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Resumo: 
As redes sociais intensificam como nunca os efeitos que a cidade joga na constituição 
de diferentes grupos sociais. Criado no início de 2016, em Curitiba, o perfil no 
Instagram Comunidade Mulheres Cervejeiras agencia representações sobre 
empoderamento da mulher, assim como a troca e o compartilhamento de saberes sobre o 
universo da bebida. Em nosso estudo, de natureza qualitativa, adotamos uma abordagem 
hermenêutico-interpretativista cujo objetivo principal é investigar a produção de 
sentidos mantidos e negociados pelas integrantes em um quadro de empoderamento, 
sociabilidade e consumo. A metodologia empregada lançou mão da pesquisa 
bibliográfica, do uso de entrevistas semi-estruturadas e do mapeamento de categorias de 
pensamento. 
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Introdução 

 

 É na cidade que, nas palavras de Gilbert Durand (1996), o mito explode, fazendo 

cultural o inconsciente. Na cidade, a concentração e a densidade das redes e dos meios 

de comunicação atingem seus níveis mais altos, favorecendo a inflação imagética, 

sustenta Durand. Simmel (1973) já havia assinalado o quanto o hiperdesenvolvimento 

do espírito objetivo impunha ao indivíduo metropolitano um pesado fardo com 

repercussões sobre a constituição de sua própria subjetividade. É na cidade, habitada, 

percorrida e imaginada por diferentes grupos que nela inscrevem suas relações 

(MAGNANI, 1996), que buscamos compreender, neste trabalho, a produção de sentidos 
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que um grupo de mulheres autodenominadas cervejeiras atribui a suas práticas e 

representações em contextos de sociabilidade, consumo e lazer no Instagram. A 

presença cada vez mais freqüente e ativa da mulher em universos antes dominados por 

homens tem ganhado visibilidade a partir de sua exposição em redes sociais, 

notadamente no Instagram e no Facebook. 

 A maior inserção da mulher no mundo do trabalho, na política e na cultura é o 

desdobramento de profundas mutações ocorridas no modo de regulação da economia 

global e situa-se na crise sem precedentes experimentada pelas principais potências 

econômicas capitalistas entre o final dos anos 1960 e a metade dos anos 1970. É nessa 

época que transformações no campo das representações sociais, dos afetos (SODRE, 

2006) e mesmo da percepção (GÓMEZ, 2006), inscrevem-se nisso que Kellner cunhou 

como cultura da mídia (2001). Constitutivas do processo comunicacional, as mudanças 

na mídia tornaram as representações iconográficas quase que absolutas, assevera o 

antropólogo britânico Jack Goody (2003). 

A identificação da Comunidade Mulheres Cervejeiras se deu através do 

Instagram. A partir daí, notamos um aspecto interessante na cena contemporânea: o 

perfil veicula representações de empoderamento e identificação feminina com o 

chamado Mundo da Cerveja. Tanto no perfil do Instagram, como no do Facebook, a 

Comunidade Mulheres Cervejeiras identifica-se como uma confraria, isto é, como um 

grupo de pessoas que se associam com objetivos e interesses em comum, o que não 

exclui, entretanto, a possibilidade de tensão, disputa e conflito. 

As integrantes do grupo, formado exclusivamente por mulheres de diferentes 

cidades brasileiras, se identificam através de diferentes formas de gosto e experiências 

tendo a cerveja artesanal como ícone. Suas integrantes se reúnem para compartilhar 

experiências através das redes sociais assim como em encontros presenciais em 

diferentes cidades do país. Esses encontros ganham relevância por não se resumirem 

unicamente à degustação de cerveja artesanal. Conselhos, dicas, eventos, cursos e 

workshops, como os de harmonizações entre cervejas e pratos, compõem o portfólio das 

experiências do grupo, entrevendo uma importante ferramenta de marketing orientada 

para um nicho do público feminino. Inegavelmente, as mulheres formam um mercado 

de proporções consideráveis e que tem sabido explorar os interstícios das reivindicações 

feministas. As integrantes do grupo degustam, criticam, harmonizam e fabricam 

cervejas ao mesmo tempo em que também fabricam representações sobre si próprias. 
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Fundado em Curitiba, em 2016, o grupo ganhou maior visibilidade através das redes 

sociais, atraindo a atenção de outras mulheres de diferentes regiões do país que também 

apreciam cerveja. O Instagram joga um papel maior nesse processo em função de suas 

propriedades como o uso das imagens, vídeos e fotografias que podem ser curtidas, 

comentadas e compartilhadas instantaneamente em outras redes sociais como Facebook, 

Twiter, Tumblr, Foursquare. 

