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RESUMO 

 

Este texto traz reflexões a partir de resultados preliminares do estudo de doutorado sobre a 
“solteirice” na contemporaneidade que vem sido desenvolvido no PPGNEIM/UFBA3 desde o ano 
de 2008. O estudo adota uma perspectiva feminista, tendo, portanto, caráter interdisciplinar e 
utiliza gênero como a principal categoria de análise. A partir de uma abordagem combinada que 
utilizou grupos focais e questionários, trarei dados sobre modos de vivenciar a “solteirice” em uma 
amostra total de 38 pessoas de ambos os sexos, solteiros/as de diferentes orientações sexuais, 
adultas/os, de classe média que moram sozinhas/os em Salvador. O foco aqui será dado às 
principais atividades de lazer e formas de sociabilidade em espaços na cidade frequentados 
predominantemente por pessoas solteiras, atentando para as relações estabelecidas nestes 
espaços, assim como as proximidades e diferenças no que se refere aos marcadores de gênero, 
classe, idade/geração, orientação sexual e raça/etnia. Para tanto, além dos instrumentos 
utilizados, foram feitas observações em diferentes espaços de lazer na cidade, tais como bares, 
praias, diferentes espaços no Carnaval, shoppings e boates, referidos pelos/as participantes do 
estudo e pela literatura. Os resultados preliminares mostram aspectos das práticas de 
sociabilidade e modos de viver da classe média soteropolitana, as funções dos espaços de lazer 
em termos de manutenção de relações de amizade e exercício da sexualidade em encontros 
amorosos fortuitos e/ou a busca de relações mais estáveis para os/as solteiros/as, as 
performances de gênero nestes espaços e dentre outras questões, as segregações visíveis nos 
espaços que dividem pessoas solteiras e casadas, heteros e LGBTT, pessoas jovens e 
maduras/os, negros/as e brancos/as, que no movimento de ocupação dos espaços, constroem 
territórios próprios e criam códigos de sociabilidade. 
 
Palavras-chaves: pessoas solteiras, espaço, sociabilidade, relações de gênero 
 

 

A contemporaneidade tem sido um período marcado por mudanças importantes em 

variados âmbitos da vida em sociedade, inclusive na esfera da vida pessoal (SMART, 
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2007), o que está expresso na diversidade que caracteriza as famílias, os lares e os 

relacionamentos humanos. Neste cenário de mudanças, tem chamado atenção o 

aumento do número de pessoas solteiras e que moram sozinhas, principalmente nos 

grandes centros urbanos em diversos países, inclusive no Brasil, desde a década de 

1970. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2000), 

segundo Néri (2005). Salvador foi apontada como a capital da “solteirice” no país, com 

cerca de 45% da população acima de 18 anos na condição de solteira. Diante deste 

quadro, o presente estudo de doutorado busca compreender e analisar como homens e 

mulheres, adultos e de classe média, vivendo sozinhos em Salvador experienciam a 

“solteirice”.  

Discussões sociológicas acerca das transformações velozes que a modernidade 

tem passado principalmente a partir da segunda metade do século XX, consideram que 

estamos vivendo uma época marcada pela “des-tradicionalização” e “individualização”, 

onde processos amplos como as mudanças na economia, na educação, os avanços 

tecnológicos, o fortalecimento da democracia, dentre outros, tem libertado as pessoas de 

normas externas impostas, códigos morais e da tradição, segundo Giddens (1992) e Beck 

& Beck-Gernsheim (1990). Neste processo, que caracterizam sociedades ocidentais e 

industrializadas, as estruturas familiares, de parentesco, o casamento e os 

comportamentos de gênero, para citar algumas, não seguem mais um padrão e vem 

sendo substituídos por “projetos do self”, ou seja, com ênfase no “eu” e na busca de auto-

satisfação. Estes projetos são possíveis a partir da liberdade de escolha (individual) que 

reflete na diversidade de modos de viver, de se relacionar e de construir identidades.  

