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RESUMO 

 

O banheiro feminino pode ser um espaço de privacidade, cumplicidade e solidariedade e 

também de resistência, transgressão, expressão sexual. Mas, ao mesmo tempo, os banheiros 

são dispositivos, técnicas de assujeitamento do poder, que revela as mais diversas formas de 

dominação. Altamente carregado de significados, é um dos últimos espaços abertamente 

segregados em nossa cultura ocidental, baseados em uma concepção biologicista do gênero. 

Entretanto, é de se perguntar qual o sentido da separação binária. A partir dessa temática, 

propomos um debate sobre gênero, sexualidade, identidade e privacidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esse artigo foi pensado a partir de duas pequenas revoluções, a de uma mãe e a de 

uma filha, Elaine e Isabelle. Relatando essas experiências nessa introdução esperamos 

enunciar pelo menos uma parte do lugar de onde falamos. A primeira das pequenas 

revoluções se passou em maio de 2013, no Mineirão, em Belo Horizonte, lugar por excelência 

do futebol, e do masculino. Da fila do banheiro feminino, Elaine notava que praticamente não 

havia filas no banheiro masculino. Mas tinha uma razão: havia mais banheiros masculinos que 

femininos. Elaine então decidiu ir à porta do banheiro masculino e impedir os homens de 

entrar. Logo vieram mais mulheres e um rapaz da organização, e depois de algum tempo 

conseguiram com que não houvesse mais homens. O banheiro foi apossadopelas mulheres. 

 A segundaexperiência se deu em algum dos dias de jogos da Copa do Mundo de 

2014.Como era dia de festa na rua e não havia banheiros públicos, Isabelle entrou em um bar 

e se deparou com a mesma situação: filas grandes no banheiro feminino. Mas Isabelle 

tomouuma atitude ainda mais radical. Não impediu os homens de entrar no banheiro, colocou-
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se entre eles, forçou a convivência nesse espaço. No banheiro masculino apenas um local era 

possível– a cabine, reservada, separada, lugar do ocultamento. E mesmo escondidana cabine, 

só pela simples presença de uma mulher, os homens não souberam como reagir. Alguns 

poucos ficaram indiferentes, unsreagiram de forma amigável, vários começaram a rir e 

debochar da situação, e um deles começou a lançar cantadas e tentar olhar pela fresta da 

cabine. Isabelle não sabia como se “comportar”, sentiu-se fora do lugar, em um lugar que não 

era o seu.Mas ela também se sentiuquebrando barreiras, algumas visíveis e outras invisíveis. 

Sentiu que na verdade trazia para a normalidade um ato banal, mas carregado de símbolos, o 

ato de fazer xixi. 

O tema deste artigo surgiu a partir de conversas de bar, do compartilhamento de 

vivências femininas.  Surgiu entre amigas, dentre as quais as que assinam este arigo. . Desde 

o início o que nos moveu foi a pergunta sobre qual seria o sentido de uma separação de 

banheiros para homens e mulheres. O que, afinal, essa distinção pressupõe, o que ela 

esconde, quem ela segrega. No fundo, a questão central é o que significao banheiro, ele que, 

segundo Laerte, “é tão sacralizado como culto de gênero que é o altar, a igreja dos 

heterossexuais”
3
.  

 

2 CIVILIZAÇÃO E BANHEIRO 

 

A criação da divisão entre banheiros “masculino” e “feminino” é um reflexo da forma 

como foi construído o binarismo de gênero. Embora a ideia de banheiro exista há milhares de 

anos, os banheiros privados, segregados por sexo, foram uma invenção moderna da Europa 

Ocidental, relacionada à urbanização e à reforma sanitária no século XIX, a privatização das 

funções do corpo e a ideologia de separação das esferas de cada gênero (PENNER; 

GERSHENSON, 2009, p. 5). O banheiro, portanto, está associado com a ideia de civilização e 

de privatização das funções do corpo.  