A construção da mulher cervejeira remete à ideia de gênero como um 

movimento social que emergiu nos anos 1970 nos EUA e também na França e que 

buscava desconstruir o discurso heteronormativo segundo o qual a diferença entre 

homens e mulheres ou, ainda, entre o masculino e o feminino, repousa sobre a base 

genética ou biológica (MARZANO, 2010; DETREZ, 2002). Para todos os efeitos, 

tomamos a ideia de gênero como uma ficção ou o efeito de um discurso. Em resumo, o 

gênero é socialmente construído (MARZANO, 2010). Compreender esse fenômeno, 

urbano e interacional em que mulheres se reúnem para degustar, experienciar, discutir e 

celebrar a cerveja em uma rede social nos ajuda a compreender a importância dessa 

associação em sua forma lúdica e comunicativa (SIMMEL, 1987; GÓMEZ, 2006). 

O presente trabalho, de natureza qualitativa, faz uso de uma abordagem 

hermenêutico-interpretativa. Metodologicamente, lançamos mão da pesquisa 

bibliográfica e do uso de entrevistas semi-estruturadas, assim como da analise de 

postagens do grupo no Instagram e do mapeamento das principais categorias presentes 

nos discursos de três entrevistadas. 

 

Cidade, comunicação e redes sociais 

 

Em muitas postagens das integrantes da Comunidade Mulheres Cervejeiras4 o 

espaço urbano é acionado na produção de sentidos. A cidade, com sua diversidade, 

ritmo e complexidade, ganha relevância nos processos interacionais da Comunidade. 

Em “A metrópole e a vida mental”, o sociólogo alemão George Simmel (1973) deu 

especial atenção a relação entre a cidade e o individualismo. Destacar-se da multidão e 

do anonimato impunha ao indivíduo distinguir-se do outro a todo custo. Na metrópole, o 

indivíduo, mais do que em qualquer outra época, é ele mesmo o responsável pela 

construção de sua própria individualidade (1973). Paradoxalmente, o individualismo, 
                                                           
4
 A partir desse momento usaremos o termo Comunidade ou Grupo para nos referirmos às Mulheres Cervejeiras. 
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longe de representar um afastamento ou isolamento do sujeito, seria a própria condição 

de sua entrada em diversos círculos sociais. Uma última lição deixada por Simmel nos é 

preciosa para compreender os desafios em jogo nesse trabalho: a constituição de 

infinitos círculos sociais implicava que cabia a seus membros estipular regras e normas 

de convívio em detrimento de forças coercitivas exteriores. Dito de outra forma, a 

coerção exterior cede lugar a uma maior autonomia dos círculos sociais, podendo o 

sujeito optar por retirar-se ou permanecer neles5. 

Guardadas as devidas proporções, a Internet e suas redes sociais, elas mesmas 

formas sociais resultantes de múltiplos processos interacionais, ampliaram o alcance das 

interações em um nível ainda difícil de mensuração. Como sustenta Sodré (2006), 

vivemos em uma era de midiatização ou de tecnomediações com profundas 

transformações do espaço público, da subjetividade e, inclusive, dos afetos. 

Movimentos sociais como o de mulheres, negros, homossexuais caracterizam-se menos 

pela demanda de representação política tradicional do que por seu reconhecimento, 

mostra Sodré (2006). 

Ao contrário do que se assevera, a Internet e as redes sociais não significam a 

liberdade absoluta, mas a internalização altamente codificada de regras e normas 

acionadas em interações nas redes sociais (DETREZ, 2006). Nessa mesma esteira, 

Gómez (2006), em Comunicação social e mudança tecnológica: um cenário de 

múltiplos desordenamentos, nos convida, primeiro, a abandonar a ideia de que as 

mediações derivam exclusivamente dos meios e, em segundo, que seriam suas simples 

extensões. Para o autor, mediações são: “(...) processos estruturantes que provêm de 

diversas fontes, incidindo nos processos de comunicação e formando interações 

comunicativas” (2006, p.88). Tendo fontes variadas, as mediações tecnológicas ganham 

centralidade em detrimento de outras mais tradicionais, como a escola, a família e o 

Estado, fato também assinalado por Kellner (2001). Nesse sentido é que as redes sociais 

digitais como Instagram e Facebook tornam-se objetos importantes devido ao poder de 

alterar, inclusive, as mediações cognoscitivas como a percepção (GÓMEZ, 2006, p.89). 