Esta diversidade é por um lado vista como positiva porque agora, mais do que 

nunca, as pessoas podem fazer escolhas. Por outro lado, são consideradas negativas 

quando estas escolhas fogem de um padrão “tradicional” e as formas de viver eleitas 

podem ser lidas como “isoladas”, “solitárias” ou  “individualistas”, como a visão que se 

tinha das pessoas solteiras e das que moram sozinhas. Felizmente, o que tem 

prevalecido nos debates acadêmicos atuais é a visão positiva que a possibilidade de 

escolha traz – visão esta que procuro dialogar. Diferente do isolamento social, as pessoas 

que elegem um estilo de viver só, na verdade, não estão totalmente isoladas, porque se 

conectam e fazem parte de diferentes redes de relações sociais como as de amizade, 
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familiares e afetivo-sexuais (que não necessariamente são exercidas com parceiros/as 

fixos dentro de relações estáveis como o namoro), inclusive as redes de relações 

acionadas por tecnologias da comunicação  como a internet, segundo estudos recentes 

sobre pessoas solteiras no Brasil (ANDRADE, 2007;  TAVARES, 2008) e as solteiras que 

moram sozinha (GONÇALVES, 2007).  

Estes estudos apontam para novas representações e novos lugares sociais para 

homens e mulheres solteiros/as e os/as que moram sozinhos/as. Gonçalves (2007) 

chama atenção para as mudanças nas noções de pessoas solteiras vistas como pessoas 

“autônomas” e “independentes”, “senhoras do seu destino”, principalmente para as 

mulheres, diferente de antigas, estereotipadas e deletérias concepções sobre quem não 

se casou. Esta noção é corroborada em estudo anterior que realizei em Salvador 

(ANDRADE, 2007) e com o estudo de Tavares (2008) – que trouxe dados de Salvador e 

Aracajú – discutindo como homens e mulheres vivem a “solteirice” com autonomia, 

independência e carregam a noção de liberdade de escolha para suas formas de viver e 

se relacionar, o que vai condizer com características e tendências das relações e modos 

de viver contemporâneos. E que também são reflexos das conquistas sociais dos 

movimentos de mulheres e feministas que tem lutado pelo direito das mulheres 

principalmente, em exercerem a cidadania e ocuparem espaços públicos, desconstruindo 

seu papel social que estava vinculado eminentemente ao âmbito privado.   

Diante desta realidade, o presente estudo objetiva explorar a relação entre o estilo 

de “viver só” e a experiência concreta e particular da “solteirice”, para homens e mulheres 

adultos/as, de classe média, solteiros/as que moram sozinhos/as em Salvador. Com isto, 

pela construção do perfil dos/as solteiros/as de classes médias nesta cidade, que está 

sendo feita mediante questionários e grupos focais e indagação aprofundada do modo 

como vivem, sentem e pensam sobre essa situação, em entrevistas, tratarei no estudo, de 

modo mais aprofundado, desde uma perspectiva teórica e analiticamente, 

etnograficamente fundada, a construção do significado do que defino como “solteirice”.  

A categoria solteiro/a primeiramente tem a ver com o estado civil: quem não é 

casado/a. Mas no cotidiano, se aplica a diversas situações: de divórcio, viuvez, quem não 

se casou porque “passou da idade” e a quem faz votos de castidade. Para não restringir a 

noção somente à que se refere ao estado civil e considerar as diferentes vivências 
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relacionais e conjugais, o presente estudo privilegia a experiência de solteiro/a por um 

determinado período de tempo, aqui delimitado por cinco anos, para quem neste período 

não tenha se engajado em alguma forma de união estável/consensual (casamento ou 

morar junto).  

Este estudo se fundamenta em uma perspectiva analítica interdisciplinar e 

feminista das relações de gênero (HARAWAY, 1995; HARDING, 1995, 1998). Gênero 

será, portanto, a principal categoria analítica (SCOTT, 1988; BUTLER, 2003). A pesquisa 

está em construção e até o momento foram realizados três grupos focais4 (GATTI, 2005) 

para colher informações principalmente sobre os significados da “solteirice” e foram 

aplicados 31 questionários5, para, como já posto, construir um perfil dos/as solteiros/as e 

também feito observações em espaços de lazer onde costumam freqüentar solteiros/as 

de classe média na cidade como bares, boates, praias e espaços no Carnaval. 

