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Resumo:  
Este artigo discute as tensões sociais que forjam a relação entre os sexos. Tensões que se 
dão tanto nas relações sociais imediatas quanto nas que permeiam as posições 
institucionais dos atores sociais – especialmente as estabelecidas pelo estado, a escola, e a 
religião. Para transitarmos de uma esfera a outra, elegemos duas importes abordagens 
sociológicas, a de Pierre Bourdieu e de Erving Goffman. Goffman publicou primeiro, em 
1977, a obra The Arrangement between the Sexes, e Bourdieu publicou, vinte e um anos 
depois, A dominação masculina, em 1998. Por meio de análise comparada e relacional, 
discutimos as abordagens dos autores e nos detemos, especialmente, em apresentar como 
pensam a relação dos sujeitos na estrutura social durante a tensa manutenção das 
diferenças entre os sexos. 
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Abstract: 
This article discusses the social tensions between the sexes. Tensions that occur in the 
immediate social relationships and throughout the institutional positions of social actors - 
especially those established by the state, school, and religion. To shift from one sphere to 
another, we chose two sociological approaches. Erving Goffman first published, in 1977, the 
article The Arrangement between the Sexes, and Bourdieu published twenty-one years later, 
Masculine Domination, in 1998. Through a comparative and relational analysis, we discuss 
both approaches, especially in the way they present the relationship of the subjects in the 
social structure during the tense maintaining of the differences between the sexes. 
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Introdução 

 

Uma das tarefas mais interessantes – e mais perversas – da sociologia é a 

capacidade de desmascarar as relações sociais naturalizadas, revelando suas estratégias 

de manutenção de poder institucionalizado e as tensões inerentes ao esforço de manter 

determinada ordem social. Os cientistas sociais buscam dar explicações lógicas, racionais, 

coerentes e científicas sobre o mundo social como se os domínios que formam a sociedade 

aparecessem desconectados e separados uns dos outros. Embora isso possa ocorrer 

teoricamente, Max Weber lembra que a ciência tem dimensões mágicas capazes de dar 

sentido e inteligibilidade ao mundo para os homens, tal como a religião. Assim, na tentativa 

de desmascarar as relações sociais, a sociologia acaba contribuindo para a formação de 

possível sentido intelectual do mundo. De certo modo, a sociologia empreende 

desencantamento do mundo a partir de suas propostas de investigação, que buscam 

descrever e caracterizar a morfologia do mundo social e, ao mesmo tempo, tende a criar 

imagem consoladora da realidade, sem a qual a vida em sociedade perderia o sentido. 

Investigar a relação entre homens e mulheres é uma boa maneira de discutir a tensa 

manutenção operada por atores e instituições sociais no processo de naturalização dos 

papéis sexuais. Um dos objetivos da sociologia é justamente compreender essas relações 

não como fatos óbvios e naturais, mas como arranjos situacionais que ganham diferentes 

significados ao longo da história. Diante disso, o objetivo principal desse artigo é estabelecer 

um diálogo possível entre Pierre Bourdieu e Erving Goffman a partir da discussão das obras 

A dominação masculina [1998] (2010) e The Arrangement between the Sexes (1977) (ainda 

sem tradução para o português, doravante chamado de O arranjo entre os sexos), em que 

os autores propõem outras abordagens sobre a relação entre homens e mulheres. 

Antes de prosseguir, é necessário ter em mente dois pontos importantes de 

condução da leitura deste artigo. Em primeiro lugar, é preciso levar em consideração que os 

textos foram escritos com vinte e um anos de diferença, em países distintos com fontes e 

objetivos diversos. Em segundo lugar, chama atenção o fato da questão de gênero não ser 

tema central nas trajetórias intelectuais de Erving Goffman e de Pierre Bourdieu. Ambos 

discutiram a relação entre homens e mulheres nos textos aqui selecionados, mas nunca 

tiveram o conceito de gênero propriamente dito como foco de análise. 

De um lado, Goffman pensa a relação entre os sexos em termos de reflexividade 

institucional. Para o autor, as características da organização social têm como efeito 

confirmar os estereótipos de gênero como construção social do masculino e do feminino. De 
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outro, Bourdieu mobiliza os conceitos de habitus, violência simbólica e arbitrário cultural 

para analisar a dominação masculina. 