As mudanças assinaladas por Sodré e Gómez podem ser lidas como 

desdobramentos disso que Kellner chamou de cultura da mídia (KELLNER, 2001). 

Cultura da mídia é ainda um processo recente e significa a cultura dominante nos dias 

                                                           
5 Claro, não se trata de admitir o reino absoluto da liberdade individual, mas suas estratégias, escolhas e opções 
ganham importância nesse universo. 
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atuais. Conforme Kellner, o tempo de lazer, os comportamentos sociais, os processos de 

identificação e também o gosto, seriam fortemente influenciados pela cultura das mídias 

em detrimento de outras instituições tradicionais como o Estado, a escola e a família. 

 

Consumo, sociabilidade e lazer 

 

 O grupo social6 que investigamos possui contornos de uma forma social lúdica 

em que a ação recíproca de suas integrantes é, ela própria, a condição de sua existência 

(SIMMEL, 1987). Em linhas gerais, a Comunidade caracteriza-se como um grupo 

razoavelmente coeso de jovens mulheres cujo objetivo principal é compartilhar 

experiências e construir aprendizados em torno da apreciação de cervejas, notadamente 

as chamadas artesanais, além de lutar pelo empoderamento da mulher. Apesar de 

homens não serem aceitos no grupo, podem seguir as integrantes assim como curtir e 

postar comentários acerca das postagens. 

O consumo de cervejas artesanais fornece a possibilidade de pensar e situar seus 

membros no interior de um universo lúdico e prazeroso, ainda que interesses 

econômicos e profissionais não sejam excluídos. O Instagram e o lazer são temas 

abordados recorrentemente no campo da comunicação. Em A visibilidade e a mediação 

do lazer a partir do uso da hashtag #lazer em imagens no Instagram, Limeira e Araújo 

(2016) procuram compreender as apropriações e as ressignificações do lazer na rede 

social digital Instagram. Rede social voltada ao compartilhamento de imagens, o 

Instagram proporciona que fatos simples da vida ordinária ganhem notoriedade e se 

propaguem em apenas poucos segundos, sustentam os autores.  

Tradicionalmente visto em oposição ao mundo do trabalho, o tempo de lazer 

teve suas bases teóricas lançadas pelo francês Joffre Dumazedier (1973), para quem a 

liberdade das obrigações laborais, sociais e familiares estava no âmago do fenômeno. 

Entendemos que o tempo de lazer nem sempre significa a total ruptura com o universo 

heterônomo do trabalho, estabelecendo “(...) relações dialéticas com as necessidades, os 

deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo” (GOMES, 2004, p.125). 

As integrantes do grupo são, em sua maioria, oriundas de camadas médias, o que 

já informa algo a respeito do uso de seu tempo livre e seus estilos de vida, mas não 

                                                           
6 Mulheres Cervejeiras não é o único grupo que luta pelo empoderamento da mulher adentrando ao campo da cerveja. 
Outro grupo, ELA – Empoderamento, Liberdade e Agir – também atua nessa frente. 
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explica tudo. As fotos postadas pelas integrantes do grupo, assim como seus 

comentários, são refletidas e construídas cuidadosamente. Nas postagens do grupo, 

observamos a conversação como uma forma de sociabilidade básica de que fala Magnani 

(1996). Um sujeito comunica seus gostos, suas experiências, suas frustrações, enfim, 

tudo o que ele quer transmitir a outro indivíduo de seu grupo ou de um novo grupo 

através da conversa. Como assinala Magnani (1996, p. 32), a sociabilidade: “(...) tece a 

trama do cotidiano: relatando em que a vida do dia-a-dia, prática da devoção, a troca de 

informações e pequenos serviços, os inevitáveis conflitos, a participação em atividades 

vicinais”. Eventos e feiras mais festivas também se inscrevem no tipo de sociabilidade 

construída pelas integrantes do grupo. 