Em sua pesquisa sobre O processo civilizador, Nobert Elias (1994) nos ensina sobre as 

mudanças de atitude em relação a funções corporais ao longo da história. Na Idade Média, 

“nem as próprias funções nem falar sobre elas ou as associações que despertam, são assuntos 

tão íntimos e privados, tão carregados de sentimentos de vergonha e embaraço como se 

tornariam mais tarde” (ELIAS, 1994, p. 139). No século XVI, Erasmo de Rotterdam publica o 

tratado De civilitatemorumpuerilium, (“Da civilidade em crianças”), que buscava ensinar às 
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crianças o adequado comportamento em sociedade, inaugurando um novo sentido para 

sentido a palavra latina civilitas. Ele apregoa que 

 

A pessoa bem educada sempre deve evitar expor, sem necessidade, as partes às 

quais a natureza atribuiu pudor. Se a necessidade a compele, isto deve ser feito com 

decência e reserva, mesmo que ninguém mais esteja presente. Isto porque os anjos 

estão sempre presentes e nada mais lhes agrada em um menino do que pudor, o 

companheiro e guardião da decência. Se produz vergonha mostrá-las aos olhos dos 

demais, ainda menos devem ser elas expostas pelo toque. (ERASMO apud ELIAS, 

1994, p. 136). 

 

 O tratado e Erasmo marca um “ponto na curva de civilização” que representa uma 

notável elevação do patamar de vergonha, em comparação com a época precedente. O 

sentimento de vergonha passa a ser cultivado e “a ansiedade despertada em conexão com a 

renúncia à satisfação instintiva é explicada a si mesmo e aos demais em termos de espíritos 

externos” (ELIAS, 1994, p. 140), sendo este um instrumento para condicionar as crianças. 

Mais tarde, no século XIX, essa referência será substituída pelas “razões higiênicas” e de 

saúde, segundo as quais era necessário“esconder a sujeira”, assim como as excretas humanas. 

 São mencionados outros documentos que também indicam uma mudança na fronteira 

do embaraço, como a obra Galateo, de Della Casa: 

 

Além do mais, não fica bem a um homem, decoroso e honrado preparar-se para se 

aliviar na presença de outras pessoas, nem erguer as roupas, depois, na presença 

deles. Analogamente, não lavará as mãos ao voltar para a sociedade decente vindo 

de lugares privativos, uma vez que a razão para lavá-las provocará pensamentos 

desagradáveis nas pessoas. (DELLA CASA apud ELIAS, 1994, p. 136-137). 

 

Ou os Regulamentos da Corte de Wernigerode: 

 

O indivíduo não deve, como rústicos que não frequentaram a corte ou viveram entre 

pessoas refinadas e respeitáveis, aliviar-se, sem vergonha ou reserva, na frente de 

senhoras ou diante das portas ou janelas de câmaras da corte ou de outros aposentos. 

(ELIAS, 1994, p. 137). 

 

No século XVIII, a ideia de “civilização” continua sendo construída na Europa. Elias 

cita como exemplos Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, de La Salle: 

 

É muito contrário á decência e à propriedade tocar ou ver em outra pessoa, 

principalmente do sexo oposto, aquilo que os Céus proíbem que você olhe em si 

mesmo. Quando precisar urinar, deve sempre retirar-se para um local não 

frequentado. E é correto (mesmo no caso de crianças) cumprir outras funções 

naturais em locais onde não possam ser vistas. (LA SALLE apud ELIAS, 1994, p. 

138). 



 

 O que se depreende desses extratos é que até então ainda era comum encontrar alguém 

pelas ruas urinando ou defecando. As funções e sua exposição causavam apenas leves 

sentimentos de vergonha e repugnância, sendo sujeitas a modesto isolamento e controle 

(ELIAS, 1994, p. 141). Defecar ou urinar eram atos aceitos como naturais, e as necessidades 

eram satisfeitas onde e quando sentidas (ELIAS, 1994, p. 146), servindo a esses fins qualquer 

local: a escada, os cantos da sala ou os beirais das muralhas de um castelo.  

 

O controle mais rigoroso de impulsos e emoções é inicialmente imposto por 

elementos de alta categoria social aos seus inferiores ou, no máximo, aos seus 

socialmente iguais. Só relativamente mais tarde, quando a classe burguesa, 

compreendendo um maior número de pares sociais, torna-se a classe superior, 

governante, é que a família vem a ser a única – ou, para ser mais exata, a principal e 

dominante – instituição com a função de instilar controle de impulsos. Só então a 

dependência social da criança face aos pais torna-se particularmente importante 

como alavanca para a regulação e moldagem socialmente requeridas dos impulsos e 

das emoções. (ELIAS, 1994, p. 142). 

