procriadora e dona de casa (PERROT, 1997). Desta 

forma, "ao ser confinada à casa, paradoxalmente, a mulher era expulsa dos 

muros da cidade, entre os quais o mundo público se conformava." (PINTO, 2010, 

p. 19). Por terem sido situadas exclusivamente neste lugar, a sociedade impôs 

uma limitação exorbitante a estas mulheres, uma vez que elas não pertenciam a 

nenhum outro espaço, a não ser o referente ao trabalho doméstico.  

   

(...) Rego e Pinzani (2013) apontam que no caso da sociedade 
brasileira, as mulheres são habitualmente instruídas para servirem aos 
homens e também, a desejar servi-los, reforçando a idéia [sic] de que 
o lugar da mulher é no ambiente privado, fazendo com que esta não se 
sinta parte integrante da vida pública, segmento altamente ocupado 
pela população masculina. (REGO; PINZANI, 2013 apud FERREIRA; 
SILVA, 2017, p. 04)  

  

Consequentemente, o modelo de feminilidade patriarcalista promoveu a 

divisão de dois grupos femininos que serão analisadas. O primeiro, conservando 

um ideal falocêntrico de esposa exemplar, mãe, dona de casa e passiva a seu 

marido19, e o segundo, da mulher devassa, entendida como um sujeito estragado 

e vulgar.20 Por simbolizarem a família e as ocupações domésticas, as mulheres 

alocadas a este modelo de feminilidade careciam do consentimento de seus 

maridos, pais, irmãos, etc, para percorrer os meios públicos. Visto que a ótica 

patriarcal as considera como acompanhantes, diversos são os espaços de 

sociabilidade, como os bares, organizados em sistemas culturais baseados na 

honra, que classificam e posicionam a mulher por meio da companhia de um 

homem (JARDIM, 1991). Desta forma, tais espaços não são vetados a todas as 

 
19 Não procuro fazer nenhum juízo de valores acerca do debate sobre a mulher enquanto mãe 
e esposa. A crítica feita neste parágrafo, diz respeito exclusivamente a maneira como a 
sociedade patriarcal incitou uma rivalidade feminina, baseada numa divisão desigual entre 
dois grupos distintos de mulheres. Tal divisão foi concebida a partir de um 
ideal falocêntrico de feminilidade, que delimita as funções sociais destas, estimulando assim, 
a reprovação das demais. 
20 Válido ressaltar que nesta parte estou analisando apenas dois dos variados grupos 
existentes de mulheres, porém reforço que não busco afirmar que a experiência desses dois 
grupos deve se estender para todos, pois cada indivíduo feminino sofre influência da 
desigualdade de gênero de maneira diferente. 
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mulheres desacompanhadas, mas somente àquelas que são apreendidas 

enquanto “respeitáveis” (MELLO, 2003), que para transitar nestes 

locais precisam de um sujeito masculino como seu representante.    

Tal modelo sexista de feminilidade resultou na resistência de diversas 

mulheres a tais padrões socialmente impostos. Entendidas enquanto devassas, 

eram alocadas a esta categoria todas as figuras femininas que enfrentavam os 

estereótipos e normas culturais. Dado que essas mulheres não satisfaziam ao 

modelo de feminilidade imposto e transitavam pelas ruas das cidades sem 

necessariamente estarem juntas da companhia de um homem, elas 

desobedeciam a lógica da moral burguesa e, portanto, incomodavam os demais 

indivíduos.   

 Como resultado, tais subversivas sofriam com estigmas que eram fixados 

em suas vidas, até mesmo por outras categorias de mulheres. Conforme 

Goffman (2008) explica, o normal e o estigmatizado não são pessoas, mas sim 

uma interpretação cultural dos indivíduos, que é produzida em contextos sociais 

e através de contatos mistos, devido a regras não seguidas, que possivelmente 

agiram sobre o encontro. Sendo assim, é fato que as espacialidades do meio 

urbano se encontram permeadas de mecanismos que não só conservam a 

opressão feminina, como também incitam uma rivalidade entre estes dois grupos 

de mulheres supracitados21, tendo em vista que:  

  

Um dos traços mais característicos da personalidade da mulher 
pública, na visão dos médicos, é a preguiça, a aversão ao trabalho e a 
perseguição desenfreada do prazer. (...) Ela “tem um andar, um 
sorriso, um olhar, uma atitude que lhe são próprios; é preguiçosa, 
mentirosa, depravada, extremamente simpática ao álcool, 
despreocupada do futuro, e muitas vezes destituída de senso moral”. 
(RAGO, 1985, p. 89) [grifos meus]  

  

À vista disso, para conservar a dominância dos espaços públicos e evitar 

sua reivindicação por essas categorias femininas, o sistema patriarcal estruturou 

a cidade de maneira que elas não se sentissem integradas. Conforme Silva 

 
21 É pertinente destacar que quando falo sobre a existência desses dois tipos específicos de 
mulheres, estou analisando sob a perspectiva patriarcalista. Uma vez que a mulher pode ser 
sim mãe, esposa e dona de casa, e também querer frequentar bares, a divisão feita neste 
trabalho é para realçar o fato de que, culturalmente, o sistema patriarcal determinou como o 
feminino deveria agir, dividindo-as entre as que deveriam ser entendidas enquanto mães e 
donas de casa, e aquelas “sem respeito”, vistas como as mulheres públicas de maneira geral.  