As integrantes da Comunidade costumam investir valores consideráveis na 

degustação de cervejas artesanais, assim como em viagens e encontros. Em muitos 

casos, uma garrafa de cerveja ou chope artesanal pode facilmente alcançar valores 

elevados, o que faz de seus membros pessoas detentoras de capitais econômicos e 

culturais não negligenciáveis. Esse valor se eleva quando associado à gastronomia. Na 

verdade, lazer e trabalho têm suas fronteiras borradas nas práticas das integrantes da 

Comunidade. Estamos longe dos modelos ideais onde essas categorias encontram-se 

apartadas umas das outras. Para muitos autores, a definição de lazer implica na de 

prazer, mas entre ambas pode haver alguma tensão. A obrigatoriedade do prazer em se 

relacionar com o tempo livre adiciona um componente de frustração quando não 

alcançado, aflorando a contradição entre lazer e prazer, conforme assinala Gutierrez: 

“Assim, e apesar de tudo isso, o lazer não pressupõe necessariamente a consumação do prazer. 

Seu compromisso é com a busca do prazer, com a luta por uma sensação de prazer que pode, ou 

não, vir a ocorrer”. (2001, p. 7).  

No Instagram, observamos o intricado processo de atribuição de sentidos por 

parte das integrantes da Comunidade aos bens que consomem em seu tempo livre. 

Conforme mostra Canclini (2004, p. 50), o consumo encontra-se ancorado no interior de 

um sistema simbólico onde ganha sentido e coerência: “o consumo é cultural e expressa 

a apreensão coletiva que as pessoas possuem sobre o ambiente no qual vivem”. 

Frequentemente, as publicações no Instagram mostram jovens mulheres 

eventualmente vestindo a camisa do grupo e degustando cervejas artesanais. No 

trabalho A Influência dos Self Reality Shows Online na Apropriação de Práticas de 

Saudabilidade no Instagram: uma Empiria Inicial, Othon e Coelho (2016) enfatizam as 
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novas estratégias de marketing e consumo através do Instagram. Ao articular a ideia de 

rede social com a de câmera fotográfica presente nos dispositivos móveis, o Instagram 

fornece as condições de interação instantânea assim como de uma maior autonomia e 

participação dos sujeitos envolvidos, destacam as pesquisadoras. É comum as 

integrantes comentarem o tipo de cerveja que está sendo degustado. Nesse momento, as 

integrantes da Comunidade produzem sentido ao organizar e classificar, cervejas, 

tempo, espaço e pessoas. Lívia Barbosa assinala que o consumo é algo constituinte da 

vida social: “o consumo é central no processo de reprodução social de qualquer sociedade, ou 

seja: todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural (...)”. (BARBOSA, 2004, p. 14). 

Da mesma forma que o consumo não representa apenas a satisfação de necessidades 

fisiológicas, como fome e sede, por exemplo, ele não é uma ação exclusivamente 

individual. 

 

Empoderamento e gênero 

 

 Mesmo não sendo o principal objetivo do grupo, o empoderamento feminino no 

cenário cervejeiro é um tema recorrente nas postagens. Fomentar a participação da 

mulher que deseja trabalhar com cerveja, além de levantar as barreiras que ainda 

reproduzem desigualdades entre homens e mulheres são algumas das representações ou, 

ainda, bandeiras expressas nas postagens da Comunidade. A Comunidade despertou 

nossa atenção através do Instagram na simples opção Explorar do aplicativo. Em 

seguida, a procura se expandiu para o Facebook com uma simples “curtida” na página 

para manter-nos atualizados das noticias principais. Os integrantes do universo 

cervejeiro também contam, além das redes sociais, com aplicativos (apps) voltados 

especificamente para esse nicho de mercado. As integrantes contam com as redes 

sociais como os meios mais comuns para se comunicarem. Além do Instagram e do 

Facebook, elas também se comunicam através do aplicativo Whatsapp. Conforme 

mostra Marteleto (2010), o estudo das redes indica mudanças e permanências nos 

modos de comunicação e transferência de informações, nas formas de sociabilidade, 

aprendizagem, autorias, escritas e acesso aos patrimônios culturais e de saberes das 

sociedades mundializadas. Como todo grupo social que de tempos em tempos necessita 

recarregar suas energias morais e atualizar a consciência que possui de si mesma, a 