 

Nas Cortes, o tipo e o grau de controle dependiam da posição social da pessoa que os 

impõe em relação à da outra pessoa. Esta característica muda a medida que a hierarquia social 

se torna menos rígida e as pessoas mais próximas: 

 

Aumentando a interdependência com a elevação da divisão do trabalho, todos se 

tornam cada vez mais dependentes dos demais, os de alta categoria social dos 

socialmente inferiores e mais fracos. Estes últimos tornam-se a tal ponto iguais aos 

primeiros que eles, os socialmente superiores, sentem vergonha até mesmo de seus 

inferiores. Só nesse momento é que a armadura dos controles é vestida em um grau 

aceito como natural nas sociedades democráticas industrializadas. (ELIAS, 1994, p. 

143). 

 

 Assim, o sentimento de vergonha é “uma função social modelada segundo a estrutura 

social” (ELIAS, 1994, p. 143). Em sociedades altamente hierarquizadas, todos os atos 

praticados na presença de muitas pessoas adquiriam valor de prestígio. Por exemplo, na 

França, até o século XVII, os reis recebiam os inferiores que lhes mereciam especial favor nas 

situações mais íntimas. A nudez perante os inferiores podia significar benevolência, ao 

mesmo tempo que era uma infração repugnante perante uma pessoa de mesma categoria ou 

mais alta. Com a transformação da estrutura social no sentido da igualdade entre os 

indivíduos, a vergonha se torna geral.  

 O padrão de civilização que emerge a partir do século XX se caracteriza pela 

discrepância entre o comportamento adulto e infantil. As crianças  

 



têm no espaço de alguns anos que atingir o nível avançado de vergonha e nojo que 

demorou séculos para se desenvolver. A vida instintiva delas tem que ser 

rapidamente submetida ao controle rigoroso e modelagem específica que dão à 

nossa sociedade seu caráter e que se formou na lentidão dos séculos. Nisto os pais 

são apenas os instrumentos amiúde inadequados, os agentes primários do 

condicionamento. Através deles e de milhares de outros instrumentos, é sempre a 

sociedade como um todo, todo o conjunto de seres humanos, que exerce pressão 

sobre a nova geração, levando-a mais perfeitamente, ou menos, para seus fins. 

(ELIAS, 1994, p. 145). 

 

Antes, “o grau de comedimento e controle esperado pelos adultos entre si não era 

maior do que o imposto às crianças. Era pequena, medida pelos padrões de hoje, a distância 

que separava adultos e crianças” (ELIAS, 1994, p. 146). Nesse processo, 

 

A sociedade está, aos poucos, começando a suprimir o componente de prazer 

positivo de certas funções mediante o engendramento da ansiedade ou, mais 

exatamente, está tornando esse prazer “privado” e “secreto” (isto é, reprimindo-o no 

indivíduo), enquanto fomenta emoções negativamente carregadas – desagrado, 

repugnância, nojo – como os únicos sentimentos aceitáveis em sociedade. Mas 

exatamente por causa desse aumento da proibição social de muitos impulsos, pela 

sua “repressão” na superfície da vida social e na consciência do indivíduo, 

necessariamente aumenta a distância entre a estrutura da personalidade e o 

comportamento de adultos e crianças. (ELIAS, 1994, p. 147). 
 

 No século XIX, a medicina higienista teve um papel importante na redefinição dos 

hábitos e costumes das famílias burguesas. A organização higiênica da casa implicou em uma 

mudança no papel da mulher. Antes, a rua e os espaços públicos eram reservados aos homens 

e, a mulher, a não ser em eventos sociais, estava confinada na alcova, lugar escuro, úmido e 

mal ventilado e, portanto, insalubre. A medicina declarou que era a hora dela sair na rua 

(BENCHIMOL, 1992, p. 120)
4
.  