55 
 

   
 

(2007) destaca, existem espaços de constrangimento, como a rua em 

delimitados horários, e lugares de confinamento, que são mecanismo que 

evidenciam a divergência de acesso aos locais públicos entre os sujeitos. 

Como Perrot (1997, p. 29) enfatiza, “a cidade, à noite, é hostil às mulheres 

solitárias. [...] Sozinha, ela corre o risco de ter problemas, assédio sexual ou 

policial, violência e violação. Sem dúvida, o espaço da cidade nunca é simples 

para as mulheres.”  

Portanto, nota-se que o meio urbano foi dividido de modo a promover o 

encarceramento feminino em suas casas, pois sua transitoriedade em 

determinados horários e zonas da cidade sempre foi complicada, dado a 

existência de bloqueios invisíveis, concebidos para legitimar a marginalização 

das categorias femininas (SILVA, 2007). Desta forma, o fato de que as “(...) 

cidades, que as chamam sem realmente acolhê-las, empenham-se em canalizar 

a desordem potencial atribuída à coabitação entre homens e mulheres. Daí uma 

segregação sexual do espaço público” (PERROT, 1997, p. 37).  

  

4.3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS BARES  

  

A divisão sexual dos corpos estabeleceu o fracionamento do meio urbano 

em ambientes públicos e privados. Bourdieu (1998) destaca a relação oposta 

entre os lugares reservados ao masculino, que através de sua composição 

remetem a uma ideia de dureza e vigor, e os ambientes femininos, entendidos 

na qualidade de fútil e frágil. Isto posto, o vínculo conflituoso entre esta última 

categoria e os bares, foi constituído a partir de uma estruturação unitária destes 

espaços.  

Visto que tais instalações foram concebidas enquanto lugar propício à 

virilidade, os bares foram apreendidos na qualidade de uma extensão da 

personalidade dos homens. Assim, toda a arquitetação, simbólica e concreta 

(decoração, entretenimento, etc.) destes estabelecimentos, se interliga para 

formar uma organização imagética, aspirando a um público-alvo preferivelmente 

masculino.  

A soma dos incentivos que atuam como uma ponte entre o lugar e seu 

consumidor salienta não só o sistema de escolha de cada indivíduo, como 

também a construção social dos espaços baseada na divisão sexual dos meios 



56 
 

   
 

públicos. Como já foi aludido, existem zonas da cidade que são concatenadas 

ao homem ou a mulher, de maneira específica, que promovem uma “demarcação 

territorial” de cada local. Deste modo, por ter sido elaborado enquanto um 

ambiente propenso ao sujeito masculino, a exclusão das mulheres em tais 

estabelecimentos, se deu de maneira bastante evidente.  

Siqueira e Rocha (2016) fazem uma síntese precisa da constituição dos 

bares, não apenas como instalações comerciais, que objetivam a venda de 

bebidas alcoólicas, mas também na qualidade de espaços que promovem a 

sociabilidade entre os sujeitos. Ao remeter à ideia de reciprocidade, o bar é 

percebido enquanto um lugar que conjura um certo status e prestígio 

(SIQUEIRA; ROCHA, 2016), a partir de relações mutualísticas22 entre seus 

clientes. Além disso, por evocar uma imagem de solidariedade, tais 

estabelecimentos possuem valores e normas sociais próprias que devem ser 

seguidas para que o indivíduo consiga manter a sua frequência.   

  

O bar é um espaço onde o consumo adquire um lugar central, mas 
menos devido a seu teor monetário do que aos significados negociados 
em seu interior. O conjunto das ações de consumo participa ativamente 
do processo de produção, negociação e manutenção da realidade 
social. Através e pelo consumo os freqüentadores [sic] de botecos são 
classificados e situados em um mapa mental altamente hierárquico. 
(SIQUEIRA; ROCHA, 2016, p. 05)   

  