Comunidade busca realizar encontros presenciais regulares.  
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 O caráter instantâneo, prático e de livre acesso a informações e atualizações de 

acontecimentos estão entre as principais razões para o entusiasmo pelo Instagram, além 

dos mais de 40 filtros disponíveis. Além do perfil no Instagram e no Facebook, a 

Comunidade possui também uma loja virtual cujo site se encontrava em manutenção no 

momento dessa pesquisa. A Comunidade possui sua própria marca registrada, cuja 

imagem é sobreposta em diferentes objetos. Copos, taças e growlers7, são alvos 

freqüente de postagens e de numerosos comentários sobre sua aquisição. Mais do que a 

simples posse de um objeto, trata-se de portar um signo distintivo altamente identitário 

para seus membros. O consumo somente ocorre no interior do grupo ao qual o sujeito 

encontra-se inserido, conforme destacam Oliveira e Freitas (2004, p. 48): “(...) o fato de 

adquirir um produto hoje não satisfaz apenas “necessidades econômicas”, mas também 

as subjetivas, dentre elas o lazer”. Além de fotografias, vídeos de curta duração também 

são acionados na troca de mensagem e no compartilhamento de experiências, mas 

também para divulgar e promover eventos cervejeiros. A harmonização entre cervejas e 

pratos é um tema que ganha destaque nas postagens por expressar um caráter mais 

técnico, podendo operar como signo distintivo de conhecimento e experiência. 

Cervejarias artesanais costumam enviar amostras para serem degustadas e comentadas 

em vídeos que são postados no perfil do Instagram, acentuando seu caráter como 

ferramenta de marketing. 

A seguir, analisaremos algumas postagens selecionadas em ordem cronológica 

em função dos temas que assumem importância em nossa pesquisa, notadamente 

aqueles em que o empoderamento é acionado nas postagens do grupo. Nesse sentido, 

buscamos interpretar imagens, frases e gestos cujos sentidos jamais são inequívocos. 

As fronteiras entre lazer e trabalho não encontram-se delimitadas em muitas das 

postagens do grupo. Eventos festivos são ocasiões para reunir-se, compartilhar 

experiências, mas também promover produtos e serviços. A primeira festa do grupo, em 

16 de julho de 2017 evidencia esse quadro. Nesse dia, o grupo anuncia sua primeira 

festa, feita em parceria com o Clube do Malte. Apesar de a festa ser dedicada 

inteiramente às mulheres, como assinala a postagem, homens não foram excluídos. Uma 

observação na postagem alerta aos integrantes da necessidade de apresentar o 

comprovante de compra, o que aciona de forma explicita a dimensão comercial do 

evento. 
                                                           
7
 Espécie de recipiente apropriado para o acondicionamento de cervejas especiais. 
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No dia 19 de agosto de 2016 uma postagem mostra uma cervejeira diante de 

duas panelas utilizadas na fabricação de cerveja. Prazer ou trabalho? A postagem é 

ambígua, afinal, encarar a panela significa também muito esforço e trabalho. A 

postagem faz referência ao fato de que a mulher nunca sabe o quanto é forte até o 

momento em que não tem outra alternativa senão sê-lo. 

Cerca de um mês depois, no dia 22 de agosto de 2016, uma postagem coloca em 

evidência a capacidade e o profissionalismo da mulher como sommelier de cervejas. Na 

postagem, uma frase sublinha a humildade como sendo a parte mais bela da sabedoria. 

Nessa postagem, temos a imagem de uma mulher avaliando cervejas tendo ao fundo 

alguns homens que também avaliam cervejas. A associação entre imagem e texto sugere 

que a cervejeira é sábia devido a sua humildade, uma qualidade feminina. 

Alguns meses depois, no dia 23 de novembro de 2016 uma postagem critica 

veementemente a campanha publicitária da cerveja Irada. O objetivo da campanha, 

segundo seus organizadores, era pegar carona na polêmica da censura ao topless de 

mulheres na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nessa publicidade, uma cerveja era 

oferecida as mulheres que tirassem a parte superior do biquíni. A polêmica foi imediata 

devido ao caráter ofensivo da publicidade. A Comunidade reagiu rapidamente. Na 

postagem do grupo é destacado que a cervejaria Irada perderá uma enorme fatia do 

mercado. As integrantes do grupo são conclamadas a boicotar a cerveja ao mesmo 

tempo em que sublinha quem de fato luta pela verdadeira cultura cervejeira. O grupo 

também assinala que as cervejeiras são mais fortes unidas e não se resumem a peitos, 

parte do corpo feminino muito explorado na publicidade de cerveja. Um importante 

comentário de uma integrante do grupo destaca que os responsáveis pela campanha 

ainda vêem a mulher como objeto, pois fingem apoiar a liberdade da mulher, mas na 

verdade tiram somente proveito de uma causa feminina. 

