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 Entra e fecha a porta 
Existe um sítio mágico onde todas as mulheres se reúnem 
e partilham segredos. Chama-se casa de banho e é ponto de 
encontro para muitas de nós. Não precisamos de explicar 
porquê, mas é isso que vamos fazer. Por Catarina Parkinson.

As filas também são sempre mais agradáveis quando temos com-
panhia. Não é porque estamos lá dentro a tomar café ou a contar 
a história da nossa vida a uma estranha (em ocasiões muito es-
peciais, esta última até pode acontecer); é porque precisamos de 
mais tempo e temos menos espaço. Os homens, têm a vida mais 
facilitada nesta questão. Para eles, é algo muito mais prático (tão 
simples como abrir a braguilha) e o facto de estarem tão expostos 
e de uma forma tão próxima (urinóis lado a lado, às vezes sem 
divisórias) também não convida a grandes convívios. Outro ar-
gumento que pode estar por trás do papel que as casas de banho 
representam na vida dos homens e das mulheres é o apresentado 
pela psicoterapeuta Maria Bartolomeu. “Enquanto as mulheres 
percecionam as relações por uma via mais emocional, os homens 
é pela via mais racional. A partilha e entreajuda fazem parte do seu 
‘menu’ preferido para alcançarem o bem-estar. Já eles, valorizam o 
simples, a solução e são adeptos dos aspetos funcionais”, conta à 
Vogue. Margarida refere ainda que historicamente a segregação das 
casas de banho públicas por sexo, muito impulsionada pela entrada 
das mulheres no mercado de trabalho, foi muitas vezes entendida 
como a conquista de um espaço público autónomo feminino, onde 
as mulheres podiam, por exemplo, fumar ou conversar longe dos 
olhares dos colegas homens ou do patrão.

or tudo isto, a casa de banho pública sempre foi inevitavel-
mente um lugar com maior importância para a mulher. Já 
que acabamos por passar tanto tempo lá dentro, é normal 

aproveitarmos para fazer outras coisas. Por exemplo, se é na casa 
de banho que cuidamos de nós, por associação, sempre que visitar-
mos uma casa de banho pública vamos aproveitar para o fazer. Seja 
retocar a maquilhagem, lavar os dentes, pentear o cabelo ou até 
mudar de collants ou pôr um penso no pé se estivermos com uma 
ferida provocada por um sapato, como sugere Margarida. É aqui, que 
muitas vezes surge o espírito de entreajuda feminina de que Maria 
Bartolomeu fala, seja a oferecer um produto de higiene íntima a uma 
desconhecida, emprestar o batom a uma amiga ou até mesmo consolar 
alguém no cubículo ao lado. Maria argumenta ainda que segundo a 
teoria do psicólogo norte-americano Maslow sobre as necessidades 
humanas – hierarquia das necessidades – as necessidades fisiológicas 
estão relacionadas com a sobrevivência e com a preservação da es-
pécie. Esta, ao não ser satisfeita, leva a um comportamento imediato 
que procura encontrar alívio da pressão que a pessoa está a sentir. 
Ou seja, como é que no meio disto, a mulher ainda se lembra de ir 
acompanhada à casa de banho? “Pois bem, a verdade é que este ato 
supostamente íntimo satisfaz, de uma só vez, três níveis da pirâmide 
de necessidades de Maslow – necessidade fisiológica, necessidade 
de segurança e necessidade social”, esclarece, justificando mais uma 
vez o hábito que as mulheres têm de ir juntas à casa de banho. Por 
fim, a socióloga Margarida levanta o véu para o futuro da relação das 
mulheres com as casas banho públicas. As drásticas mudanças que 
o papel da mulher sofreu na sociedade ao longo dos últimos anos 
e novidades como a existência de casas de banho unissexo podem 
muito bem alterar a simbologia que as casas de banho públicas têm 
para a comunidade feminina. Mas, e como refere Cristina L. Duarte, 
as mulheres gostam de estar juntas. Reconhecem-se, mesmo quando 
não atravessam ou atravessaram os mesmos problemas (de género, 
classe, etnia ou subculturas). Se não estivermos juntas na casa de 
banho, continuaremos juntas fora dela. l

stá num jantar sentada à mesa e precisa de ir à casa de 
banho, olha para a sua amiga do lado e diz “vou à casa de 
banho”. Não precisa de dizer mais nada, basta partilhar 
esta informação. De certeza que quando se levantar, a sua 
amiga vai acompanhá-la. As mulheres irem em grupo à 
casa de banho é um lugar-comum. É um fenómeno, alvo de 
piadas e brincadeiras por parte de muitos homens e também 
mulheres, claro. Já me perguntaram muitas vezes porque é 
que vamos juntas à casa de banho. Sempre respondi que é 
porque queremos, porque nos apetece, porque podemos, 
mas também já dei por mim a pensar de forma mais séria 

no assunto. De facto, porque é que vamos tantas vezes juntas à casa 
de banho? Há quem diga que é por uma questão de segurança, que é 
um hábito incutido pelos pais ou pelos responsáveis desde criança. 
Seguindo a minha experiência pessoal, posso partilhar que muitas 
vezes vou à casa de banho com amigas para conversar, principal-
mente se estamos juntas num jantar ou evento e quero comentar 
algo que não posso dizer à frente do grupo. Reparei também que 
muitas vezes vou para fazer companhia e depois prestar assistência 
se for preciso – segurar a porta se a fechadura estiver estragada, 
ficar com a carteira, encontrar lenços em casos de emergência, 
coisas do género que se calhar só quem é mulher entende. Isto pode 
parecer desnecessário, caprichoso e pode até contribuir para per-
petuar alguns clichés ultrapassados (e desagradáveis) sobre o sexo 
feminino. Acontece que, como nos explica a socióloga Cristina L. 
Duarte, em muitas sociedades as mulheres têm uma história comum 
que as projeta além da família e do espaço da casa, para um espaço 
público, onde os homens reinaram durante séculos de história. 
“Labor de amor, dedicação, solidariedade e luta pela afirmação e 
capacitação. Mesmo que sejam de quadrantes diferentes da socie-
dade, reconhecem-se por um fundo comum”, partilha com a Vogue. 
Por isso, comecei a questionar se não existiriam razões sociais e 
culturais por trás deste comportamento tão particular. 

Quando se estuda o assunto, percebemos que nada é ao acaso 
e isto de irmos em grupo à casa de banho tem uma razão de ser. 
A socióloga Margarida Barroso explica que as mulheres tendem a 
demorar mais tempo na casa de banho que os homens por razões de 
ordem biológica, como ciclos menstruais, gravidez ou menopausa. 
Acrescem ainda as diferenças entre sistema urinário e fisionomia 
corporal (basicamente não conseguimos fazer chichi de pé) e isto 
também influencia o vestuário feminino e masculino (questões de 
acessibilidade). Significa que as mulheres precisam de mais priva-
cidade quando vão à casa de banho, sendo obrigatório a existência 
de cubículos, o que afeta de forma arquitetónica a gestão do espaço 
público. “Num espaço com determinada dimensão, é sempre possível 
colocar mais urinóis do que cubículos fechados, logo as casas de 
banho públicas femininas acabam por não responder tão eficazmente 
às necessidades das mulheres, como as masculinas respondem às 
dos homens”, esclarece Margarida. São duas razões, que estão cla-
ramente interligadas e que justificam de forma plausível a fila para 
a casa de banho das mulheres ser sempre maior. 