O vínculo instituído entre os clientes do bar e seus funcionários, se 

apresenta a partir de uma cadeia de significados preestabelecidos socialmente, 

que acaba dificultando a relação entre as mulheres e estas instalações. A partir 

do momento em que “(...) as práticas de consumo somente ganham sentido 

quando situadas no interior de um sistema simbólico capaz de torná-las 

coerentes e inteligíveis.” (SIQUEIRA, ROCHA, 2016, p. 05), a exclusão da 

categoria feminina se torna uma das características dos bares. Tendo em vista 

que o botequim foi idealizado para ser um ambiente pertencente aos homens, 

 
22 Relações que ocorrem por meio de “prestação de favores” entre os clientes ou entre 

estes e os funcionários, que pagam ou disponibilizam as bebidas para aqueles que não possuem 
condições de bancá-las no momento. Assim, numa próxima oportunidade, os fregueses que 
anteriormente não tinham como pagar, retribuirão o favor. Estas trocas de favores são baseadas 
na confiança e no prestígio que o cliente possui, tendo em vista que, aqueles que demoram muito 
tempo para quitar suas dívidas, são reprimidos socialmente (SIQUEIRA; ROCHA, 2016). 
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ele possui vários marcadores que sinalizam a forte identidade masculina 

existente nestes locais.   

Mello (2003) ressalta a maneira como a prática de ingestão de bebidas 

alcoólicas se introduz dentro de uma teia de trocas sociais que auxilia as 

relações firmadas nestas localidades e corresponde a um valoroso símbolo de 

masculinidade. “Expressões como: “ela bebe como um homem”, para referir-se 

à mulher que bebe em demasia ou que simplesmente consome bebida no 

espaço do bar, é um exemplo do vínculo entre os valores “ser homem” e “saber 

beber”. (MELLO, 2003, p. 26) Consequentemente, o comer e o beber se 

recobrem de significados, reproduzidos nas relações tecidas no interior dos 

estabelecimentos (SIQUEIRA, ROCHA, 2016), que auxiliam o preconceito 

vivenciado pelas mulheres, pois resultam dos valores simbólicos presentes nos 

bares, que remetem exclusivamente ao sujeito masculino.  

  

O bar não é, portanto, um espaço de socialização feminino, onde as 
mulheres criaram suas próprias formas de associação lúdica e de 
reprodução simbólica. O bar não é um reduto feminino, mas sim um 
espaço urbano intensamente freqüentado [sic] por mulheres. Dessa 
forma, sua caracterização não remete, de imediato às simbologias 
femininas. (...) as freqüentadoras [sic] do bar deixam claro o conflito 
que vivenciam em diversos momentos de seu cotidiano: o ‘ser mulher’ 
em um mundo que demanda a negação da feminilidade em detrimento 
da realização de atividades profissionais que as inserem no ambiente 
da ‘rua’, tradicionalmente associado à masculinidade. (FIGUEIREDO, 
2009, pp. 07-08)    

  

4.4. ESTIGMAS DE UMA MULHER EM BAR  

 

Visto que assim como a rua representa os espaços disponíveis a categoria 

masculina, os bares ratificam a construção social das cidades sustentada pela 

divisão sexual dos corpos. "As noções de pertencimento expresso nos bares são 

fundamentais na construção dos sujeitos sociais, pois revelam universos 

simbólicos partilhados." (JARDIM, 1991, p. 16) Deste modo, a estrita relação 

existente entre os bares e os sujeitos masculinos fez transparecer quais são as 

características determinantes à elaboração de um conceito, ou preconceito, a 

respeito tanto destes estabelecimentos (GIMENES, 2003), quanto dos indivíduos 

que são permitidos socialmente a frequentá-los.    

Enquanto a casa representa a passividade e, portanto, tem sua 

responsabilidade empregada na figura feminina, o bar é entendido como o 
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ambiente encarregado de fortalecer o homem (MELLO, 2003). Sendo assim, a 

maneira como a desigualdade de gênero tende a inviabilizar o acesso das 

mulheres a determinadas zonas da cidade pode ser evidenciada na composição 

dos bares, dado que eles foram projetados tendo como premissa a restrição das 

mulheres.   

A divisão sexual dos meios urbanos, proporcionou dispositivos de 

transitoriedades divergentes entre as categorias masculina e feminina. Agente 

modelador de toda a estrutura organizacional desses ambientes, o homem 

legitimou sua dominância e privilégio enquanto sujeito consagrado aos locais 

públicos. À medida em que este possui plena liberdade de circulação entre as 

variadas áreas da cidade, a mulher é restringida pelas normas sociais.  Ao 

enfatizar que "(...) os espaços urbanos não só não acolhem as mulheres, mas 

também, quando não sensíveis as necessidades de gênero, contribuem para 

situações de insegurança e violência.”, Saraiva (2017, p. 08), salienta como as 

zonas da cidade são vivenciadas de formas distintas por estes indivíduos.   

 A relação desigual entre homens e mulheres pode ser analisada na 

composição dos bares, uma vez que estes locais são espaços, não somente de 

comercialização de bebida alcoólica, mas também de lazer e sociabilidade 

(GIMENES, 2004). Os valores simbólicos incorporados em tais estabelecimentos 

dificulta a inserção feminina. Posto que "não há nada mais comum nestes locais 

do que a predominância de homens." (JARDIM, 1991, p. 20), todo o simbolismo 

deste espaço reporta ao universo masculino. Por ter sido contemplado na 

qualidade de um ambiente que remete à virilidade, o convívio entre homens e 

mulheres se deu por uma interação social que desfavorece a figura feminina, 

dado que estas precisam romper com inúmeras barreiras para transitar nesses 

espaços.   