A postagem de uma fotografia postada no dia 5 de janeiro de 2017, e que rendeu 

732 curtidas, assinala a incompreensão dos homens pelo gosto feminino pela cerveja: 

“Eles não entendem...Cerveja de mulher é qual ela quiser, mas se for IPA é ainda 

melhor”. Entre os comentários um reforça a bandeira do grupo: “Meninas, temos que 

nos unir e mostrar para que viemos. Chega de machismo camuflado em publicidade. 

Chega de rótulos, viva as mulheres FORTES...Tamu junto!(sic). No discurso da 

postagem é estabelecida uma associação entre a cerveja IPA – Indian Pale Ale – e as 

mulheres consideradas como fortes. Isso endossa a representação contra a qual o grupo 
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se opõe, a de que mulheres são fracas. Podendo optar pela cerveja que quiserem, afinal, 

cerveja de mulher é qual ela quiser, a preferência pela IPA reforça o sentido que se quer 

expressar. Há cerveja apropriada para mulher, para o gosto feminino? Não, segundo 

podemos ver em uma postagem do grupo no dia 17 de janeiro de 2017. O tom adotado 

para expressar a autonomia da mulher em decidir qual cerveja prefere assinala o quão 

representativo é exercer sua capacidade de escolha: “Cerveja de mulher é o car&$:oo. 

Cerveja de mulher é qual ela quiser”. 

Na postagem do dia 5 de fevereiro acentua-se o fato do grupo estar a um ano 

repetindo que é preciso ações contra a intolerância e o preconceito. “Se você acha que 

cerveja e mulher não combinam você: não entende nada nem de um e da outro (sic)”. 

 Um mês depois, a luta pelo empoderamento da mulher cervejeira, profissional 

ou apreciadora, foi o tema abordado em uma postagem no perfil do grupo no dia 17 de 

fevereiro de 2017. Essa postagem comemorava um ano de lutas da Comunidade e o 

ícone feminino, banhado em lúpulo, segundo a postagem, foi acionado para expressar 

essa data. Também, segundo a postagem, a loja da Comunidade encontrava-se aberta 

para todos, homens ou mulheres. Nas comemorações do aniversário de um ano da 

criação do grupo o tema de luta e combate ao preconceito e a intolerância são 

enfatizados nessas postagens. 

Em 06 de março de 2017, uma postagem no grupo mostra a imagem de uma 

jovem mulher só, degustando uma cerveja em lata, ressaltando as seguintes ideias: “Ser 

mulher é questionar os padrões da sociedade, é um ato de coragem. Acredite no seu 

poder, seja forte e mostre para o mundo que quem manda na sua vida é somente você”. 

Em seguida, comentários de integrantes do grupo assinalam que ela está “Certíssima!” e 

que trata-se de “Uma bela cerveja, texto e foto”. Poder, força, coragem e autonomia são 

categorias mobilizadas no discurso de uma mulher que é pensada como a única a ditar 

os rumos de sua vida, obedecendo exclusivamente a sua vontade. 

No dia Internacional da Mulher, 08 de março de 2017, uma postagem convoca as 

integrantes do grupo a lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Conforme esse discurso, as desigualdades representam barreiras históricas cuja 

superação possibilitaria oportunidades iguais entre os sexos. Na postagem ainda 

podemos ler que a existência dessas barreiras, agora mais questionadas do que nunca, é 

responsável por ainda reproduzir um modelo de mulher cuja sociedade não somente 

deseja como necessita. 
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O universo doméstico, tradicionalmente visto como feminino, é frequentemente 

acionado nos discursos veiculados no perfil do grupo. No dia 14 de maio de 2017, uma 

postagem homenageia o dia das mães. Categoria do universo da cerveja, a 

harmonização é mobilizada para construir a ideia de um lar livre de tensões e conflitos: 

“A melhor harmonização para uma mulher é receber os netos, filhos, marido e uma boa 

cerveja”. Notamos a construção de uma concepção de feminino que articula o universo 

doméstico e família. 

 Além das postagens no perfil, três integrantes do grupo também foram 

entrevistadas. Buscamos analisar as principais categorias que extraímos de suas falas. 

Para todos os efeitos, tomamos o trabalho de Gilberto Velho, em "A Utopia Urbana" 

(1973), como modelo de análise de categorias. Sistematizamos no quadro abaixo as 

Unidades Mínimas Ideológicas, suas características, assim como também suas frases 

típicas e freqüência. 

 

Unidades 
mínimas 

ideológicas 

Característica Frase típica Freqüência 

"Cerveja"  Ato ou efeito de consumo. 
Produto no qual as 
mulheres denominam ser o 
motivo de sua união. 