Para Bourdieu, há uma relação desigual de poder que comporta a aceitação dos 

grupos dominados. Não se trata de aceitação consciente e deliberada, mas de submissão 

pré-reflexiva que ocorre por meio de violência simbólica – como incorporação naturalizada 

de algo construído socialmente – e do habitus – entendido como interiorização de valores, 

normas e princípios sociais que tendem a orientar a escolha dos indivíduos. E as diferenças 

biológicas entre os sexos asseguram que a dominação masculina se torne a-histórica e se 

propague como categoria de entendimento do mundo. 

Portanto, esse artigo não tem a pretensão de problematizar as duas abordagens a 

partir do debate de gênero3, que tem reconhecida importância e lugar no conhecimento 

científico e na política. A tarefa aqui é pensar na possibilidade de realizar reflexão 

confrontando e relacionando os dois textos no que se refere aos temas tratados, aos 

exemplos e materiais mobilizados, às estratégias narrativas que visam desnaturalizar a 

relação entre os sexos, às diferenças e semelhanças de análises de cada abordagem e às 

sugestões teórico-metodológicas utilizadas pelos autores. Outras fontes bibliográficas 

aparecem em momentos pontuais desse artigo apenas para demarcar esclarecimentos e 

apontar críticas, entretanto o objetivo primordial é estabelecer análise relacional das 

perspectivas dos autores nos dois trabalhos selecionados. 

 

Oposições e diferenças negociadas entre os sexos 

 

Há uma pressuposição importante nas obras em questão: não se pode pensar o 

homem ou a mulher isoladamente; os gêneros só se tornam inteligíveis um em relação ao 

outro. Assim, separar o feminino do masculino seria tentar criar artificialmente identidade ou 

essência para cada gênero. Segundo os autores, essas identidades não existem por si só. 

Trata-se de um jogo social que só pode ser acionado quando os dois componentes são 

colocados em relação e tensão. Mas, apesar dos autores concordarem nesse ponto 

relacional, discordam na forma como o processo ocorre. 

A obra de Bourdieu toma como ponto de partida, e fio condutor da narrativa, um 

denominado “quadro sinóptico das oposições pertinentes”. Tal quadro é resultado de 

pesquisa etnográfica realizada pelo próprio autor na sociedade Cabila (Argélia) com o 

                                                 
3 Para uma excelente análise sobre as relações entre sociologia e teoria feminista veja o livro de 
Miriam Adelman (2009). 
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objetivo de ordenar as evidências observadas em campo. Organizado conceitualmente de 

forma vertical, Bourdieu monta um sistema de oposições, ou divisões simbólicas, que 

colocam o Masculino acima, como a ereção, ou posição do ato sexual, e o Feminino abaixo. 

Neste círculo superior, o masculino associa-se ao sagrado, ao direito, ao quente, ao fogo, ao 

sol, ao ouro, à luz, ao céu. O feminino, abaixo, associa-se, inversamente, ao mágico, ao 

ordinário, ao úmido, à lua, à obscuridade, à bruxa, à traição, à astúcia, à terra. Segundo o 

autor, o quadro ilustra que “a oposição entre os sexos se inscreve na série de oposições 

mítico-rituais: alto/baixo, em cima/em baixo, seco/úmido, quente/frio, ativo/passivo, móvel, 

imóvel” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 27). Para o autor, a divisão entre os sexos parece 

estar na “ordem das coisas”. No entanto, sua arbitrariedade cultural não é questionada. 

Para Bourdieu, todas as marcas classificatórias do quadro sinóptico, guardados os 

devidos contextos, podem ser transportadas para a sociedade ocidental, pois trata-se de 

imagem ampliada das estruturas históricas da ordem masculina. Com isso, Bourdieu opera 

uma inversão na lógica de explicação sobre a dominação masculina: não é a diferença 

biológica (anatômica) entre homens e mulheres que naturaliza a construção social da 

dominação. Pelo contrário, é a construção arbitrária da diferença biológica que fundamenta 

a visão androcêntrica da divisão sexual, e isso se dá na prática socialmente enraizada. 

O esforço do autor é dizer que essas oposições binárias – que parecem eternas e 

naturais – são, na prática, produto histórico desenvolvido por várias instituições como a 

família, a escola, a igreja e o estado. Além de outras ordens institucionais que naturalizam a 

relação entre homens e mulheres e sedimentam um inconsciente histórico de dominação 

simbólica masculina. 