  

Dentre as muitas questões que surgem devido a essa intensa 
manifestação da vida social noturna e lúdica cujo palco central é bar 
está o preconceito ainda experimentado por mulheres 
que freqüentam [sic] esses espaços. A forma lúdica permite, segundo 
nos parece, que o preconceito se camufle e não se manifeste 
ostensivamente. Não necessariamente esse preconceito é explicito e 
direto, mas algo velado que se manifesta através de gestos, olhares e 
silêncios constrangedores (...) muitas mulheres ainda parecem 
experimentar olhares desaprovadores quanto a sua presença em 
bares e botequins, principalmente quando forma-se a tríade [jovens + 
Bar + bebidas alcoólicas]. (SIQUEIRA, ROCHA, 2016, p. 02)  
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Goffman (2008) salienta como os ambientes sociais e os valores 

simbólicos atribuídos a eles, delimitam quais sujeitos terão uma probabilidade 

maior de ser incorporado em cada espaço. Dado que as diferentes zonas que 

compõem a cidade são utilizadas enquanto prolongamento das personalidades 

de cada sujeito (GIMENES, 2004), as redes de sociabilidades que se formam 

com as interações traduzidas nestes espaços (SIQUEIRA, ROCHA, 2016), 

auxiliam ou prejudicam a incorporação de novos indivíduos. A partir do momento 

em que uma mulher atravessa o seu território social e se permite ser vista em 

um ambiente com um ethos hegemonicamente masculino, tal como o bar, ela é 

entendida como uma forasteira pelos demais.  Desta forma:   

 

(...) as freqüentadoras do bar deixam claro o conflito que vivenciam em 
diversos momentos de seu cotidiano: o ‘ser mulher’ em um mundo que 
demanda a negação da feminilidade em detrimento da realização de 
atividades profissionais que as inserem no ambiente da ‘rua’, 
tradicionalmente associado à masculinidade. (FIGUEIREDO, 2009, p. 
08)  

   

Logo, esta mulher pública que transita entre os meios urbanos e frequenta 

espaços de sociabilidade e lazer, como os bares, foi apreendida enquanto 

promíscua e coisificada pelos homens. A não aceitação destes de compartilhar 

com a categoria feminina a liberdade de circular livremente entre os meios 

urbanos, suscitou em uma disputa entre esses dois sujeitos. Como Beauvoir 

(1970, p. 236) salienta, “a partir do momento em que se torna livre, a mulher não 

tem outro destino senão aquele que ela cria livremente. A relação entre os dois 

sexos é, então, uma relação de luta.”   

Perrot (1997) ressalta que nas diferentes áreas da cidade homens e 

mulheres públicos se fixam em duas escalas divergentes de valores. Ao passo 

que o primeiro é compreendido como figura renomada e efetua um papel 

significativo na manutenção do poder, a segunda foi concebida enquanto 

símbolo de imoralidade e degradação. Por negarem as hierarquias sociais 

existentes, tais mulheres subversivas estimularam uma modificação dos 

espaços urbanos. Ao disputarem pelos diferentes locais da cidade, foram 

apreendidas com demasiada rivalidade pelos homens, resultando na 

estigmatização desta categoria. Percebidas enquanto figuras a serem temidas 
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pela sociedade, elas buscaram romper com a universalização do sujeito social, 

alocada exclusivamente a uma figura masculina específica.  

   

O lugar das mulheres no espaço público sempre foi problemático, pelo 
menos no mundo ocidental, o qual, desde a Grécia antiga, pensa mais 
energicamente a cidadania, e constrói a política como o coração da 
decisão e do poder. “Uma mulher em público está sempre deslocada”, 
diz Pitágoras. Prende-se à percepção da mulher uma ideia de 
desordem. Selvagem, instintiva, mais sensível do que racional, ela 
incomoda e ameaça. A mulher noturna, mais ou menos feiticeira, 
desencadeia as forças imprimíveis do desejo. Eva eterna, a mulher 
desafia a ordem de Deus, a ordem do mundo. (PERROT, 1997, 
p.08) [grifos meus]  

  

A disputa entre os sujeitos masculino e feminino é percebida em diversos 

espaços públicos, principalmente em ambientes de sociabilidade como os bares, 

onde a relação desigual entre homens e mulheres é colocada à prova. A 

existência de um “modelo cultural” (MELLO, VOGEL, 1985), que reproduz as 

regras e normas estabelecidas socialmente, ratifica a composição social destes 

estabelecimentos favorecendo o sujeito masculino, posto que tal modelo 

interfere nas interações exercidas nesses locais. Siqueira e Rocha (2016) 

realçam que apesar dos bares serem concebidos como lugares de consumo, 

lazer e sociabilidade, eles não estão imunes de contradições e conflitos. Desta 

forma, embora as interações produzidas nestes estabelecimentos serem 

relações de convívio momentâneo entre seus fregueses, eles também podem 

ser assimilados enquanto espaços de disputa e rivalidade (SIQUEIRA, ROCHA, 

2016).  