 Os banheiros privativos públicos como hoje os concebemos surgem na metade do 

século XIX, ligado às preocupações com higiene e a saúde pública. Entretanto, a maioria 

deles era exclusivamente para homens, revelando uma concepção de que ou as mulheres não 

deveriam sair de suas casas, ou elas não iriam ao banheiro (o tabu da higiene feminina). O 

surgimento de banheiros públicos femininos deu ensejo a muito debate
5
, pois sua existência 

sancionaria a presença das mulheres no espaço público, violando os valores de uma sociedade 

na qual à mulher só caberia o âmbito doméstico. Ou seja, trazendo à visibilidade pública a 

questão do corpo feminino e suas funções, o banheiro público feminino também traria as 

mulheres ao espaço público. 
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Desde o século XIX, o feminismo vem lutando pra que seja reconhecido odireito ao 

banheiro público também para as mulheres, afirmando a importância desse espaço para a 

independência feminina. Hoje em dia, aliás, o acesso a condições sanitárias adequadas 

continua sendo um problema feminista e de direitos fundamentais nos países mais pobres. A 

ONU estima que2,6 milhões de pessoas vivam hoje sem saneamento básico (ONU, 2013). 

Isso afeta especialmente as mulheres, que ficam mais sujeitas a estupros e violência de 

gênero, ataques de animais no mato. Na Índia, estima-se que “cerca de 594 milhões de 

pessoas, ou cerca de 50% da população da Índia, defeca ao ar livre, especialmente em áreas 

rurais pobres. Isso expõe 300 milhões de mulheres e meninas a fazer suas necessidades fora 

de casa, com o risco de doenças e infecções ou ainda ataques” (ONG…, 2014). A falta de 

banheiros e privacidade para as meninas e mulheres também afasta muitas da escola e do 

mercado de trabalho (KLASING; SHARMA, 2014). 

 

3 PÚBLICO/PRIVADO 

 

 Cada sociedade constrói seus hábitos próprios com relação aos diferentes aspectos da 

vida. Existe uma educação que é transmitida de geração em geração da forma habitual de 

andar, de comer, de ir ao banheiro. Marcel Mauss entende como técnicas do corpo “as 

maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem 

servir-se de seu corpo” (MAUSS, 2003, p. 401), já que em toda sociedade “todos sabem e 

devem saber e aprender o que devem fazer em todas as condições” (MAUSS, 2003, p. 420).  

Ele considera a técnica um ato tradicional eficaz, salientando a importância da sua 

transmissão pela tradição (MAUSS, 2003, p. 407). O ato tradicional “é sentido pelo autor 

como um ato de ordem mecânica, física ou físico-química, e é efetuado com esse objetivo” 

(Ibidem).  Assim se constitui o habitus de uma dada sociedade, que tem natureza social: 

“esses „hábitos‟ variam não simplesmente com os indivíduos e suas imitações, variam 

sobretudo com as sociedades, as educações, as convivências e as modas, os prestígios” 

(MAUSS, 2003, p. 404). Em toda sociedade,  

 

A criança, como o adulto, imita atos bem-sucedidos que ela viu ser efetuados por 

pessoas nas quais confia e que têm autoridade sobre ela. O ato se impõe de fora, do 

alto, mesmo um ato exclusivamente biológico, relativo ao corpo. O indivíduo 

assimila a série dos movimentos de que é composto o ato executado diante dele ou 

com ele pelos outros. É precisamente nessa noção de prestígio da pessoa que faz o ato 

ordenado, autorizado, provado, em relação ao indivíduo imitador, que se verifica todo 

o elemento social.  No ato imitador que se segue, verificam-se o elemento psicológico 



e o elemento biológico.Mas o todo, o conjunto, é condicionado pelos três elementos 

indissoluvelmente misturados. (MAUSS, 2003, p. 405). 

 

As técnicas corporais são “normas humanas do adestramento” (MAUSS, 2003, p. 

410).A noção de que utilizar o banheiro de tal ou tal forma é algo natural é totalmente inexata. 

Pelo contrário, as práticas variam na história e ao redor do mundo
6
, se constituindo 

historicamente. A habituação dos indivíduos de uma dada sociedade ao banheiro é, assim, 

“efetuada numa série de atos montados, e montados no indivíduo não simplesmente por ele 

próprio mas por toda a sua educação, por toda a sociedade da qual faz parte, conforme o lugar 

que nela ocupa” (MAUSS, 2003, p. 408).  