"Hoje respiro cerveja". 
(Fabiana)  

33  

"Encontro"  Momento de socializar, 
junção de diversas 
experiências.  

"A cada encontro trocamos 
conhecimentos, temos novas 
ideias..." (Danielle)  

10  

"Redes Sociais"  Comunicação instantânea 
em que as informações são 
transmitidas com agilidade.  

"Tenho Instagram de cerveja 
artesanal há um ano e quando 
conheci a comunidade me 
apaixonei pela ideia..." 
(Luísa)  

9  

"Conhecimento"  Através dos encontros 
surgem novos interesses em 
conhecer pessoas, rótulos.  

"(...)Para qualquer tipo de 
movimento contra o 
preconceito e o machismo a 
nossa arma é o 
conhecimento", (Daiana)  

8  

"Eventos"  Um dos locais para se 
encontrar, entreter, 
conversar.  

"(...)Viajo sempre para 
participar de eventos 
cervejeiros pelo Brasil todo". 
(Luísa)  

8  

"União"  
 

Forma de estarem juntas, 
atualizando seus saberes e 
compartilhando suas 
vivências.  

"Eu acho que cerveja é 
isso...É união, não podemos 
segregar". (Daiana)  

7  
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A categoria “cerveja” ocupa lugar de destaque, representando as integrantes do 

grupo. Em poucas palavras, ela é boa para pensar. As propriedades semiológicas da 

cerveja fornecem elementos interessantes para se pensar o grupo: é líquida, amarga, 

adocicada, refrescante, com alto ou baixo teor alcoólico, mas também pode ser forte e 

misteriosa, muitas das vezes indecifrável, como as mulheres que não se limitam ou 

hesitam em apreciar cervejas de estilos variados. Não existe a imposição de degustarem 

uma cerveja adocicada que as generalize como mulheres dóceis, pelo contrário. Durante 

a pesquisa, percebemos mulheres que se apresentam como fortes e que apreciam com 

maior freqüência uma cerveja de estilo forte e grande amargor. Observamos diversas 

frases no grupo do whatsapp, tais como: “Mulheres que amam Ipa” ou “Amo cerveja 

amarga”. Essa categoria se articula ao consumo exagerado da bebida e coloca em 

destaque a ideia de perda de controle mediante o consumo de álcool, um tema que nos 

remete à interiorização de novos códigos presentes nas redes sociais (DETREZ, 2002). 

A categoria União expressa a reunião de forças para alcançar objetivos. Essa 

categoria se opõe a Segregação, mencionada por Daiana no quadro acima: “Eu acho que 

cerveja é isso...é união, não podemos segregar.” (Relato oral). Ela é significativa quando 

a vemos em relação à categoria Grupo. Existem tensões que podem desencadear algum 

tipo de concorrência e disputa no interior do grupo. Essa categoria remete a um contexto 

onde podemos ver a possibilidade dos membros da Comunidade de colaborarem juntos 

em diversas ações como também gerar disputas em seu interior. 

Redes Sociais é outra categoria importante de seu universo mental. Ela ganha 

centralidade por ter possibilitado que as integrantes descobrissem a Comunidade. Em 

suas falas, as redes surgem não somente como um canal de troca de informação 

instantânea, mas como forma de novos usuários descobrirem a existência da 

Comunidade e do universo cervejeiro. Ao analisar essa categoria presente nos discursos, 

pudemos notar uma certa ambiguidade em relação as redes sociais. Quando a 

Comunidade foi criada insultos iniciais foram relatados e acusações de que o grupo 

seria uma panelinha. Segundo a fala de Daiana: “No começo senti muito preconceito 

nas redes sociais, até porque nesse meio existem as “panelinhas”. Ouvi deboches, 

pediram para eu excluir o canal do Instagram, para desistir. Mas muitas mulheres se 

uniram a nós, pois entenderam a nossa iniciativa e se identificaram com ela” (Relato 

oral). Em seu discurso, Daiana assinala que um dos obstáculos que surgiu ao criar a 

Comunidade foi o fato das mulheres cervejeiras serem vistas como um grupo efêmero, 



13 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

_____________________________________________________________________________ 

como se as redes sociais que representavam a Comunidade na internet fossem somente 

uma página virtual desprovida de conteúdo e atividades concretas. 