A partir de um estudo feito por DaMatta (1985)23, Siqueira e Rocha (2016) 

destacam a maneira como o bar é entendido enquanto uma organização social, 

situada no limite entre dois universos de significados, entendidos como o lugar 

da casa e o da rua. Por ser apreendido na qualidade de uma segunda casa, além 

de ser visto enquanto local próprio ao lazer dos homens, o bar está relacionado, 

sobretudo, à sociabilidade destes sujeitos. Visto que é um ambiente 

contemplado na divisa de dois mundos culturalmente projetados, as relações 

desenvolvidas nestas instalações entre homens e mulheres se implementam de 

maneira desarmônica. “O lugar intermediário que o bar ocupa, na fronteira de 

 
23 DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1985.  
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universos de significação, pode ser um papel determinante à manutenção do 

preconceito a que as mulheres são alvo ainda nos dias de hoje (...)” (SIQUEIRA, 

ROCHA, 2016, p. 02)   

Bourdieu (1998) destaca, que quanto maior é o valor simbólico referente 

ao masculino, maiores serão as dificuldades e os estigmas que as mulheres 

enfrentarão para se introduzir nestes ambientes. Logo, a inserção feminina 

efetua-se de maneira mais branda em delimitados espaços do que em outros, 

posto que no decurso “(...) dessas fronteiras móveis, as relações entre os 

homens e as mulheres modificam-se, como as figuras de um interminável balé.” 

(PERROT, 1997, p. 11) Portanto, a rejeição de determinadas localidades 

públicas e a difícil inserção das mulheres nestes lugares é um aspecto presente 

na composição dos meios urbanos.  Este, visa a restrição da frequência feminina 

em demarcadas zonas da cidade, consequência da desigualdade de gênero 

incorporada na sociedade pelo sistema patriarcal.  

Segundo Mello e Vogel (1985) um novo indivíduo, ao se inserir em um 

determinado ambiente, sofre com a hostilidade dos grupos que ali já transitavam. 

Entendidos enquanto invasores, esta nova categoria pode transformar o lugar 

compartilhado em um espaço problemático e propício ao conflito, uma vez que 

eles modificam as configurações sociais do estabelecimento. Como resultado, 

conforme as mulheres se introduzindo nos bares, elas foram percebidas com 

antipatia, tendo em vista que os seus clientes habituais (majoritariamente 

homens), enxergaram nelas indivíduos que ali não eram bem-vindos.   

Figueiredo (2009) destaca que a convivência entre homens e mulheres 

em bares não apaga os elementos da dominação simbólica presentes nas 

relações sociais firmadas entre os indivíduos. Sendo assim, a frequência de 

novos sujeitos nestes espaços de sociabilidade não necessariamente rompe 

com os preconceitos e barreiras impostos as mulheres pelo sistema patriarcal. 

Isto fica nítido a partir do momento em que a presença feminina no bar interfere 

nas interações sociais formadas em seu interior, uma vez que não há quase nada 

que caracterize este espaço enquanto lugar acolhedor aos sentidos femininos 

(FIGUEIREDO, 2009).  

  

A especificidade da relação de mulheres em um ambiente associado 
às relações masculinas, neste caso, o bar, implica a negação de uma 
hierarquia social que impõe a “oposição entre o universo público, 
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masculino, e um mundo privado, feminino, entre a praça pública e a 
casa” (BOURDIEU, 2005, p. 72). As ações femininas, no espaço do 
bar (...) faz com que as mulheres compartilhem de um novo status 
social, que desobedece a lógica tradicional de organização social 
e divisão do trabalho. (BOURDIEU, 2005, p. 72 apud FIGUEIREDO, 
2009, p. 03) [grifos meus]  

  

Em suma, os apontamentos inferidos anteriormente mostram que os 

bares são concebidos como uma continuidade do lar, sobretudo para os 

indivíduos masculinos analisados, onde tais espaços de sociabilidade 

corresponderiam a locais públicos apreendidos na qualidade de ambientes 

privados (ROLIM, 1997). Siqueira e Rocha (2016) dissertam que a problemática 

dos bares repousa no fato deles serem concebidos como um lugar fronteiriço 

entre estes universos simbólicos da casa e da rua. Como resultado, os autores 

salientam que tais instalações podem conservar com maior rigidez os aspectos 

de suas estruturas e organizações sociais precedentes, apoiadas em valores 

simbólicos referentes ao público masculino. Como Mello (2003, p. 90) sublinha, 

“(...) embora a aceitem ali, normalmente não aprovam sua atitude e muitas vezes 

insinuam que está “caçando um homem”. Outras vezes, a consideram um pouco 

louca, o que atenuaria o fato de estar no lugar dos homens, bebendo com eles.” 