Desde crianças somos socializados de modo a ter determinadas práticas em relação ao 

nosso corpo e em relação ao uso dos banheiros. Aprendemos que os banheiros são o lugar da 

intimidade, do privado, mesmo quando eles se localizam no espaço público, justamente 

porque as excretas devem ser ocultadas dos demais. Para as mulheres isso é ainda mais dito e 

exigido, elas que devem a todo momento se esconder no espaço público, esconder seu corpo, 

seus desejos, seus fluidos. Mulheres devem ser e estar “limpas”, ao contrário dos homens, 

cuja “sujeira” não é somente tolerada quanto,muitas vezes,vista como a demonstração da sua 

virilidade. 

Uma das divisões das técnicas do corpo apontada por Mauss é entre os sexos: “há uma 

sociedade dos homens e uma sociedade das mulheres” (MAUSS, 2003, p. 409) e por isso cada 

sexo aprende as técnicas corporais que lhe correspondem: “o grande momento da educação do 

corpo é, de fato, o da iniciação. Imaginamos, em virtude da maneira como nossos filhos e 

filhas são educados, que tanto uns quanto as outras adquirem as mesmas maneiras e posturas, 

recebendo o mesmo treinamento em toda parte. Essa já é uma ideia errada entre nós - sendo 

completamente falsa em povos ditos primitivos” (MAUSS, 2003, p. 413). 

Talvez uma das frases que mais tenha marcado o movimento feministafoi“ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”.
7
 A idéia de fundoera - e ainda é - a de que o gênero 

é,sobretudo,uma construção social, não um dado ontológico. São os processos de socialização 

que nos acompanham desde a infância que determinam o que é e o que deve ser uma mulher, 
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seus gestos, suas falas, o que é correto e incorreto, e também o modo com que ela deve lidar 

com seu próprio corpo.  

Segundo Butler (2003), toda a tradição feminista teria se construído com base nessa 

premissa, a de que o sexo é algo dado, e o gênero construído. Entretanto, ela a problematiza, 

questionando a dualidade sexo/gênero: “Butler quis retirar da noção de gênero a idéia de que 

ele decorreria do sexo e discutir em que medida essa distinção sexo/gênero é arbitrária” 

(RODRIGUES, 2005, p. 179).  A teoria feminista clássica não problematizaelementos tidos 

como naturais, tais como o corpo e o sexo. Aceitar o sexo como um dado natural e o gênero 

como um dado construído, seria aceitar também que o gênero expressaria uma essência do 

sujeito. Mas qual seria a essência que define o sujeito que o feminismo quer representar? Para 

Butler, ao contrário, o sexo não é natural, mas também discursivo e cultural. 

O conceito de gênero, critica Butler, apoia-se em um conjunto de normatividades que 

acarreta a legitimação de uma total correspondência entre sexo, gênero e desejo sexual 

heterossexual. Ou seja: se o bebê tem um pênis, ele é um menino e deverá gostar de mulheres. 

Mas para além disso, a sociedade espera que haja a estabilidade dessa coerência do corpo e do 

sexo: não há lugar para dúvidas, desconstruções e reconstruções, identidades transitórias. Não 

se concebe que também o corpo possa ser uma contínua construção, um ritual, um processo, 

uma performatividade. A teoria de Butlerbusca, então, desnaturalizar o gênero, historicizar o 

sexo e criticar as dicotomias quea divisão sexo/gênero produz, apostando na possibilidade de 

desconstrução do corpo e subversão das fronteiras do sexo e do gênero.  

 Os banheiros refletem totalmente a normatizaçãonessa estrutura binária, seja do sexo, 

seja dos impulsos sexuais. Da mesma forma, como reflexo e instrumento dessas 

normatização, eles controlam a coerência dos corpos em relação ao que foi convencionado, 

funcionam como dispositivos de gênero. Não é à toa que travestis e transexuais são muitas 

vezes expulsosde banheiros em estabelecimentos
8
: ali não é lugar de “indecisão”, não é lugar 

para aqueles que escapam aos binarismos.Fazer suas necessidades em espaço público é 

privilégio de homens e mulheres que se enquadram nos papeis de sexo, gênero e orientação 

sexual que deles se esperam.  