Entrevistas de histórias de vida serão feitas após a análise dos perfis. A partir da análise 

destes dados construídos até o momento, neste texto trago reflexões mais direcionadas 

às atividades de lazer e aos espaços de sociabilidade onde costumam frequentar pessoas 

solteiras de classe média.  

 Os/as participantes do estudo foram acessados por efeito “bola de neve” , ou seja, 

a partir de indicações da minha rede de contato. Participaram dos grupos focais quatro 

mulheres e três homens, com idades variando entre 31 e 47 anos (média de 38 anos), 

heterossexuais, sendo um homem homossexual; todos de cor parda ou branca. Todos/as 

são solteiros/as, sem um relacionamento amoroso estável no momento, sendo que duas 

mulheres são separadas; um homem tem um filho, mas não vive com ele. Possuem 

graduação, exercem ocupações diversas, com renda mensal variando entre 4 a 10 

salários mínimos6. Um homem possui renda de 22 salários mínimos. Todos moram 

                                                        
4 Os grupos foram realizados no ano de 2009. Trataram dos temas: “solteirice”, morar só e solidão. Cada 
encontro durou cerca de 2 horas. As falas dos/as participantes foram gravadas e transcritas. A análise dos 
dados foi feita por análise de conteúdo, de forma qualitativa.  
5 O instrumento foi composto de 54 questões fechadas (com respostas únicas, múltiplas e em escala) e uma 
aberta. As questões englobavam os tópicos: dados pessoais, moradia, lazer, vida afetivo-sexual, opiniões 
sobre a solteirice, solidão e projetos para o futuro. A análise dos dados foi feita de forma quantitativa, com 
uso do programa SPSS. Por este ser um pequeno artigo sobre os dados da pesquisa, não trarei a 
freqüência das respostas analisadas em tabela. Todos os números que postos refletem a maior freqüência 
das respostas válidas de cada questão analisada. 
6 O salário mínimo no período da realização dos grupos focais era de R$510,00. O mesmo valor vigente no 
período de aplicação dos questionários até janeiro de 2011, ressaltando que os questionários aplicados 
após este período não estão incluídos na atual análise.  
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sozinhos/as em Salvador, em bairros considerados de classe média como Jardim 

Apipema e Pituba. Quatro participantes são naturais desta capital, dois nasceram em 

outros estados e um no interior da Bahia. 

A amostra dos questionários foi composta por 31 pessoas até o momento, 

prevalecendo mulheres (80.6%). A idade variou entre 27 e 55 anos (média de 36.54 

anos). A maioria se declarou heterossexual (87.1%) com apenas 6.5% gays, e uma 

pessoa se declarou bissexual (3.2%). Quanto à cor, prevaleceram pessoas pardas 

(45.2%) e brancas (32.3%), seguidas de negras (12.9%), indígena e amarela (3.2% cada). 

A maioria nunca se casou (66.7%), nem tem filho (93.5%). Alguns são divorciados ou 

separados (29%). Todos trabalham, são graduados e a maioria tem algum curso de Pós-

graduação (58.1%). A renda mensal variou entre 3 e 10 salários mínimos (77,4% da 

amostra).  Assim como nos grupos focais, os/as participantes moram sozinhos, residindo 

em bairros de classe média; prevalecendo baianos/as naturais da capital (45.5%) e do 

interior do estado (35.5%). Uma parte da amostra migrou de capitais de outros estados 

(12.9%).  Quanto ao tipo de moradia, 71% reside em apartamento, cerca de 19% em casa 

e outra parte da amostra reside em outro tipo de acomodação, como vilage.  

Como descrita, a amostra reflete características da classe média soteropolitana no 

que diz respeito a renda, escolaridade, e aos principais bairros onde reside esta parcela 

da população – como Pituba, Barra, Graça, Jardim Apipema – , a prevalência de 

residência em apartamento, e a questão racial. Sendo Salvador uma cidade 

predominantemente negra, com cerca de 80% da população formada por pessoas negras 

e pardas (GARCIA, 2009), ainda assim, na classe média baiana, negros e negras são 

minoria, o que mostra a desigualdade racial e de classe convivendo junto nesta cidade.  