Portanto, evidencia-se o modo como os bares ainda possuem valores simbólicos 

que os tornam tanto espaços de sociabilidade, quanto de rivalidade dependendo 

das interações que são produzidas em seu interior.   
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CONCLUSÃO  

  

 "O “olhar masculino”, como determinante das escolhas da minha vida, não me 

interessa."  

 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

Conclui-se que a problemática do binômio mulher + bar tem seu cerne em 

uma construção patriarcalista dos corpos e dos meios sociais. Ao analisar 

historicamente a complexidade da desigualdade de gênero presente na 

sociedade percebe-se com clareza o lugar de submissão e/ou marginalização 

que foi reservado à figura feminina. A partir do momento em que o sistema 

patriarcal foi implementado visando a dominação dos corpos, julgou-se útil 

manter a mulher em estado de dependência e exclusão, e assim, ela passou a 

ser constituída na qualidade do Outro. Doravante este acontecimento, a relação 

entre homens e mulheres foi constituída tendo como fundamento uma 

desigualdade de gênero extremamente consolidada, que se expressa de 

maneira evidente em espaços de sociabilidade predominantemente masculinos, 

como os bares.   

Dado que o silenciamento histórico feminino foi uma das ferramentas 

utilizadas por este sistema para subjugá-las, o advento do patriarcado gerou um 

processo de apagamento destas figuras em nossa História. Visto que existiram 

diversas mulheres de destaque ao longo dos séculos, participantes ativas de 

acontecimentos importantíssimos e frequentadoras dos espaços públicos, se faz 

necessário questionar o porquê de inúmeras delas terem sido apagadas pelas 

narrativas desse sistema.   

A composição histórico-cultural da sociedade, marcada pela desigualdade 

de gênero, evidencia a maneira como homens e mulheres vivenciam o mundo 

sob óticas divergentes. Quando analisamos esta premissa no interior dos bares, 

é possível identificar o modo como um mesmo espaço gera significados 

completamente contrastantes, dependendo do indivíduo que ali transitar. Para 

um grupo masculino específico, o bar se apresenta como uma extensão de suas 

próprias casas; um lugar de lazer e sociabilidade no qual eles se sentem 
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completamente à vontade para percorrer e interagir nestes locais. Todavia, para 

a categoria feminina analisada, os bares são apreendidos como espaços dúbios 

(FIGUEIREDO, 2009), pois mesmo sendo reconhecidos também pelo público 

feminino como ambientes de lazer e sociabilidade, o bar ainda não transmite 

nenhum valor simbólico que remeta a esses indivíduos. Assim, apesar do fato 

deste estabelecimento estar comportando cada vez mais o público feminino, o 

bar ainda é apreendido por muitas destas mulheres enquanto espaços de difícil 

inserção e aceitação. Posto que a presença feminina em bar ainda se recobre 

de variados estigmas que são produzidos e conservados por uma moral cristã 

naturalizada no país, a relação entre as categorias estudada e os bares ainda se 

apresenta sob uma ótica falocêntrica, que regulariza os espaços de 

transitoriedade dos corpos sociais.   

Visto que os marcadores socioculturais mencionados no trabalho 

legitimam a dominância patriarcal sob tais corpos, é válido afirmar que essa 

dominação usou de variados subterfúgios para minar o crescimento das 

categorias femininas, sobretudo no que tange à sua formação como indivíduo 

social. Como as mulheres analisadas não eram entendidas enquanto 

pertencentes ao meio público, seus espaços de transitoriedade foram 

condensados àqueles que reportassem, sobretudo, aspectos ligados ao lar. 

Assim, tal processo de inserção feminino em lugares de sociabilidade como os 

bares, ocorreu se opondo à toda construção moral presente em nossa cultura, 

que delimitou um espaço muito especifico de locomoção destas mulheres, 

resultando na estigmatização daquelas que buscaram romper com essas 

barreiras sociais.   

 Deste modo, relembrar as narrativas anarcofeministas foi de suma 

importância, pois foram tais subversivas que incitaram um movimento de 

contestação à moralidade vigente, objetivando romper com os estigmas sofridos 

pelos indivíduos femininos. Elas salientaram que o direito ao voto não as 

libertaria, pois ainda se encontravam financeiramente dependentes de alguma 

figura masculina e construíram um movimento que alcançassem outras barreiras 

impostas às mulheres. Assim, o anarcofeminismo contestou as relações de 

poder existentes, e questionou uma hierarquia sexual que reduz o lugar social 

de determinadas categorias sociais ao âmbito privado.   
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Por terem enfrentado as normas patriarcalistas, as anarcofeministas, 

consequentemente, foram marginalizadas das narrativas históricas. À vista 

disso, a escassa representatividade feminina no decorrer dos séculos deve ser 

entendida como uma política social estabelecida por um sistema que privilegia o 

falo. Assim, falar sobre o lugar histórico das categorias femininas e a urgência 

de se construir uma História das mulheres, é falar sobre um resgate destas 

personalidades, que é essencial para entender o processo de inserção feminino 

nos meios públicos, visto que estas eram mulheres públicas.   