Para entender esse inconsciente histórico, que se eterniza, e realizar uma espécie de 

arqueologia do inconsciente, Bourdieu empreendeu uma sócio-análise e mobilizou diversos 

materiais para compor sua narrativa sobre a dominação masculina. Os principais dados 

utilizados pelo autor foram: revisão da etnografia sobre a sociedade Cabila, alguns 

romances da literatura ocidental burguesa, especialmente da escritora Virginia Woolf, além 

de exemplos da sociedade contemporânea, tais como a publicidade, o acesso ao mercado 

de trabalho, ao ensino médio e superior, à economia de bens simbólicos, e as recentes 

transformações da estrutura familiar burguesa. 

Em certos momentos, Bourdieu se aproxima da noção de gênero discutida por Joan 

Scott (1995). A autora entende gênero como elemento constitutivo das relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos e também um modo primordial de 

dar significado às relações de poder. Trata-se de um poder de origens difusas, em que a 
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ideologia de gênero é forjada historicamente pelas relações políticas e econômicas. No 

entanto, Bourdieu não discute diretamente com as abordagens feministas, mas incorpora 

seletivamente alguns aspectos deixando de lado avanços importantes do debate de gênero 

como a superação da ideia de patriarcado universal e da própria dominação masculina4. 

O livro O arranjo entre os sexos [1977] (2009), de Erving Goffman, tem como 

questão central a ideia de que homens e mulheres estão “juntos” e “separados”. Isso não 

significa dizer que eles pertençam a dois universos distintos, mas estão em universos 

interconectados que se tensionam na vida social. Goffman quer pensar a relação entre 

homens e mulheres a partir do embate, do confronto e da fricção institucional que se dá 

entre as identidades. O cerne da proposta de Goffman não é investir em duas identidades 

separadas, mas pensar o teor contrastivo da prática social que se desencadeia a partir 

dessas identidades. Goffman opera com a noção de “arranjo” e sugere a ideia de acordo 

negociado das diferenças. 

Para ele, há uma espécie de institucionalidade de territórios regionalizados 

construídos socialmente por homens e mulheres que se contrastam. O trânsito de um 

território ao outro é possível, mas requer negociação e quase sempre causa tensão e mal-

estar. As armas utilizadas por cada participante nas negociações e nos arranjos são 

adquiridas no processo de socialização, que é diferenciado para meninos e meninas. É 

como se fosse um jogo, que Goffman chamou de genderism (como espécie de 

comportamento de gênero), em que cada um faz valer o seu espaço de identidade e sabe 

exatamente como jogar no momento certo.  

O autor diz que as mulheres são uma “classe desprivilegiada em alta conta”. Os 

exemplos do texto buscam evidenciar essa afirmação. Goffman menciona o uso de recursos 

simbólicos da ordem dominante como a beleza, a fragilidade e o casamento a favor dos 

interesses das mulheres.  

Goffman destaca no texto ocasiões em que as mulheres não agem de acordo com as 

expectativas e colocam os homens em situação desconhecida. O que pode parecer 

contradição é, na verdade, a demonstração da relação tensa e nem sempre determinada 

entre homens e mulheres, em que há margens de exercício do poder feminino e de certo 

empoderamento das mulheres no relacionamento afetivo e outras esferas da vida social. O 

autor evidencia os efeitos imprevistos da veneração social das mulheres e o uso que elas 

fazem desse poder. 

                                                 
4 Uma das principais críticas ao trabalho de Bourdieu é o artigo de Mariza Corrêa, publicado em 1999. 
Para a autora, a dominação masculina não é tão hegemônica e estrutural como pensada pelo 
sociólogo francês. 
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A honra, a corte, o casamento e o trabalho: o poder está nas mãos de quem? 