Para refletir sobre a vivência da “solteirice” na cidade, no que diz respeito às 

práticas de lazer e sociabilidade, é importante observar a intersecção de catogorias  como 

classe social – neste caso, especificamente classe média urbana (VELHO, 1989) -, 

raça/etnia, gênero e orientação sexual7, juntamente com a categoria espaço. Para tanto, 

                                                        
7 Apesar de não ter ainda na amostra uma quantidade significativa de homossexuais – gays e lésbicas – na 
amostra até o momento, não podendo fazer uma comparação entre práticas de sociabilidade e vivências da 
“solteirice” entre homo e heterossexuais, neste texto farei algumas considerações sobre espaços ocupados 
por esta população a partir de estudo de Nascimento (2007), de observações de campo em boate gay (San 
Sebastian, no Rio Vermelho) e de falas de participantes da pesquisa de mestrado (ANDRADE, 2007) e 
atual. 
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trago aqui a autora Ana Martinez e cols. (1995) que, pautada numa perspectiva feminista 

traz o conceito de geografia de gênero mostrando como os espaços não são neutros do 

ponto de vista de gênero na media em que são ocupados de forma diferenciada por 

mulheres e homens. Ampliando esta noção, os espaços também não são ocupados de 

forma homogênea por pessoas de diferentes orientações sexuais como mostra estudo de 

Érico Nascimento (2007) em Salvador onde descreve por onde circulam a população 

LGBT na cidade: em boates, praias, bares e espaços específicos em ruas e bairros 

específicos de Salvador, regiões estas que foram por ele mapeadas e formam “manchas”, 

“circuitos” e “guetos” a partir do uso dos espaços para socialização, lazer e também 

trabalho – como o caso das travestis.  

Pensando nas pessoas solteiras e de classe média, estas também circulam, em 

momentos de lazer, em espaços específicos na cidade, que se concentram 

principalmente nos bairros da Barra, Graça, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara, onde existem 

bares e algumas boates voltadas para a classe média. Também há (havia8) barracas de 

praia na região do Flamengo, Stella Maris e em Villas do Atlântico (em Lauro de Freitas, 

região metropolitana de Salvador). Nestes locais o clima de paquera é presente e muitos 

bares (como o Leopoldina, na Graça) já foram indicados por revistas como a Veja e o 

Guia do Ócio (publicação local) como propícios para paquera. Em observação no Twister 

(no Rio Vermelho), Leopoldina (na Graça), no 30 Segundos (Rio Vermelho), notei que as 

pessoas perto ou acima dos 30 anos de idade frequentam estes locais 

predominantemente durante a semana (quarta ou quinta-feira) – nos grupos focais as 

pessoas confirmaram isso. Nestes locais há um movimento de “divisão sexual” do 

ambiente, em que muitos homens ficam próximos ao balcão do bar, com uma bebida na 

mão, observando as mulheres que passam para possivelmente ver quem lhes interessa e 

as mulheres passam por eles trocando olhares, até que algum movimento de encontro 

com conversa, dança e possível beijo e troca de carícias, venha acontecer. Estes lugares 

são bares com música dançante em que, no movimento da dança o encontro dos corpos 

é facilitado, com pouca conversa ( um dos motivos é o volume alto do som nestes 

                                                        
8 Digo havia porque a maioria das barracas de praia em Salvador fecharam por determinação de uma lei 
nacional. As de Lauro de Freitas ainda estão abertas. Os/as soteropolitanos/as continuam indo à praia, no 
entanto. 
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ambientes), o que também vai acontecer nas boates, corroborando com observações de 

Chaves (1997) em estudo sobre o “ficar com”.  

Na cidade, não há muitas boates, principalmente para pessoas acima de 30 anos. 

A Borracharia (localizada no Rio Vermelho, é uma boate pequena que realmente funciona 

como uma borracharia durante o dia) é uma boate que existe há muitos anos, continua 

sendo muito frequentada (porque na dcidade muitos bares e boates são sazonais), e onde 

se encontram pessoas de diversos estilos. E para gays e lésbicas, há menos boates 

ainda. A San Sebastian (no Rio Vermelho) foi uma boate que visitei há poucos meses e o 

diferencial dela é a qualidade do som e a grande presença de gays – mais do que 

lésbicas. A presença maior de gays em espaços de lazer também foi observada quando 

estava fazendo o estudo do mestrado, em que visitei um bar no Rio Vermelho (o antigo 

Babalutin) frequentado por homossexuais e notei que os gays, maioria no local, ficavam 

na parte de baixo do bar e as lésbicas que eram minorias, ficavam no primeiro andar de 

onde quem passasse pela rua, não as via.  