De acordo com Agamben (2005), o significado do conceito de dispositivo, 

inicialmente dado por Foucault, poderia ser resumido em três pontos principais: 
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1) É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, lingüístico e 

não lingüístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 

segurança, proposições filosóficas, etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. 2) O dispositivo tem sempre uma função 

estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder.3) É algo de 

geral (um reseau, uma “rede”), porque inclui em si uma episteme, que para Foucault 

é aquilo que em certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um 

enunciado científico daquilo que não é científico. (AGAMBEN, 2005, p. 9-10). 

 

 Entretanto, Agamben propõe um significado mais abrangente do que o apresentado 

por Foucault, adequando-o ao contexto atual e passando a englobar “qualquer coisa que tenha 

de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 

e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (2005, p. 

13). Portanto, vai além de dispositivos cuja conexão com o poder é evidente, tais como as 

prisões, fábricas, hospitais, o Direito, as escolas, e inclui outros cuja posição nas estruturas de 

poder não fica tão clara, como a escrita, a própria linguagem, a literatura e a filosofia, 

computadores e telefones, o cigarro e a agricultura (AGAMBEN, 2005, p. 13) Esses 

dispositivos funcionam como mecanismos de subjetivação dos sujeitos, que assumem a 

identidade colocada pelos dispositivos, justamente porque são seres livres. Ou seja, somos 

sujeitos e não somente objetos desse assujeitamento, produzimos e reproduzimos as 

identidades sobre as quais ele se apóia.  

 Nesse sentido, os banheiros funcionam como dispositivos de gênero na medida em 

que disciplinam os corpos, os gestos, os discursos, que passam a se moldar em função da 

estrutura binária referida anteriormente. Por um lado eles reproduzem essa distinção, e por 

outro a reforçam, invisibilizando ou excluindo tudo o que está para além, todos aqueles que 

questionam esse paradigma, todos aqueles que vêem a vivência do corpo e da sexualidade 

como um processo, incerto e inacabado. Diante de um número crescente de dispositivos que 

assim como os banheiros controlam nossa adequação a um mundo binário, perguntamos com 

Agamben: o que fazer? Para ele são falhas ambas as propostas mais comuns, seja a de 

destruição dos dispositivos, seja a que defendeuma utilização mais justa. Ele propõe uma 

outra saída, a profanação.  

Segundo Agamben, a religião é o fenômeno que retira determinadas pessoas, coisas, 

animais e lugares do nosso uso comum, dos homens, transferindo-os ou simbolizando-os 

como pertencentes a uma esfera divina, acima dos homens. O ritual ou dispositivo que realiza 

isso chama-sesacrifício, que modifica o profano, transformando-o em sagrado. E não é 

somente a religião que faz esse tipo de separação, mas alerta Agamben que “toda separação 

contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso” (2005, p. 14). No entanto, 



justamente porque todo objeto pode por meio de rituais ser divido e colocado acima dos 

homens, alheio aos seus atos e discursos, é que os ritos também podem fazê-los retornar ao 

uso livre dos homens.  

É por meio da profanação das coisas, de restituição de outros sentidos aos objetos e 

discursos de assujeitamento que podem ser questionados os processos de subjetivação que 

também reproduzimos, que podem ser questionadas as diversas formas de controle que os 

dispositivos escondem. Os banheiros não estão imunes a essa profanação. Por ser um misto de 

espaço privado e público, ele está sujeito às mais diversas transgressões; é lugar de amassos, 

de pixações e escritos nas paredes, é lugar de manifestação dos nossos preconceitos, 

repressões sexuais, opiniões sobre o corpo, a política, a cultura, sobre todas as esferas da 

vida.
9
 Portanto, para além de um lugar que simplesmente acolhebinarismos, questionamentos 

e tensões, os banheirosparecem demonstrar que os dispositivos podem sere são reapropriados 

diariamente, articulam questões sociais e políticas, deixando com que os conflitos venham à 

tona. 