 

Segundo Pierre Bourdieu, o poder estaria nas mãos dos homens, que se revela na 

forma de violência simbólica. Para o sociólogo francês, o casamento é ironicamente 

denominado de “mercado matrimonial”, entendido como dispositivo central da ordem social 

em que as mulheres “só podem aí ser vistas como objetos” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 

58). Este talvez seja o momento que o autor adota o tom mais categórico na análise da 

dominação masculina. Bourdieu afirma que as mulheres tornam-se “símbolos cuja função é 

contribuir para a perpetuação ou o aumento do capital simbólico dos homens” (p. 58). As 

mulheres são entendidas como objeto de troca no interior do universo da economia 

simbólica em que a “dissimetria é radical entre o homem, sujeito, e a mulher, objeto de 

troca” (p. 58). 

Para Bourdieu, tal economia é orientada para a acumulação do capital simbólico 

masculino: a sua honra. E as mulheres teriam dentro desse sistema simbólico a sua 

reputação, ou a sua castidade, como bem de troca. Um “bem” que, segundo o autor, é 

também criado a partir de valores já estipulados pelo anseio masculino. Assim, trata-se de 

valor de troca que não pertence propriamente às mulheres, uma vez que foi forjado para 

aliar-se a ordem masculina e aumentar seu capital simbólico. O autor conclui dizendo que se 

trata de um sistema de oposições cujo objetivo final é o mesmo: assegurar e aumentar o 

poder simbólico masculino. 

 Já Erving Goffman levanta polêmica sobre o tema. Para ele, o poder é feminino. Indo 

contra uma certa tradição que vitimiza a mulher em todas as esferas, Goffman mostra 

nuances pouco reconhecidas pelo senso comum sobre o suposto monopólio da dominação 

masculina e aponta para possibilidades da ação feminina. Se o autor considera que em 

outros domínios, como no mercado de trabalho, a mulher realmente está em posição 

inferior, o mesmo não acontece quando o assunto é a corte5 e a instituição do casamento. 

Nesses âmbitos, o desequilíbrio se inverte. O autor afirma: “as vantagens aqui (na corte) 

não são muito equilibradas. Os homens (...) têm razões para submeter-se ao controle de 

acesso feminino”. Desse modo, ele completa dizendo: “esteja o homem interessado na corte 

                                                 
5 Pode-se dizer que a prática de “fazer a corte”, com galanteios continuados dos homens com objetivo 
de atrair a atenção das mulheres, esteja cada vez mais em desuso nos dias atuais. 
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ou na mera sedução, ele deve perseguir a mulher com atenções e ela tem o poder de 

incentivar ou encurtar a perseguição” (GOFFMAN, [1977] 2009, p. 64, tradução nossa6). 

 O sociólogo norte-americano reconhece que o processo da corte é provisório e a 

seleção do pretendente é embasada numa qualificação temporária. Isso torna 

automaticamente limitado o poder da mulher que ainda precisa lidar com um agravante: 

quanto mais velhas e menos atrativas, menor o poder feminino em escolher o parceiro. 

Assim, Goffman revela o quanto a mulher ainda está presa ao sistema perverso em que lhe 

é exigido ser atraente e jovem, associando seu poder ao condicionamento que, 

paradoxalmente, a coloca na posição de um ser a serviço do padrão que lhe foi 

determinado. Revelando o quão contraditório é o seu poder, finaliza o autor. 

 Ainda sobre o poder da mulher durante o jogo da corte, e sua temporalidade, 

Goffman afirma que “a lógica tradicional dita que ela concede seus favores finais a apenas 

um homem que se compromete em contrapartida a ampará-la” (GOFFMAN, [1977] 2009, p. 

66). Aqui, claramente o autor trata da lógica da perda da virgindade, condicionada ao 

casamento. Goffman afirma que essa lógica não se sustenta mais nas sociedades 

modernas onde as mulheres têm relações sexuais antes do casamento. Segundo ele, “a 

licença sexual antes do casamento vem se tornando quase rotina; o que o casamento 

garante, nesse caso, é o acesso exclusivo, e não o primeiro acesso” (GOFFMAN, [1977] 

2009, p. 67, grifo do autor). 

No entanto, Goffman problematiza a ideia de casamento não como “prisão feminina”, 

mas como forma da mulher garantir a perpetuação do seu lugar privilegiado que teria sido 

perdido após o fim da corte. Isso significa que, para o autor, o casamento funcionaria para a 

mulher como forma de prolongar o poder que outrora teve durante a corte. Assim, mesmo 

que envelheça e não atenda mais aos padrões de beleza da mulher jovem, ela continua 

usufruindo um lugar social privilegiado pelo fato de ter jogado bem o jogo da corte. É de 

Goffman a seguinte afirmação: “por sua retirada da competição para o casamento ela irá 

aproveitar o que foi capaz de conquistar durante o seu período biologicamente orientado a 

jogar o jogo da corte” (GOFFMAN, [1977] 2009, p. 66). 