Em Salvador há a idéia de que o clima carnavalesco de permissividade sexual 

prevalece durante o ano inteiro, favorecendo principalmente as pessoas solteiras a 

exercerem sua sexualidade em encontros fortuitos, e a participarem de festas, shows e 

eventos “axezeiros”9 que acontecem no decorrer do ano na cidade. Mas, apesar desta 

representação que se constrói, o clima de Carnaval não prevalece o ano inteiro e nem 

todas as pessoas solteiras participam das festas de axé. Nos relatos dos/as participantes 

da pesquisa atual (também da anterior, em 2007) e nas observações em alguns espaços 

de lazer, o que se percebe é que a cidade oferece mais opções de lazer (como bares, 

boates e festas/shows) para adultos mais jovens e adolescentes, o que também foi 

observado em estudo de Tavares (2008). E nem todas as pessoas tem preferência ou 

realizam com mais frequencia atividades de lazer fora dos seus lares.  

Nos questionários, quando solicitado que elencassem a frequencia de realização 

de uma série de atividades de lazer, as que obtiveram maiores médias das respostas 

foram as realizadas em casa: ouvir música (3.27), ver tv/dvd (3.12), ler livros (2.85). As 

atividades seguintes foram visitar os amigos (2.54) e ir ao shopping (2.54). Frequentar 

bares obteve média de 2.15 e ir a boates, 1.4. Outras atividades que tiveram média entre 

                                                        
9  com bandas de axé, o principal ritmo de música tocado no Carnaval.  
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2 e 3 foram fazer viagem para fora do país (2.3), usar internet para lazer (2.15). Em se 

tratando de uma classe média e intelectualizada (vista pela grande quantidade de 

pessoas da amostra que tem pós-graduação), justifica-se, possivelmente, a grande 

frequência de atividades que podem ser realizadas dentro de casa (outra justificativa é o 

estilo de vida adotado por cada pessoa, que pode incluir atividades mais caseiras). Nos 

relatos de homens e mulheres nos grupos focais, eles afirmaram que gostam de sair, mas 

também gostam muito de ficar em casa por terem conquistado a liberdade de morar só e 

quererem aproveitar o aconchego do lar.   

Interessante perceber que, apesar do ambiente fora do lar ser propício para o 

movimento da paquera, para os relacionamentos fortuitos e até mesmo pode ser um meio 

para se encontrar alguém para um relacionamento fixo, as pessoas relataram e as 

respostas nos questionários mostraram que é muito comum conhecerem pessoas para ter 

sexo mais frequentemente no ciclo de amizade do que fora destas relações. E quando 

solteiros e solteiras saem para alguma atividade de lazer, procuram mais se divertir 

(média de resposta 3.57) e encontrar com os amigos  (3.11) do que paquerar (1.7) ou 

encontrar um/a namorado/a (1.25).  

A partir desta análise prelimininar, percebe-se que a vivência da “solteirice”  em 

termos de atividades de lazer e ocupação/criação de espaços de sociabilidade na cidade, 

para adultos de classe média, se dá em bairros específicos, porque são frequentados 

predominantemente por pessoas que tem um poder aquisitivo maior e também porque em 

locais específicos para realizar atividades específicas, criam-se costumes de classe, 

neste caso, de classe média. Nestes espaços estão os grupos de “iguais” ou seja, 

pessoas que se igualam primeiramente por estarem na condição de solteiras, que buscam 

no lazer, diversão, encontro com amigos/as, também podem buscar o sexo casual ou 

conhecer alguém para um possível relacionamento estável. A “solteirice” nos espaços 

pode ser vivida com suas particularidades e de forma diversa, a partir de outras 

condições, do lugar de gênero, idade/geração e orientação sexual, raça e classe, como 

observado aqui, na medida em que os espaços não são neutros e estes marcadores 

sociais identitário irão perpassar as práticas de sociabilidade e são demarcados nos 

espaços na cidade, mesmo que de forma (muitas vezes) sutil.  
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