Quando Maria Lacerda de Moura refuta o trabalho de Bombarda, ela 

sinaliza a forma como o homem vê a inferioridade feminina enquanto algo 

conveniente a ele, e dá o primeiro passo para o entendimento de que os corpos 

sociais são fabricações socioculturais. Portanto, os 

discursos anarcofeministas contribuíram à compreensão de que o vir-a-

ser mulher e o vir-a-ser homem são resultados de relações desiguais 

vivenciadas entre os indivíduos sociais, relações estas que são evidenciadas ao 

analisar espaços como os bares.  

A partir do estudo de que a construção social dos corpos também é 

política, entende-se como estes foram delimitados para agir de acordo com 

preceitos estipulados por um sistema heterossocial. A construção social dos 

corpos deve ser analisada tendo como base, um sistema onde o sexo é 

entendido como ferramenta de manutenção das relações de poder patriarcais. 

Este aspecto da arquitetação heterossocial dos corpos foi necessário à 

compreensão de que os espaços públicos foram moldados segundo uma Divisão 

Sexual dos Corpos e das Cidades, que influencia na forma como os indivíduos 

vivenciam os locais públicos.   

Quando falo que os espaços sociais foram organizados para refletir uma 

superioridade masculina, sinalizo como a concepção dos meios público e privado 

são frutos de uma construção social que privilegia o falo. A relação das mulheres 

com o espaço urbano é um reflexo do relacionamento desigual entre os gêneros. 

Dado que a estrutura organizacional da sociedade foi concebida sob uma ótica 

masculina, é nítido que a rua não é apreendida pelas mulheres da mesma forma 

que é pelos homens, visto que ela foi estruturada tencionando a transitoriedade 

de um indivíduo masculino específico. Este aspecto cultural se faz evidente ao 

analisarmos a circulação feminina em determinadas zonas da cidade, como os 
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bares, posto que ser uma mulher em bar ainda requer suportar alguns estigmas 

da mulher pública concebida pela moral cristã dos séculos passados. Tais 

estigmas classificam estas mulheres públicas na qualidade de objetos para o 

indivíduo masculino ali presente. O bar realça essa estigmatização, pois ao 

remeter também ao universo da casa para o homem, ele se sente sempre no 

direito de interagir com os corpos femininos ali expostos, gerando possibilidades 

de conflitos entre os dois grupos de indivíduos.  

 Assim, quando falamos sobre bar, falamos sobre um espaço que possui 

um ethos extremamente masculino, que conserva em seu interior marcadores 

de gênero que normalmente se apresentam de maneira mais “velada” ao 

falarmos da cidade como um todo. Tendo em vista que inicialmente a 

transitoriedade dos espaços públicos era, sobretudo, direito de uma categoria 

masculina específica, momentos históricos como a Revolução Industrial foram 

cruciais para balizar uma alteração nas configurações sociais.   

A partir do momento em que a industrialização careceu de mão de obra 

feminina em suas fábricas, a inserção de outras mulheres nos espaços públicos 

foi necessária, contudo, de forma bem limitada. A lógica capitalista viu a 

necessidade de mão de obra e enxergou nos corpos femininos uma solução para 

essa carência. Uma vez que o capitalismo se consolidou através da apropriação 

das ferramentas de opressão patriarcais, a inserção feminina só ocorreu nos 

espaços que pactuavam com as exigências capitalistas. Ou seja, durante esse 

período houve um aumento da transitoriedade feminina nas indústrias, que 

ocorreu de forma bastante hostil, pois o foco da lógica capitalista não foi auxiliar 

na inserção dessas mulheres nos meios públicos, mas sim gerar um aumento 

em sua produção.  

Entretanto, a maior interação feminina com o meio urbano e uma possível 

liberdade financeira, permitiu às mulheres analisadas neste estudo uma maior 

oportunidade de interação entre esses corpos e os espaços públicos. Analisar 

tais aspectos sob o prisma dos bares nos permite compreender a maneira como 

essa inserção feminina ocorreu muito mais em um plano institucional, posto que 

não promoveu de fato uma alteração dos paradigmas sociais. Tal análise é 

possível, pois ao mesmo tempo em que estas mulheres foram autorizadas a 

estar no espaço público do trabalho, ainda encontram inúmeras barreiras ao 

percorrerem os espaços de lazer. Dado que a mulher pública que frequenta 



67 
 

   
 

zonas de sociabilidade com os bares interpreta tais locais também como zonas 

de rivalidade e conflito, observa-se que o sistema capitalista oferece às mulheres 

um lugar na produção, mas não na socialização.   