Nesse sentido, é como se a mulher jogasse o jogo da dominação, com as regras e 

as peças desse jogo, e o vencesse em determinados momentos, colocando a seu favor os 

condicionamentos impostos. Assim, os padrões de beleza idealizados pelos homens e o 

casamento são utilizados como recursos simbólicos para barganhar e garantir o seu 

                                                 
6 Doravante, as citações do texto de Goffman serão todas traduções nossas a partir da edição 
francesa publicada em 2009. 
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interesse, seu poder e os seus direitos. Mas, segundo o autor, não será em todas as esferas 

que o jogo terá manobras para se inverter, como no mercado de trabalho, nos espaços 

públicos, nas forças armadas, nos esportes de combate, entre outros, cuja participação 

feminina ainda é muito limitada e desigual. 

Os dois autores apontam que nas sociedades industriais as mulheres têm gravitado 

em torno de empregos que guardam relação com as atividades domésticas, tais como a 

indústria têxtil, o trabalho doméstico, as áreas de serviços – como ensino, enfermagem, 

culinária, cuidados pessoais, limpeza –, e demais áreas de circulação de bens simbólicos.  

Outro ponto que os autores se tocam é a questão da socialização diferenciada. 

Quando meninos e meninas são socializados, uma das coisas básicas que aprendem é a 

capacidade de mesurar as situações sociais que, apesar das mudanças ocorridas nos 

últimos tempos, seguem a lógica do modelo tradicional de divisão entre o masculino e o 

feminino. E, como efeito do processo de socialização, meninos e meninas são capazes de 

diferenciar qualquer atividade social mediante a divisão dos sexos.  

Um dos principais argumentos em comum dos autores é que as diferenças físicas 

entre os sexos são em si mesmas muito pouco relevantes para as capacidades humanas 

requeridas na maioria das atividades humanas. Então, a pergunta é saber como em nossa 

sociedade moderna as diferenças adquirem tamanha importância social já que não há 

fundamento biológico para que tais distinções sejam elaboradas e sustentadas. 

A resposta de Goffman para essa questão é justamente a ideia de reflexividade 

institucional. As práticas profundamente enraizadas têm o efeito de transformar as situações 

sociais numa questão de gênero. Muitas destas práticas confirmam as crenças sobre as 

supostas diferenças naturais entre os dois sexos, mesmo quando há indícios de que a 

capacidade e o comportamento de ambos não são tão diferentes assim na realidade. Para 

Goffman, o processo de socialização é a maneira de confirmar as hipóteses sobre a 

natureza. Para Bourdieu, são os mecanismos e as instituições de reprodução das relações 

de dominação que determinam a divisão sexual das atividades por meio do habitus 

enraizado e conservam a manutenção das relações de força que sustentam o poder 

masculino. 

Note-se que os ideais tradicionais de feminilidade e masculinidade são partilhados 

por ambos os sexos e, ao mesmo tempo, são complementares (ou dependentes 

simbolicamente). Disso segue que a mulher só pode se perceber como tal e realizar os 

ideais de feminilidade se se mantiver longe dos perigos e da competição do mundo fora do 

lar. Mesmo as mulheres que buscam reconhecimento no mundo do trabalho estão 
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relacionadas de modo totalmente diferente dos homens às contingências da divisão sexual 

do trabalho. 

 

 

As estratégias de desnaturalização da relação entre os sexos 

 

A riqueza dos trabalhos de Bourdieu e Goffman sobre a relação entre os sexos está 

principalmente nas estratégias narrativas que buscam desnaturalizar as relações sociais 

naturalizadas. A originalidade das abordagens está na criação de outras representações 

possíveis sobre a tensa manutenção da relação entre homens e mulheres. 