 Na sequência das categorias mais relevantes nos discursos das entrevistadas, 

destacamos a Aprender e Conhecimento. Em seus discursos, tanto o aprender quanto o 

conhecimento opõem-se ao preconceito e apontam para a noção de luta. Essas mulheres 

acreditam que o conhecimento é um modo de luta contra o machismo. A fala de uma 

das integrantes da Comunidade enfatiza esse aspecto: “Por mais que o grupo seja 100% 

feminino, aqui não há nenhum movimento feminista extremista, pois qualquer tipo de 

movimento contra o preconceito é machismo; a nossa arma é o conhecimento” (Daiana, 

Relato oral). Para Fabiana, outra integrante da Comunidade, é importante que uma 

comunidade exclusiva ganhe espaço e notoriedade, pois o mundo cervejeiro ainda é um 

mundo machista. A Comunidade acredita que o caminho na luta contra o preconceito é 

a amizade, diálogo e conteúdo, mas principalmente o conhecimento e, a partir disso, 

aprender sobre o que essas mulheres têm para compartilhar. 

 Evento foi outra categoria chave à compreensão dos significados expressos pelas 

participantes da Comunidade e ganha sentido quando posta em relação à categorias 

Encontro. Encontrar-se coloca em evidência o estar com o outro. Durante a realização 

desse trabalho acompanhamos a movimentação das integrantes em alguns eventos. As 

integrantes estiveram presentes em diversos eventos; a maioria reside em lugares 

distantes e esses momentos atuam reforçando laços de amizade, união, participação e 

integração. Evento se opõe a não se integrar, não participar, não se encontrar. Todo e 

qualquer grupo, evidentemente, não possui total alinhamento de opiniões e visões de 

mundo. 

 

Considerações finais 

Provisoriamente, podemos concluir que o mundo da cerveja tem sido 

reapropriado e ressignificado pelas mulheres com o auxílio das redes sociais. Como 

assinalam Orozco Gómez (2006) e Sodré (2006), a mudança do espaço público, as 

transformações da percepção e dos afetos assinalam o quadro em que a cultura da mídia 

tem sido um fator importante na conformação de fenômenos urbanos como o lazer, a 

sociabilidade e o consumo nas redes sociais. 
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Em comentários mais técnicos sobre cervejas artesanais, harmonização e 

degustação, as integrantes da comunidade estudada sentem-se reconhecidas e 

autorizadas a falar de temas sem depender de outra fonte de poder senão a do próprio 

grupo. São mulheres falando para outras mulheres de um tema considerado por muitos 

como masculino. A troca e o compartilhamento de saberes sobre a degustação e mesmo 

a fabricação de cerveja articulam, então, autonomia com a possibilidade de negócios e 

lazer. 

A suposta liberdade representada pela Internet é acompanhada de novas formas 

de restrição e controle altamente codificados. Mostrar-se apreciando cervejas artesanais 

impõe às integrantes um maior controle de seus corpos (forma) e de seu consumo 

(quantidade ingerida de cerveja). A postagem de fotografias em que integrantes 

aparecem bem vestidas, maquiadas e em ambientes esteticamente planejados enfatizam 

esse aspecto. O consumo de cervejas artesanais no tempo de lazer das integrantes é uma 

forma de falar de si ao mesmo tempo em que do grupo. 

Nesse âmbito, lazer e trabalho não se encontram em esferas separadas. Tempo 

de lazer e tempo de trabalho sobrepõem-se em diversos momentos nas postagens, o que 

não deve ser tomado como evidente. Para muitas integrantes o tempo de lazer não 

necessariamente começa somente depois de terminadas as obrigações - as quais 

Dumazedier dizia serem cruciais para a manifestação do lazer. 

Curtidas e palavras de estímulo seguidas das postagens de imagens das 

integrantes apreciando cerveja reforçam sentidos veiculados nas imagens. A 

sociabilidade é, então, submetida a uma tensão: a interação lúdica, onde o importante é 

impedir a emergência de assuntos do cotidiano, cede terreno aos temas sérios que 

marcam a rotina do mundo do trabalho. No entanto, isso não necessariamente constitui 

um problema para suas integrantes, afinal, as fronteiras entre sociabilidade, lazer e 

demais obrigações próprias da vida cotidiana não deixam de figurar nas postagens. Isso 

fica evidente quando em uma postagem comemorando o dia das mães, família, marido, 

namorado, filhos e netos são acionados para falar de um lar harmônico, livre de tensões 

e conflitos.  
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