Desta maneira, discorrer sobre o lugar das figuras femininas nos âmbitos 

públicos se torna importante para se compreender toda a 

construção patriarcalista e heteronormativa dos corpos, que foi reforçada pelo 

sistema capitalista. Visto que a resistência cultural em aceitar a ocorrência de 

mulheres conquistando seus espaços nos meios públicos repousa no fato de que 

a liberdade feminina está vinculada ao fim do sistema patriarcal, isso implicaria 

também em uma significativa rachadura no sistema capitalista. Assim, é visível 

o porquê de a sociedade resistir tanto às pautas pela emancipação feminina, 

pois ela intimida estes dois sistemas, e “(...) a ideia de mudar o status quo é 

sempre penosa." (ADICHIE, 2019, p. 42)  

Consequentemente, discorrer sobre a urgência de uma Revolução Sexual 

se fez basilar para este trabalho, dado que ambientes como os bares possuem 

todo um simbolismo voltado para uma heterossexualidade que objetifica corpos 

femininos. Desta forma, ao se lançar no interior do bar, estas mulheres ainda 

enfrentam diferentes desafios para validar sua presença nestes espaços, pois os 

estigmas criados para limitar a transitoriedade feminina nos bares são 

conservados pelos seus sistemas simbólicos, voltados à masculinidade 

heterossexual.    

Sendo assim, falar sobre uma Revolução Sexual em nosso país, é falar 

sobre o rompimento com a moral instaurada pelo patriarcado e conservada pelo 

sistema capitalista. É entender que, apesar de atualmente essas mulheres terem 

sua liberdade financeira para frequentar os bares, elas ainda não se sentem 

pertencentes àqueles espaços, porque a mulher pública do bar, se não estiver 

na presença de uma figura masculina, é imoral e devassa. Por fim, falar sobre 

Revolução Sexual é, sobretudo, sinalizar que o problema existente entre o 

feminino e o espaço público não deveria repousar na figura da mulher livre, mas 

sim no fato de que ainda permanecemos com uma moralidade extremamente 

opressiva e limitante para os indivíduos, principalmente os femininos.   

Em suma, analisar o binômio mulher + bar necessitou de um 

entendimento acerca da idealização dos corpos e dos espaços públicos. Visto 

que toda a estrutura organizacional das cidades foi moldada sob a 
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ótica patriarcalista, é possível perceber a disparidade existente entre o ser-

homem e o ser-mulher públicos. A construção de um urbano masculino fez com 

que espaços de sociabilidade como os bares fossem arquitetados com um valor 

simbólico que voltasse, sobretudo, para grupos masculinos específicos. Sendo 

assim, ao sofrerem a ação da desigualdade de gênero, os bares são exemplos 

nítidos de como a atuação feminina nestes estabelecimentos é medida pela 

régua de um simbolismo pré-estabelecido culturalmente.  

Uma vez que os bares transitam nos limites de dois universos de 

significados, eles possuem barreiras mais fluidas de sociabilidade. Contudo, tal 

fato não pode ser utilizado para invalidar marcadores de uma moral sexista 

presentes em seu interior, que dificulta a inserção feminina nestes lugares. Dado 

que a consumação de bebidas alcoólicas por mulheres no bar pode ser 

apreendida de maneira hostil pelos demais sujeitos, tal ato implica uma quebra 

com os valores morais e simbólicos de nossa cultura, e esta hostilização fica 

ainda mais evidente caso a mulher esteja bebendo sozinha. Isto ocorre porque 

as atividades femininas nestes locais fazem com que as mulheres partilhem de 

um novo status social que desautoriza a lógica patriarcalista tradicional da 

organização dos espaços públicos (FIGUEIREDO, 2009).   

Portanto, observa-se que a composição social dos bares faz com que eles 

sejam entendidos enquanto locais que representam uma certa contrariedade na 

disputa entre os indivíduos masculino e feminino. Ao mesmo tempo que as 

mulheres conquistaram maior liberdade para transitar em nestes locais, elas 

ainda correm riscos de se exporem a determinadas situações de preconceitos e 

hostilidades. Válido ressaltar que, devido ao bar ser concebido enquanto um 

local que percorre entre os limites de dois universos de significados sociais, ele 

também pode auxiliar na conservação do preconceito sofrido pelas mulheres, 

pois preserva os simbolismos masculinos em seu interior. Deste modo, as 

relações produzidas dentro do espaço do bar podem se apresentar tanto em 

formato de conflito e rivalidade, quanto em aspecto de sociabilidade e interação 

entre os indivíduos masculino e feminino que os frequentam. Sedo assim, o bar 

deve ser apreendido não somente como espaço de convergência e 

sociabilidade, mas também enquanto lugares de resistência feminina, posto que 

ele é um cenário importante na disputa por inserção cada vez maior das 

mulheres nos meios públicos.  
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