Evidentemente, não é tarefa fácil extrair de temas delicados textos inovadores e 

criativos. E ainda há um segundo problema: a sociologia é acusada de ser hermética e difícil 

– o próprio Bourdieu (mais do que Goffman) sempre foi muito criticado por ter textos 

complexos. No entanto, em A dominação masculina ocorre uma surpresa: o texto é 

relativamente simples, claro, objetivo e de fácil compreensão. A obra traz exemplos 

concretos de etnografia, com reutilização de materiais mobilizados em outras obras do 

próprio autor, citações de romances conhecidos da literatura e de fatos prosaicos do dia a 

dia7, enfim, trata-se de empreendimento desconcertante que deixa os leitores, e 

principalmente os críticos, desarmados e livres para interpretar unicamente o que está 

escrito na obra. O mesmo acontece em O arranjo entre os sexos: Goffman utiliza linguagem 

descritiva, precisa, neutra e livre de juízo de valor que contribui para a desnaturalização da 

relação entre os sexos na própria narrativa. 

Bourdieu descreve a dominação masculina de forma aparentemente óbvia. Mas é 

essa obviedade que ganha aos poucos na obra tom cruel, constituindo estratégia marcante 

de desnaturalização das diferenças – um choque pela repetição do que é aparentemente 

“natural”. Aliás, olhar as relações sociais recorrente é comum na obra do autor, tanto que em 

Lições da aula, Bourdieu afirma que “uma boa parte do que o sociólogo trabalha para 

descobrir não está escondido, no mesmo sentido em que está o que as ciências da 

Natureza pretendem trazer à luz do dia” (BOURDIEU, [1982], 2001, pp. 30-31). 

                                                 
7 O exemplo clássico é do restaurante. Em palestra sobre o livro A dominação masculina, Bourdieu 
convida o leitor a fazer um experimento social. O autor diz: “peçam a um garçom, num restaurante, 
para trazer queijo e sobremesa. Verão que em quase todos os casos ele vai espontaneamente 
passar os pratos salgados para os homens e os pratos doces para as mulheres” (BOURDIEU, 1998, 
p. 17). 
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Vale enfatizar que no mundo social nenhum fato é tão óbvio o suficiente que possa 

falar por si, nem tão obscuro que seja apenas interpretado por determinado grupo. Há 

frequentemente problemas de representação, que é sempre parcial e suscita o desejo de 

realizar outras pesquisas e de desenvolver outras possibilidades de abordagem. 

Independentemente da maneira empenhada para tratar da relação entre homens e 

mulheres, haverá sempre espaço para novas interpretações, lacunas a serem preenchidas, 

ambiguidades que precisam ser esclarecidas e críticas que surgirão, muitas vezes de 

conteúdo moral e político. A discussão é, sem dúvida, capciosa já que homens e mulheres 

não têm a mesma representação que os homens têm em relação às mulheres e vice-versa. 

Assim, para Pierre Bourdieu, não se pode compreender a dominação masculina sem 

reconstituir a reprodução dos arbitrários históricos e culturais e, para isso, ressalta a 

necessidade de recuperar uma “história das mulheres”. O autor propõe abordagem que dê 

ênfase “à história dos agentes e das instituições que concorrem permanentemente para 

garantir essas permanências, ou seja, a Igreja, Estado, Escola e etc., cujo peso relativo e 

funções podem ser diferentes, nas diferentes épocas” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 101). 

Esse seria o primeiro passo, então, “para esboçar o programa de uma análise histórica do 

que permaneceu”, sem que com isso o texto torne-se repetição da permanência, mas, antes 

um “trabalho histórico de des-historização” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 103). 

Já Erving Goffman não é nada óbvio em suas conclusões e surpreende ao 

apresentar análise em que a mulher deixa de ser “a vítima” em relação ao homem para 

ganhar espaços de poder. Como já foi dito, o autor, paradoxalmente, considerada a mulher 

uma classe desprivilegiada em alta conta, com lugar simbólico associado às deusas, santas 

e mães que conferem à mulher tratamento especial. Em alta conta, porém desprivilegiada, 

como faz questão de frisar o autor. 

Nas relações amorosas e afetivas, Goffman ousa dizer que o poder é feminino. É a 

mulher quem detém o poder de acesso ou não à sua intimidade, e o casamento é 

ressignificado como forma de garantir seu lugar social privilegiado. Mas o autor não deixa de 

mencionar que essa inversão igualmente sustenta a subordinação feminina ao trabalho e à 

vida doméstica. 