 

4 POR ALGUMAS (IN)CONCLUSÕES: FAZ SENTIDO A DIVISÃO BINÁRIA? 

 

 Pressupor que os banheiros devem ser profanados, e restituídos ao livre uso dos 

homens, implica assumir que eles estejam abertos aos conflitos sobre a sua significação e real 

função na sociedade. A naturalização de uma separação que toma forma no espaço público 

nos faz esquecer que em nossas casas não há banheiros de homens e mulheres separados. 

Então fica a questão: se temos todos necessidades iguais, porque o uso dos banheiros públicos 

sem discriminaçãoprivilegia alguns? Faz algum sentido essa separação? Por outro lado, em 

um mundo ainda marcado pelo machismo, temos de nos perguntar se realmente as 

necessidades são iguais para homens e mulheres, e se não seria necessário resguardar um 

lugar do feminino. 

 Diante de tantos questionamentos, identificamos algumas alternativas que fogem de 

um rígida separação de banheiros masculinos e femininos. A primeira delas seria o acréscimo 

de um banheiro unissex, um terceiro gênero de banheiros, que conviveria com o masculino e 

feminino. É uma proposta que tramita nas câmaras de diversos municípios brasileiros
10

. À 
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 TEIXEIRA, Renata Plaza; OTTA, Emma. Grafitos de banheiro: um estudo de diferenças de gênero. Estudos de 

psicologia, v. 3(8), p. 229-250, 1990. 
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 Cf. http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/06/projeto-de-lei-para-banheiro-unissex-causa-

polemica-em-florianopolis.html 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/projeto-de-lei-quer-criar-banheiros-unissex-ao-publico-glbt 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/06/projeto-de-lei-para-banheiro-unissex-causa-polemica-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/06/projeto-de-lei-para-banheiro-unissex-causa-polemica-em-florianopolis.html


primeira vista pode parecer uma boa medida paliativa, exceto por dois motivos: 

primeiramente, ela não questiona a diferença de gênero na qual se baseia a separação dos 

banheiros; em segundo lugar, longe de ser democrática ou inclusiva, trata-se de uma proposta 

conservadora que pretende, na verdade, segregar“gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, 

travestis, e simpatizantes do movimento LGBT”. Como disse Laerte, essa seria a consagração 

do gueto (ANGELO, 2012). 

 Uma outra proposta seria a existência de um banheiro único, sem gênero determinado, 

e um outro exclusivo para mulheres, como já é a prática em aviões e alguns estabelecimentos 

comerciais. Considerando que essa seja uma boa opção, seria em virtude do reconhecimento 

de que a mulher possui necessidades especiais ou como forma de resguardá-la diante da 

possibilidade de constrangimentos, assédios e estupros ao ter que dividir o banheiro com os 

homens? Se pelo segundo motivo, pergunta-se: seria essa a alternativa ideal? Além disso, a 

questão que Butler (2003) nos coloca talvez seja a mais pertinente: como definir asmulheres 

às quais esses banheiros se destinam? O que as une e identifica? 

 A terceira opção seria um banheiro único, e outro com mictórios, como já é realidade 

em alguns lugares
11

. É interessante notar que as divisórias que separam os mictórios são 

também um misto de público e privado, pois não ocultam totalmente, mas pressupõem uma 

separação entre os corpos. Mas porque os mictórios existem somente nos banheiros 

masculinos? Se é uma questão de comodidade e praticidade, por que não foi desenvolvido o 

mictório feminino? Não seria interessante que as mulheres não tivessem que ficar na 

desconfortável posição agachada para urinar no banheiro público, como aprendemos desde 

pequenas? Não seria o caso de buscar designs de produtos mais cômodos tanto para homens 

quanto para mulheres? Por outro lado, esta solução não manteria a divisão binária?  

 A melhor opção nos parece ser a de um banheiro único que, mais do que unissex, seja 

plurissex. Um banheiro que não tenhaplacas ou distinções, que mantenha as cabines 

individuais para resguardar a privacidade mas também contenha espaços comuns 

compartilhados. Nos parece ideal um lugar em que o conflito seja explicitado, em que as 

apropriações e significações diversas sejam possíveis, um lugar que esteja aberto à pluralidade 

e às diferentes vivências do corpo e da sexualidade.  
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Por exemplo, cf.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/09/080930_banheirotransexual_fp.shtml. 
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