As obras aqui em discussão também tocam num ponto sensível: a questão da 

violência. Para Goffman, o uso ou não da violência é entendido como treinamento da 

identidade de gênero. Já Bourdieu fala em termos de violência simbólica, invisível às 

próprias vítimas, como gabarito de inteligibilidade da dominação masculina. 
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Segundo Goffman, a forma como a mulher é socializada e aprende o que é ser 

feminino, o que é ser mulher, dificulta a maneira como ela vai lidar com os perigos públicos. 

Ao contrário dos homens, que adquirem esse treinamento desde a infância no ambiente 

doméstico. Diante dos riscos da violência sexual essa diferença é ainda maior. Enquanto os 

homens estão relativamente livres desta ameaça, as mulheres estão mais expostas aos 

assédios e violências. 

As mulheres são cronicamente vulneráveis a serem molestadas sexualmente. Assim, 

uma recusa de consentimento por parte da mulher pode engendrar contingências graves. 

Quando as investidas masculinas são legitimamente recusadas, os homens não só se 

encontram expostos ao desejo considerado indigno de satisfazer, mas também sentem 

como se tivessem forçado impropriamente uma comunicação. 

De um lado, há ideia geral de que as mulheres detêm um poder que os homens não 

dispõem: o de permitir acesso a elas. E de que os homens estariam livres do risco de serem 

sexualmente violentados. Por outro lado, tanto Bourdieu quanto Goffman concordam que há 

entendimento moral e legal nas sociedades norte-americana e francesa (também na 

brasileira e em muitas outras) de que o contato sexual só pode ocorrer por meio do 

consentimento e que qualquer outra forma de sexo é considerada ilegítima, violenta, crime 

e/ou tabu. A definição mais comum de abuso sexual é justamente caracterizada pela 

ausência de consentimento – o estupro é tipificado como crime por se tratar de ato sexual 

não consentido pela pessoa. 

Entretanto, Bourdieu lembra que há diferenças mais sutis nas sociedades encobertas 

pelo inconsciente histórico que reforça a dominação masculina. Acredita-se que os homens 

não são objetos de moléstia por parte das mulheres, pois em geral, onde há uma mulher a 

oferecer seus “favores sexuais”, sempre haverá homens que apenas precisam aceitá-los. 

Para Goffman, tais atitudes em relação aos homens são entendidas meramente como 

confirmação da identidade de gênero. 

Usando brevemente o exemplo do Brasil, é importante recordar que até a primeira 

década do século XXI o Código Penal brasileiro caracterizava o estupro8 somente se a 

violência fosse sofrida pelas mulheres – os homens sofriam, no máximo, “atentado ao 

pudor” (e dificilmente encontram-se denúncias de homens contra mulheres por abuso 

sexual). O texto da lei de 1940 dizia que estupro era: “constranger mulher à conjunção 

                                                 
8 Na verdade, Goffman também fala sobre estupro em O arranjo entre os sexos, mas o exemplo é da 
década de 1970 e muito específico no contexto dos EUA. Por isso, optamos em trazer a legislação 
brasileira com objetivo de, simultaneamente, atualizar a discussão e preservar a inteligibilidade da 
ideia. 
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carnal, mediante violência ou grave ameaça”. O texto da lei revisado em 2009 diz que 

estupro é: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso9” (grifos nossos).  

O mesmo ocorre em relação à violência doméstica, que ainda é pensada como 

violência física exercida exclusivamente pelos homens contra as mulheres10. No entanto, na 

medida em que aumentam as uniões homossexuais crescem os casos de violência entre 

casais do mesmo sexo. Isso nos leva a imaginar que a violência doméstica não é somente 

fruto da relação de gênero (que certamente ainda é um problema gravíssimo), mas uma 

questão de poder e de reprodução da lógica assimétrica de dominação. 

Em suma, os trabalhos de Goffman e Bourdieu apontam que é preciso levar em 

consideração, outrossim, que a violência não é apenas física, mas sexual, econômica 

(patrimonial), psicológica, simbólica e moral. E também não é via de mão única, mas 

processo de aprendizagem que ocorre por meio de práticas socialmente enraizadas pelo 

trabalho lento de inculcação do habitus e pela perpetuação da ideologia de gênero forjada 

pelo Estado. 

 

Considerações finais 

 

Refletindo, por fim, sobre as duas perspectivas apresentadas aqui qual seria, afinal, 

a possibilidade de mudanças na relação entre os sexos? Bourdieu afirma que “a maior 

mudança está, sem dúvida, no fato de que a dominação masculina não se impõe mais com 

a evidência de algo que é indiscutível. Em razão, sobretudo, do enorme trabalho crítico do 

movimento feminista” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 102). E destaca que as mudanças na 

discussão do tema caminham ao lado de mudanças efetivas nas práticas sociais. Mas, ao 

considerar os avanços, Bourdieu não minimiza as forças institucionais. Para ele, seria 

necessária a transformação radical das condições sociais de produção das práticas de 

dominação. Segundo o autor, “só uma ação política que leve realmente em conta todos os 

efeitos da dominação que se exercem através da cumplicidade objetiva entre as estruturas 

incorporadas (tanto entre mulheres quanto entre homens) e as estruturas de grandes 

instituições em que se realizam e se produzem não só a ordem masculina, mas também 

toda a ordem social” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 139). 

                                                 
9 Lei n. 12.015, de 07 de agosto de 2009, art. 213. 
10 A Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, é exemplo 
disso. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 
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 Em decorrência disso, a própria socialização dos corpos estaria tingida pelas ideias 

de naturalização das diferenças. Segundo Bourdieu, “o corpo biológico socialmente 

modelado é um corpo politizado, ou se preferimos, uma política incorporada. Os princípios 

fundamentais da visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de posições e 

disposições elementares do corpo que são percebidas como expressões naturais de 

tendências naturais” (BOURDIEU, [1998] 2010, p. 156). Portanto, para o autor, a lógica 

sexuada da dominação constrói não apenas corpos naturalizados, mas também 

subjetividades sobre o masculino e o feminino. 

 Para Goffman, a suposta diferença biológica entre homens e mulheres é o elemento 

central na justificação das diferenças sociais – o que denominou de reflexividade 

institucional. Em O arranjo entre os sexos, o autor demonstra como construímos um sistema 

de relações, corpos, gestualidades, vestimentas para confirmar a diferença que se supõe 

inata entre homens e mulheres. Os exemplos de reflexividade institucional mobilizados pelo 

autor confirmam a ideia de que a ordem biológica se naturaliza como diferença cultural. 

Nas palavras de Goffman, “nós somos socializados de maneira a confirmar nossas 

próprias hipóteses sobre a nossa natureza” (GOFFMAN, [1977] 2009, p. 26). Tudo isso pode 

ser observado nos exemplos expostos pelo autor: na divisão sexual do trabalho, na 

socialização diferenciada de irmãos e irmãs, no uso segregado do banheiro entre homens e 

mulheres, na seleção do tipo de trabalho (incluindo o visual da vestimenta corporativa), e no 

sistema de identificação (como os nomes próprios, os pronomes pessoais, o tom de voz, e 

até a caligrafia). As supostas diferenças biológicas definem as diferenças institucionais entre 

os sexos. 

 Por fim, o que atormenta o leitor é que não existe sistema de dominação sem 

sistema de legitimidade. Assim, o problema sociológico não é entender a dominação 

masculina em si, mas a experiência social que determina a perpetuação da dominação. 

Essa dominação é produto de trabalho histórico e insidioso de manutenção das relações 

sociais construídas por diversos agentes. 

Se no terreno social as diferenças e semelhanças entre homens e mulheres têm sido 

eterna e tensa luta de representação, talvez seja possível ensaiar algumas formas de 

interpretação em que essa ordem possa ser compreendida e questionada, tal como fizeram 

Erving Goffman e Pierre Bourdieu nos textos discutidos aqui. Mas deve-se levar em conta 

que sempre falaremos de seres humanos que sentem dor e sofrem paixões porque ser 

mulher, ou homem, “não é tudo o que esse alguém é” (BUTLER, 2003, p. 20). 
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Assim, mais do que alimentar um conflito sem fim e sem vencedores, o importante é 

compor novos olhares para além do sistema binário (que separa homens e mulheres) em 

prol de uma compreensão ampliada da relação entre os sexos, que une e iguala, sem 

homogeneizar. Ignorar as diferenças é impossível, reconhecê-las simplesmente não altera o 

quadro da dominação. 
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